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COMENTARIOS  
AO ANTEPROJETO DO "ESTATUTO DO PETRÓLEO"  

APRESENTADO AO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL  
DO PETRÓLEO, COM RELATÓRIO DATADO DE 18-11-1947,  
E SUBSCRITO PELA COMISSÃO, DE QUE O DR. ODILON  

BRAGA FOI PRESIDENTE E RELATOR  

Arts. 1.º e 2.º: 
Em que pese a argumentação expendida no relatório no seu 

Capítulo V - "Comentários e justificação dos textos fundamentais 
do anteprojeto", mantenho sérias dúvidas sôbre a constitucionali-
dade do disposto, principalmente no último artigo. 

E tais dúvidas surgem não só do que neles se contém, como da 
justificação apresentada. 

Com efeito, alega a justificação que a expressão "são mant.i-
das", (Art. 1.º do anteprojeto) reporta-se "implicitamente ao Art. 
Lº do Decreto-lei n.0 3. 236, de 7-5-1941", o qual pode ser consi-
derado em vigor, porque "de maneira alguma colide com o Art. 34 
da Constituição de 18 de setembro", o que, por isso, ofereceu "à 
Comissão a segura e experimentada base de que carecia o ante-
projeto". 

O Art. 34 da Constituição de 18 de setembro é expresso e 
minucioso; não reserva as jazidas de petróleo, gases raros, etc., 
entre os bens da União. 

Na sistemática da Constituição vigente, tanto quanto possa 
apreender de sua leitura: 

a) as minas "constituem propriedade distinta da do solo pa-
ra os efeitos de exploração e aproveitamentó industrial" (Art. 152); 

b) "o aproveitamento dos recursos minerais depende de au-
torização ou concessão federal, na forma da lei'', conferida exclu-
sivamente a br?-sileiros ou a sociedades organizadas no Brasil, as-
segurada ao proprietário do solo preferência para a exploração" . .. 

1-22500-ll 
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Sob o ponto de vista prático, dadas as dificuldades que sem-
pre ocorrem para receber-se dinheiro do Tesouro Nacional, princi-
palmente para os moradores do interior, não me parece aceitável 
o disposto no parágrafo único do Art. 2.º. Porque essa interfe-
rência compulsória do Govêrno Federal, nos pagamentos do con-
cessionário ao proprietário do solo? Para efeito da fiscalização do 
negócio, seria suficiente que o concessionário apresentasse uma 
das vias do recibo, passado pelo proprietário, ao órgão fiscalizador. 

Art. 4.0 : 

Que é "autorização"? Quais as limitações legais dos direitos 
por ela criados? 

O Art. 6.0 estabelece "autorizações especiais", igualmente 
não definidas . 

Parece-me conveniente esclarecer o anteprojeto nesse ponto. 
Dizer-se, Art. 11, que "a autorização . . . . . . atribui ao seu 

diretor os direitos e deveres estabelecidos no ato ou decreto de ou-
torga" é vago e pendente de negociações futuras. Os direitos e 
deveres de tais autorizações poderiam diferir de um caso para ou-
tro, e estabelecer uma completa desigualdade de tratamento entre 
os diferentes titulares. 

'Não me parece suficientemente claro o relatório, no "Comen-
tário e Justificação dos Pontos Fundamentais do Anteprojeto", 
quando explica (Item 77) : 

"autorização", bem entendido - a prevista no Art. 4.0 do 
anteprojeto, é um ato unilateral que se regula pelo decreto de ou-
torga. Ao passo que a "concessão", a que se reporta o Art. 6.0 

(deve ser 5.º), envolve um ato bilateral - o contrato (Art. 12) 
que documenta o ajuste das vontades e dos interêsses da autorida-
de que a outorga e a do acordado, pessoa física ou jurídica". 

Cita vários autores e conclui: 
"A primeira (autorização) garante ao titular o uso de um 

direito que, em certos casos, a lei assegura; a segunda (concessão) 
ao lado do direito, cria uma obrigação". 

Ora, êsse comentário contradiz o Art. 11, que expressamente 
fala em direitos e deveres do titular da autorização. 

A lei deveria expressamente definir os direitos e deveres dela 
decorrentes. 
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§ 2.0 do Art. 4.0 : 

Quem se irá arriscar ao ônus de reconhecer e pesquisar ter-
reno petrolífero, sem ter assegurado o direito expresso e concessão 
de lavra? 

As condições estabelecidas nos Arts. 51 e 54 não serão fi-
nanceiramente fáceis de ser preenchidas. Com efeito: 

a) o requerimento para concessão da lavra deverá ser ins-
truído com "projeto e orçamento das primeiras instalações e do 
custeio do primeiro ano de trabalho; e da relação numérica e fun-
cional do pessoal técnico necessário à lavra" (Art. 51, Ns. II e IV). 

Essas exigências, essenciais no regime do anteprojeto, levan-
tam, logo, as interrogações: 

1.º - por que orçar, apenas, as primeiras instalações? 
2.0 - por que orçar o custeio do primeiro ano de trabalho, 

exclusivamente? 
3.º - ou serão tais exigências indicadas de que as emprêsas 

petrolíferas terão de funcionar sob o regime de fiscalização rígida 
das de utilidade pública? 

De fato, ou aquêles dados serão de pouca valia, fornecidos sà-
mente no início, ou a lei é falha, porque não estabelece com clareza 
e expressamente o regime de funcionamento das emprêsas petro-
líferas como sendo de utilidade pública. 

A aplicação dêsse regime de emprêsa de utilidade pública é o 
preconizado pela súmula do General Juarez Távora e sôbre seus 
efeitos na economia petrolífera, eu me reporto ao voto do Dr. Eu-
gênio Gudin, por mim subscrito. 

O Art. 53 estabelece ainda condições mais difíceis de serem 
preenchidas: 

O decreto de concessão só produzirá efeitos depois da efetiva 
realização do capital indispensável à primeira instalação (1 do 
Art. 53); da aquisição do material descrito no N.0 III do Art. 51; 
e contrário de todo pessoal técnico relacionado no N.º IV ao 
Art. 51. 

Assim sendo, antes de o concessionário ter o seu contrato le-
galmente válido terá de assumir compromissos totais e formais, 
com o pessoal que vai empregar e o de levantar todo o capital. 
Será difícil encontrar capitalistas dispostos a entrar em negócios 
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tão aleatórios, que, além dos riscos (e êsses são grandes!) próprios 
das pesquisas petrolíferas, apresenta tantos óbices criados pela lei. 

Mais. O concessionário, ao assinar o contrato, provàvelmente 
não vai imediatamente e simultâneamente utilizar todos os mate~ 
riais e todo o pessoal previsto nos N.º" II e III do Art . 53. 

A compensação, estabelecida no § 3.0 do Art. 54 do antepro-
jeto, parece-nos pequena, senão ridícula, diante dos riscos corridos 
durante a pesquisa. 

Art. 6.0 , § 1.0 : 

Voltamos ao regime do "Estado Novo", em que as sociedades 
organizadas no País se distribuíam em sociedades formadas exclu-
sivamente por brasileiros natos; e outras sem aquela exigência. 

Evidentemente, neste ponto, a lei ultrapassa o disposto na 
Constituição Federal (§ 1.0 do Art. 153). 

Art. 6.º, §§ 2.0 e 3.0
: 

Haverá refinarias exclusivas para o consumo interno, e outras 
para a exportação. Não parece econômicamente acertada essa pre-
visão. Evidentemente, grandes refinarias, com ampla liberdade de 
comércio, poderão produzir com maior perfeição, mais barato e em 
maior quantidade. 

Art. 7.0 : 

:t!:sse artigo, além de facultativo com o seu "poderá", é obscuro, 
quando considerado com seus parágrafos. Quais os ônus e vanta-
gens de cada tipo de concessão de transporte? 

Se a "concessão de transporte" passar a ser considerada de 
"serviço público", qual a mudança no seu regime contratual? Na 
de propriedade? 

Ter-se-ia sempre em vista a capacidade de transporte dos 
oleodutos? 

Se variarem de características físico-químicas dos diferentes 
óleos ou dos gases a serem transportados no mesmo conduto, como 
se dará o esgotamento perfeito de cada tipo de petróleo? ou do 
petróleo de cada proprietário? 

Art. 8.0 : 

A lei deve sempre ser imperativa e definida, e não facultativa. 
Todos, ao lê-la, quererão saber de que direitos passarão a dispor, 
se se tornarem titulares de autorização, ou de concessão. 
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1:ste anteprojeto de lei está com muitos artigos facultativos, 
como sejam: § 3.0 do Art. 17; Art. 23 e§ 2.0 do Art. 25. 

Art. 9.0 : 

Os concessionários não disporão do direito de desapropriação, 
mediante decreto federal . 

. Art. 14: 
O prazo deveria ser igual para tôdas as concessões . 
O artigo refere-se expressamente aos "interêsses das partes". 

Que partes? Uma é sempre a União e a outra o solicitante. Ou po-
derão terceiros intervir no contrato entre a União e o solicitante? 

Art. 15, § 4.0 : 

A caducidade é sempre uma pena, pelo não cumprimento de 
cláusulas contratuais. 

Quais serão os "casos previstos em lei", referidos no parágrafo? 
Art. 17, § 1.0 : 

Nos. casos "b" do Art. 15, a reversão sem indenização, será 
injusta e aumentará inutilmente o prejuízo do concessionário. 

Art. 17, § 3.0 : 

O "bem" usufruído durante 5 anos terá a mesma indenização 
daquela que foi por 1 ano. Não parece justo. 

Qual o critério para se fixar a indenização pela "metade"? 
Ainda nesse parágrafo, a lei é facultativa: ... podendo ser 

paga por metade pelo CNP. 
A lei deveria prefixar um critério justo e razoável de inde-

nização. 
Art. 18, "a": 
Por que uma restrição entre brasileiros? 
Que quer dizer: "plena posse de seus direitos"? 
Art. 18, § 2.0 : 

A expressão "dos quais depende ou possa depender" é absolu-
tamente vaga. 

Demais. Por que prejudicar tôda sociedade e, portanto, os 
sócios inocentes, com a "pena de revogação ou caducidade", dei-
xando o culposo sem a menor penalidade? 

Não parece justo o critério. 
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"§ 2.0 - Autorização alguma poderá abranger mais de uma 
zona ou estender-se a mais de uma província". 

Qual a finalidade do disposto no Art. 24? Como aquela divi-
são quadriculada das províncias sedimentares se entrosará com a 
definição da zona do § 1.o do Art. 28? 

Art. 28, § 2.0 : 

Cada autorização só abrange uma zona? 
Art. 28, § 3.0 : 

Cada titular poderá obter 5 autorizações. Quer isso dizer 5 
zonas? 

No Art. 28 há certa confusão entre zona e autorização. 
Art. 29: 
A pesquisa é a operação mais onerosa, arriscada e aleatória 

de tôda indústria petrolífera. Deveria ser logo autorizada por con-
cessão, assegurando ao concessionário o direito de exploração do 
campo petrolífero que descobrir, sem exceção alguma, salvo as de 
desapropriação ou de caducidade. 

O anteprojeto, ao contrário, multiplica as exceções ao direito 
de lavra, assegurado ao pesquisador. 

Ao comentar o§ 2.0 do Art. 4.0 já comentei perfunctôriamen-
te a exceção contida no Art. 54. A do § 2.0 do Art. 36 igualmen-
te se refere a relatório, a ser apresentado ao CNP. 

Art. 30, Parágrafo único: 
A preferência, de acôrdo com a sistemática do anteprojeto, 

deveria caber ao autor do reconhecimento, principalmente se ob-
teve a necessária autorização (Art. 25, § l.º) e não ao primeiro 
requerente. 

Art. 31, Parágrafo único: 
Pelo que li sôbre as pesquisas de petróleo em outros países os 

prazos parecem-nos curtos. 
Art. 36, § 1.0 : 

Nesse parágrafo, como em vanos textos dêste anteprojeto, 
sempre há referências a "autorização ou concessão" como se uma 
coisa fôsse a alternativa de outra, como se ambas pudessem ser 
utilizadas indiscriminadamente. 

Não me parece de boa técnica essa indiscriminação, e ela con-
traria o estabelecido nos Arts. 4.0 e 5.º. 
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Art. 37:  
No caso de pesquisa infrutífera, o titular perderá o material  

utilizado na pesquisa, pela reversão ao Govêrno? 
Art. 38: 
A renúncia do direito de pesquisa deveria ser livre e não ne-

cessitaria ser precedida de certas formalidades . 
Talvez fôsse conveniente fundir em um único os Arts. 37 e 

38 do anteprojeto. 
Art. 40, Letra f. 
Como se entenderá a expressão "livre disposição dos produtos 

brutos extraídos"? 
O direito de lavra deveria abranger o de transporte e comércio 

do produto extraído. 
Art. 41, § 2.º: 
Por que essa preferência a "outorga direta ou cessão"? O di-

reito de lavra não é motivo de "concessão"? 
Art. 42: 
Regulando o CNP "a lavra, sob o aspecto técnico e econô-

mico", qual a função do concessionário? Que garantia terá êle para 
bem administrar sua emprêsa e o capital nela empregado? 

Art. 43, §§ 1.0 e 2.0 : 

Se os titulares de uma estrutura petrolífera comum não con-
vierem num "plano cooperativo" mais dificilmente concordarão 
com a exploração feita apenas por um dêles. 

O disposto neste artigo é dificilmente aplicável à União. Es-
tando a União envolvida no caso, deveria ficar taxativo o estabele-
cimento de uma companhia mista. 

Art. 45, Parágrafo único: 
Proíbe a hipoteca. E se o tttular precisar levantar capitais 

por "debêntures"? 
Art. 55, § 1.º: 
Estabelece duas condições simultâneas para as preferências: 

a de possuidor "dos melhores recursos" e a de ter apresentado "a 
melhor oferta". Se as duas não coincidirem com o oferecimento 
do mesmo licitante, como terá de proceder o CNP? 
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Art. 55, § 2.0 : 

Se o concessionário de uma lavra é idôneo, não vejo motivo ra-
zoável para que, só por êsse fato, perder a preferência. 

Art. 56: 
Interpretamos êste Art. 56 em conjunto com o 53. 
Antes de marcar os lotes que vai lavrar, o concessionário já 

terá incorrido nas despesas previstas nos N.0 II e III do Art. 53;• 

isto é, antes da demarcação definitiva dos seus lotes de la-
vra, êle estará fazendo despesas provàvelmente inúteis, pois não 
será crível que vá iniciar a construção e o funcionamento de ins-
talações definitivas, antes de conhecer realmente o terreno que lhe 
caberá lavrar. 

Art. 57: 
A União será um intermediário inútil, dispensável e atravan-

cador entre o proprietário do solo e o concessionário, em prejuízo 
do primeiro. Todos sabem quanto é demorado e cheio de dificul-
dades e delongas o recebimento no Tesouro, principalmente para 
pessoas do interior. 

Art. 57, § 3.º: 
Que quer dizer: "a contribuição que tiver de ser paga em di-

nheiro será calculada sôbre o preço do custo do produto à bôca 
dos poços"? 

Quererá dizer que a contribuição será calculada sôbre o pre-
ço líquido do produto, isto é, calculada sôbre o excesso entre o va-
lor bruto do produto menos seu custo à bôca-dos-poços? 

Nesse caso, há dois pesos e duas medidas, pois quem receber sua 
contribuição in natura não sofrerá êsse desconto, relativo ao pre-
ço do custo à bôca dos poços. 

Art. 57, § 5.0 : 

Se o titular de lavra fór o causador, por negligência ou má-fé, 
dos danos e prejuízos, justo será que os pague. Do c.ontrário, não. 

Os concessionários de lavra estarão proibidos de obter con-
cessão para o consumo interno? 

Se êle não puder comerciar com o produto de sua lavra, en-
quanto não forem "satisfeitas as necessidades do consumo inter-
no de gasolina" - a que se destinará seu produto, pois que não po-
derá ser exportado? 

Essa restrição será um entrave à indústria. 
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Art. 65, Parágrafo único, Letra a: 
"Os projetos e orçamentos das linhas de navegação, com tôdas 

as especificações, plantas e desenhos indispensáveis ao seu exato 
,conhecimento". 

A navegação, ao que sei, sempre se utiliza de linhas naturais, 
marítimas ou fluviais, existentes; ou de canais adredemente cons-
. truídos, mas que se prestem a todos os transportes. 

A que se referem aquêles "projetos e orçamentos" "com tôdas 
as especificações, plantas e desenhos indispensáveis"? Não será aos 
navios, pois que, terminando o inciso com a determinação: "inclu-
sive dos navios", claramente prevê que outro tanto será feito para 
os navios. 

:Com franqueza, parecem-me inúteis aquelas exigências quan-
to às linhas de navegação. 

Art. 78: 
A autorização para a destilação de rochas betuminosas ou piro-

betuminosas para introduzir óleos brutos ou gases, durante os 3 
primeiros anos terá, apenas, o caráter experimental. 

Dificilmente a iniciativa particular tentará essa indústria nas 
.condições previstas . 

Art. 84: 
Parece-me inútil. Diz: 
"O CNP poderá propor ao Govêrno medidas que incentivem 

·o aproveitamento industrial das rochas betuminosas e pirobetu-
minosas no País". 

E' assunto do regulamento do CNP e êste não precisaria, 
1àgicamente, de aguardar o estatuto do petróleo para tomar tal ini-
ciativa. 

Art. 90:  
A reorganização do CNP não deveria figurar no estatuto,  

por ser assunto completamente distinto. 
Art. 98: 
Contém um dispositivo de grande utilidade, mas estabelece 

uma obrigação ampla demais para as emprêsas petrolíferas. O 
número de estagiários deverá ser limitado de acôrdo com a capa-
cidade das instalações, sob a fiscalização do CNP. 
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Em número exagerado, não só o trabalho normal das instala-
ções poderá ser prejudicado, como também o aproveitamento téc-
nico dos estagiários poderá deixar a desejar. 

Sob êsse ponto, certo e prudente é o critério estabelecido no 
Art. 100. 

Art. 101, Letra b: 
Tarifa mínima ferroviária é uma expressão vaga. Nossa in-

dústria ferroviária, com a única exceção da Companhia Paulista, 
está em situação precária, senão francamente deficitária. 

É um êrro procurar estabelecer nova indústria, como tanto se 
tentou no passado, à custa da economia ferroviária. 

Conclusão 

São estas as observações que me ocorreram após uma leitura 
rápida do anteprojeto do estatuto do petróleo e de sua justificação. 

Eu as estabeleci, quase sempre sob a forma interrogativa, pois, 
evidentemente, careceria conhecer melhor o assunto e as finali-
dades da comissão que o redigiu, para poder indicar correção à lei. 

É que, conforme previu o relatório da comissão (Item 9), não 
me senti "habilitado a divergir do anteprojeto sem maiores estu-
dos, sem passar pelas hesitações que a progressiva análise das difi-
culdades do problema nos levou a superar" . 

Só peço e espero que minhas observações sejam lidas e exami-
nadas com o intúito construtivo com que as redigi, e possam, as-
sim, servir para escoimar o anteprojeto de falhas e senões. 

Em síntese, meu pensamento é que o estatuto do petróleo de-
verá atrair a iniciativa particular para a indústria. Com ela virão 
capitais nacionais e estrangeiros. Sem ela, nem um, nem outro. 

Assim sendo, nestes comentários procurei de preferência indi-
car os pontos em que ela evidentemente desanimaria aquela ini-
ciativa. 

Parece-me que a própria comissão tem a consciência nítida 
de que não conseguiu preencher o fim para que foi criada, após 
dois anos de trabalho. E' o que se deduz de seu relatório, no capí-
tulo final, sôbre "Comentários e Justificação dos Pontos Funda-
mentais do Anteprojeto". 
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Foi nomeada pelo Presidente do Conselho Nacional do Petró-
leo, para "rever a legislação em vigor e elaborar o anteprojeto do 
Estatuto Nacional do Petróleo", com instruções de "que a revisão 
a operar deveria obedecer ao intúito de facilitar a participação do 
capital estrangeiro na descoberta e no aproveitamento de nossas 
jazidas petrolíferas" - como muito claramente deixou expresso a 
"Exposição de Motivos n.0 2. 558, de 6-5-1945" (Item 3, Pág. 2, 
do Relatório), para o que se deveria procurar "um justo equi-
líbrio de interêsses, internos e externos, respeitada sempre a exi-
gência da segurança nacional", nos têrmos das "recomendações 
confidenciais dos Estados-Maiores da Guerra, da Marinha e da 
Aeronáutica" (Item 4, Pág. 4). 

Depois de expor, com muita fundamentação, clareza e brilho: 
"O Jôgo do Petróleo e suas Realidades" (Cap. 1); e "Realidade da 
Nova Economia do Petróleo" (Cap. II); ao estudar "A solução que 
nos convém" (Cap. III), "entendeu a Comissão que seria excelen-
te 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 refi-
nação e o transporte do petróleo, no País, e facilitem a estran-
geiros o contrôle majoritário das emprêsas organizadas no Brasil 
com o declarado objetivo de pesquisar, lavrar e exportar o petróleo 
brasileiro" (Item 42, Pág. 45) . 

Não me parece, data vênia, acertada essa solução, porque: 
1.º - ainda não produzimos petróleo comercialmente e pre-

cisamos justamente de pesquisar os nossos campos petrolíferos 
imediatamente e com intensidade; 

A própria Comissão (Item 18, Pág. 19), expondo os recursos e 
a marcha dos trabalhos de pesquisas do CNP, no Recôncavo 
baiano, conclui que "t~ríamos de consumir, guardadas as mesmas 
proporções, sete séculos para fazê-lo (isto é, explorar as províncias 
sedimentárias brasileiras) e gastar 210 bilhões de cruzeiros". 

2.0 - E' justamente esta operação de pesquisa a mais dispen-
diosa e a de maiores riscos na indústria do petróleo, e a que vai 
exigir maior capital, e 

3.º - Nenhum capital estrangeiro virá auxiliar-nos a pesqui-
sar petróleo se não contar com os meios de transporte e beneficiar 
o produto extraído, caso sejam felizes na pesquisa; ora, 
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4.º - As emprêsas, organizadas no País com capital estran-
geiro, pelo sistema adotado no anteprojeto, terão de aguardar que 
as emprêsas nacionais preencham as necessidades do consumo in-
terno do País, para adquirirem o direito de transportar, beneficiar 
e exportar livremente seu produto. 

Estando em mãos de brasileiros o contrôle das emprêsas de 
transporte e beneficiamento do petróleo destinado ao consumo in-
terno, a emprêsa nacional com capital estrangeiro, caso venha a 
possuir uma lavra produtiva antes de preenchido o consumo in-
terno com óleo extraído no País, teria de entregar a parte de leão 
do fruto do seu trabalho ao capital nacional que, na percentagem 
de 60% com ela se associasse para dotá-la de meios de transporte 
e beneficiamento do produto. 

Bem pesando as conseqüências de suas exigências, a Comis-
são conclui com otimismo, "que nos próximos dez anos não haverá 
maior interêsse na exploração de nossas jazidas" (Pág. 100, 
Item 80). 

Eis na íntegra o pensamento da Comissão: 
"Não se diga tampouco que a satisfação daquela exigência pri-

mordial (as restrições nacionalistas da legislação) nos prive da 
busca imediata de nossas jazidas pelas emprêsas bem dotadas para 
efetuá-la. Também elas terão de consumir alguns anos em tra-
balhos 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 capa-
cidade (tremendous potentiality), torna desinteressante a explo-
ração do petróleo do Brasil que, mesmo descoberto, ficaria guarda-' 
do para outra eventualidade. No momento, o que importa é ex-
trair nas vizinhanças dos Soviets todo o petróleo que êstes possam 
cobiçar. E a prova de que assim é, temo-la na Colômbia, cujo pe-
tróleo, não obstante descoberto e medido, continua em depósito nos 
reservatórios naturais (Pâgs. 100 e 101, Item 80) . 

Tanto quanto posso julgar, a lei não corresponderá à finalida-
de estabelecida pela Exposição de Motivos n.0 2.558, de 6-5-1945, do 
Conselho Nacional do Petróleo ao Presidente da República. 

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1948. - Alcides Lins. 



PROPOSTA SôBRE ORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE,  
BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO PARA O CONSUMO  

INTERNO  

(General Juarez Távora) 

1 - O transporte, beneficiamento e distribuição de produtos 
petrolíferos, para suprimento do mercado interno serão confiados a 
uma ou mais sociedades de economia mista, com predominância do 
capital nacional na proporção de 60%, dos quais 1/3, no mínimo, 
será subscrito pelo Govêrno. 

2 - Terão preferência para a subscrição dos 40 % de ações 
reservadas ao capital estrangeiro, as emprêsas concessionárias de 
explorações petrolíferas no País. 

3 - As sociedades de economia mista organizadas para reali-
zar o transporte, beneficiamento e distribuição de produtos petro-
líferos, destinados ao mercado interno - receberão das emprêsas 
concessionárias de explorações de petróleo, além da cota de regalia 
devida à União, as cotas respectivas que lhes couber entregar para 
o abastecimento interno, mediante indenização do custo de pro-
dução, acrescido de % . 

4 - O transporte e beneficiamento do petróleo destinado à 
exportação ficará a cargo dos concessionários de explorações pe-
trolíferas que a isso se propuserem, isoladamente, ou mediante or-
ganização de sociedades cooperativas. 

5 - Enquanto o petróleo produzido não ultrapassar as ne-
cessidades do consumo interno, o respectivo transporte entre os 
campos de produção e portos de embarque ou centros de consumo 
deve ser provido pelas sociedades de economia mista, encarregadas 
do seu transporte, beneficiamento e distribuição, para o consumo 
interno. 

6 - As sociedades de economia mista acima previstas serão 
dirigidas por um diretório de 5 membros, dos quais o Presidente 
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b) 1prazo extintivo de 3 meses, contados da data da notifi-
cação administrativa, em relação às jazidas que, dentro do primei-
ro prazo, forem pretendidas por terceiros. 

4.º - Quanto ao regime de exploração da indústria petrolí-
fera: 

discriminar que deverão constituir objeto: 
a) de autorizações, 
- os reconhecimentos geológicos e pesquisas de campos pe-

trolíferos, 
- a distribuição ao consumo interno, 
- a exportação dos excessos da produção, em relação ao con-

sumo interno; 
b) de concessões: 
- a lavra de jazidas petrolíferas, 
- a refinação de petróleo nacional, ou importado, 
- o transporte de petróleo e derivados em oleodutos e navios-

tanques, em território e águas territoriais nacionais. 
5.º - Quanto à regulamentação das atividades de pesquisa: 
- consignar dispositivos que estimulem a ação dos pesquisa-

dores individuais e de pequenas companhias interessadas na per-
furação de poços pioneiros em áreas ainda pouco conhecidas geo-
logicamente - facilitando-lhes, de um lado, o exercício de suas ati-
vidades e, de outro lado, garantindo-lhes a preferência para a la-
vra das jazidas descobertas, ou uma participação razoável nos lu-
cros da exploração, se ela vier a ser feita por terceiros. 

6.0 - Quanto à racionalização técnica e contrôle econômico 
das explorações: 

- adotar rirescrições que definam claramente no tf'xto legal, 
as exigências aconselháveis na defesa dos interêsses da Nação e 
dos produtos vizinhos - deixando à autoridade administrativa 
apenas a incumbência de fiscalizar sua observância, sem permis-
si:mários e concessionários, dentro das normas comuns de tra-
balho. 

7.0 - Quanto à solução de conflitos eventuais:  
- erigir o CNP em última instância administrativa, com  

.aprovação do Presidente da República, cabendo, em qualquer caso, 
recurso ao Poder Judiciário; 
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_ admitir decisão arbitral quando a controvérsia versar sôbre 
matéria essencialmente técnica. 

a.o - Quanto à procedência dos capitais de investimentos: 
- permitir e estimular a concorrência simultânea em todos os 

ramos da indústria de: 
a) capitais de Govêrno e autarquias; 
b) capitais privados - quer nacionais, quer estrangeiros, res-

salvadas, quanto a êstes as restrições do inciso seguinte. 
9.º - Quanto à discriminação de capitais: 
a) que o capital estrangeiro poderá concorrer em igualdade 

de condições com o nacional na exploração primária e na distribui-
ção ao consumo interno; 

b) que, nas concessões para refinação e transporte especiali-
zado - destinados ao consumo interno - o capital estrangeiro só 
poderá concorrer com o máximo de 40% dos investimentos em 
ações com direito de voto. 

10 - Quanto aos prazos de concessão: 
a) que a sua duração normal seja de 30 (trinta) anos; 
b) que, por motivos relevantes - ligados a dificuldades da 

exploração primária econômica, ou impossibilidade de amortiza-
ção do capital, sem prejuízo de sua razoável remuneração, - pos-
sa essa duração normal ser prolongada sucessivamente, até o. má-
ximo de 10 (dez) anos, mediante proposta de 2/3 dos membros do 
CNP aprovadas pelo CSN. 

11 - Quanto à nacionalização da indústria, que deve ser con-
seguida progressivamente: 

a) pela determinação de zonas prévias de reserva nacional, 
em cada bacia sedimentar; 

b) pela reserva de metade da área prospectada pelos con-
cessionários privados, à escolha dêstes, ao ser-lhes outorgada a 
concessão respectiva de lavra; 

e) pela reversão ao patrimônio da União, dos acervos das 
emprêsas, no fim dos prazos de concessão ou autorização; 

d) pelo incremento progressivo das atividades do CNP. 
12 - Quanto às áreas de concessão: 
- que sejam suficientemente amplas para permitirem a ex-

ploração econômica do petróleo, durante o prazo da concessão, 
mas não excessivamente grandes, podendo a extensão variar, de 
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acôrdo com as bacias sedimentares, entre 25. 000 hectares nas zo-
nas mais favoráveis e 100. 000 hectares nas menos favorecidas. 

13 - Quanto às exportações: 
a) que só devem ser permitidas depois que a produção na-

cional haja coberto as necessidades normais do consumo interno, 
assegurando-o uma reserva medifü1, nos poços de exploração, ca-
paz de atender, no mínimo por um ano, a um aumento emergen-
te de consumo, conseqüente de estado de guerra; 

b) que, - satisfeitas essas condições, - sejam exportadas 
cotas progressivamente crescentes de produtos refinados, a partir 
de 25 % , decorrido o prazo de dez (10) anos, a contar da primeira 
remessa, ou quando o volume das exportações atingir o dôbro do 
volume do consumo interno, até o máximo de 60%, quando decor-
rerem 20 anos, a contar da primeira remessa, ou o volume das ex-
portações atingir o quádruplo do consumo interno. 

14 - Quanto à tributação: 
a) que ela incida, na conformidade do disposto no Item III 

e § 2.0 do Art. 15 da Constituição, em forma de impôsto único 
federal sôbre cada ramo especial da indústria petrolífera, a saber: 

- impôsto de importação para os produtos estrangeiros bene-
ficiados, até o máximo de 100% ad valorem; 

- impôsto de produção sôbre o produto beneficiado no País, 
até o máximo de 90% dos impostos incidentes sôbre os mesmos pro-
dutos importados: 

- regalia até o máximo de 15% da produção, variável com as 
bacias sedimentares; 

b) que êsse impôsto único não exclui a aplicação: 
- da taxa de outorga de autorizações ou concessões para cada 

ramo da indústria e do impôsto de renda, cobrável na forma da le-
gislação geral, sôbre lucros de qualquer dos ramos da indústria. 

15 - Quanto à formação de mão-de-obra nacional, especiali· 
zada: 

- que sejam os permissionários e concessionários, nacionais ou 
estrangeiros, obrigados a admitir, em suas emprêsas, técnicos, fun-
cionários e operários brasileiros, em cada uma das especialidades 
de sua indústria, na proporção mínima de 1/5, no início da ex-
ploração, que deverá estar elevada a 2/3, ao iniciar-se a segunda 
metade do prazo de autorização ou concessão. 
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16 - Quanto à contabilização do capital de investimento: 
- que, para efeito de contrôle de exportação de juros, dividen-

dos e amortização do capital, e para reversões de acervo e indeni-
ções de resgate, - seja feita à base do custo histórico, sujeita, en-
tretanto, aos reajustamentos monetários que garantam o valor 
real do investimento, nas épocas em que forem feitos. 

17 - Quanto aos resgates de concessões: 
a) que só sejam feitos em caráter excepcional e para deter-

minados casos específicos, por imperativo de defesa econômica ou 
militar da Nação, mediante proposta do CSN e ratificação do 
Congresso Nacional; 

b) :que a indenização deverá cobrir, em cada caso: 
- o capital de investimento, não amortizado, deduzidas as de-

preciações do acervo correspondente; 
- uma parcela a título de lucros cessantes, calculada em fun-

ção do rendimento do qüinqüênio anterior e das perspectivas fu-
turas do empreendimento, mas tendo em consideração que as jazi-
.das de petróleo são bens de propriedade nacional e que sua explo-
ração corresponde a um serviço de utilidade pública que deve ser 
continuada em condições econômicas satisfatórias. 

Com restrição quanto às limitações que esta súmula conside-
ra devam ser impostas à exportação de petróleo (Item 13) e à par-
ticipação do capital pertencente a estrangeiros nas concessões para 
refinação e transporte especializado 'Item 9.0 , b). As razões desta 
restrição se acham expostas nos Itens 3, 6 e 8 do voto redigido pelo 
Dr. Eugênio Gudin, a 3 de novembro de 1947, e subscrito pelo Dr. 
Oscar W einschenck. 

Na íntegra a argumentação apresenta: 
"3 - Tanto quanto nos foi dado apreender, não há em outros 

países qualquer limitação à exportação. Uma vez que 50 % de 
qualquer área petrolífera passa a constituir reserva nacional, não 
vemos por que limitar a exportação. Tal providência poderá vir 
a ser oportuna daqui a 30 ou 40 anos, quando já bem definidas 
as nossas bacias petrolíferas e sua capacidade. De início, a reserva 
de 50% parece ser precaução suficiente. 

6 - Também não nos parece aconselhável opor restrições à 
liberdade de instalação de oleodutos. Nenhuma emprêsa emprega-
ria capitais de vulto na exploração petrolífera se não tivesse a fa-
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culdade de instalar seus oleodutos próprios para transportar o pro-
duto aos portos de embarque. Nada impede, como sugerem os Srs. 
Hoover e Curtice, que as emprêsas, cujos oleodutos tiverem excesso 
de capacidade disponível sejam obrigadas a transportar, por preço 
de custo mais lucro razoável, o petróleo de terceiros. 

Se em qualquer campo petrolífero se desenvolver a exploração 
por um grande número de pequenas emprêsas, nada impede que 
se lhes dê a concessão de um oleoduto, em forma cooperativa, ain-
da que seja necessário o amparo ou a subvenção do Govêrno. 

8 - Não vemos tampouco vantagem em obrigar os concessio-
nários a beneficiar no País uma cota-parte do produto exportado. 
Se os países não produtores de petróleo passarem a instalar suas 
próprias refinarias e insistirem em adquirir o petróleo bruto, por 
que criar um handicap para o petróleo do Brasil, insistindo em 
que o produto exportado seja refinado no País? 

Não temos qualquer interêsse em aumentar, por êsse, ou outro 
meio, a procura de mão-de-obra nacional. Não pertencemos ainda 
ao grupo de economias que sofrem do mal crônico do desemprêgo; 
o nosso mal é antes o oposto, o do superemprêgo, ou antes, o de 
super-procura de fatôres de produção limitados. 

Para garantir a instalação, no País, de refinarias com a capa-
cidade suficiente para atender às nossas necessidades em caso de 
emergência, poderemos obrigar os concessionários exportadores a 
instalar refinarias com essa margem de capacidade, mantendo-as 
em estado de perfeito funcionamento, mas sem a obrigação de ex-
portar produto refinado quando o mercado esteja a pedir produto 
bruto. Não creio que as emprêsas objetem a essa estipulação, tanto 
mais quanto "é possível" que elas a aceitem por interêsse próprio". 

O disposto no Item 13 da súmula tanto se aplica a nacionais 
como a estrangeiros; só poderá, por isso, influir no estímulo à ini-
ciativa particular. Como, porém, o mercado nacional, com sua 
natural expansão, poderá oferecer razoável compensação inicial a 
qualquer empreendimento, essa influência, além de transitória, 
poderá ser superada. 

A Exposição de Motivos n.0 2. 558, de 6-5-1945, do Conselho 
Nacional do Petróleo ao Presidente da República, considerou: 

"d) que há possibilidade de capitais estrangeiros para inver-
sões com fins reprodutivos, particularmente em países de grandes 
riquezas potenciais, como o Brasil . 
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e) que o aproveitamento dessa oportunidade concorrerá pa-
ra 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 interêsses, inter-
nos e externos, respeitadas sempre as exigências da segurança na-
cional; 

e recomendou: 
"que se adote uma política de atração de capitais externos 

para o aproveitamento do nosso petróleo, dentro das seguintes di-
retrizes: 

4.ª - Admitir a participação de capitais externos na pesquisa 
e lavra do petróleo, gases naturais, rochas betuminosas e pirobe-
tuminosas, bem como o seu beneficiamento e refinação. 

5.ª - Conferir as autorizações exclusivamente a pessoas na-
turais ou jurídicas brasileiras. 

A restrição do Item 9.0 , b, principalmente, e do Item 13.º po-
derão postergar qualquer iniciativa do capital estrangeiro na in-
dústria nacional do petróleo, até que os brasileiros, com os próprios 
recursos, tenham descoberto e explorado petróleo capaz de satis-
fazer o consumo interno e de permitir a constituição das reservas 
previstas no Item 13. 

Só então, quando fôr permitida a exportação para o produto 
exportado, o capital estrangeiro poderá livre e diretamente dispor 
do petróleo que lavrar. 

Rio de Janeiro, 14-1-48. - (Assinatura ilegível). 

INVESTIMENTOS 

1.º 

Ao nomear uma Comissão Especial, sob a presidência de um 
Ministro de Estado, para tratar do problema dos investimentos, 
denotou o Sr. Presidente da República perfeita compreensão da 
importância e da magnitude dêste grande problema nacional. 
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Nos países econômicamente desenvolvidos, onde a renda na-
cional é vultosa e onde, conseqüentemente, são apreciáveis as eco-
nomias, o problema pode consistir, na opinião de certos economis-
tas, na carência de investimentos capazes de absorver essas eco-
nomias (1). 

No nosso caso, dá-se o inverso. Inúmeras são as possibilidades 
de investimentos, por cuja realização o País anseia no esfôrço de 
acelerar o seu ritmo de progresso até agora tão lento. 

Enquanto que, nos países econômicamente desenvolvidos, a 
rêde ferroviária já quase atingiu o grau de saturação, as cidades e 
as zonas rurais já dispõem de todos os grandes serviços públicos, 
ao passo que o ritmo de crescimento demográfico é reduzido, o 
Brasil anseia pelo desenvolvimento de suas estradas de ferro e de 
rodagem, pelo aproveitamento de seu potencial hidráulico, pelo 
aparelhamento de seus portos, pela lavra de suas jazidas minerais, 
pela sua industrialização, pela utilização, em suma, de suas rique-
zas potenciais . 

Se bem atino com a finalidade desta Comissão, o principal 
problema que lhe incumbe é o de indicar os métodos que nos de-
vem orientar e os recursos de que podemos lançar mão, para reali-
zar êsses investimentos. E' evidente que os recursos só podem 
provir de duas fontes: 

a) das economias nacionais; 
b) do capital estrangeiro. 
Vamos estudá-los separadamente . 
a) Economias nacionais. Em três grandes classes podem-

se dividir, conforme sua origem, as economias nacionais: 
1) as economias coletivas, dos vários Institutos de Previdên-

cia Social, das Caixas Econômicas e das Companhias de Seguros e 
de Capitalização; 

2) os lucros não distribuídos das emprêsas, que podem se 
investir nas próprias ou em outras emprêsas; 

3) as economias dos consumidores, isto é, a parte da renda 
nacional distribuída, que não é utilizada para consumo. 

Considera-se nos Estados Unidos que o vulto das economias 
coletivas (1) e dos lucros não distribuídos (2) excede, de muito, o 

( 
1

) E' a famosa teoria da "estagnação secular" de Alvim Hansen 
e outros Keynesianos. - Em sentido oposto, G. Theorberg, The Boggey 
of Economic Maturity. 
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montante das economias dos consumidores. Com mais forte razão, 
isso se deve verificar no Brasil, onde o nível médio de consumo é 
muito baixo. 

Não dispomos ainda de algarismos capazes de permitir avaliar 
a importância relativa das três espécies de economias supra citadas. 
Pela primeira vez, em nosso País, está o Núcleo de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas procedendo a uma estimativa criteriosa 
pa renda nacional, cujos resultados serão menos interessantes 
pelo total que pela análise dos dados componentes. Dentre êstes, 
esperamos apurar a importância das economias de cada uma das 
três origens supra-indicadas. 

Pode-se, entretanto, afirmar a priori que o valor das economias 
coletivas e dos lucros não distribuídos é muito maior do que o das 
economias dos consumidores. 

Quanto aos lucros não distribuídos das indústrias, é de presu-
mir que a maior parte das emprêsas os reinvistam na ampliação 
ou no melhoramento de suas próprias instalações. No caso da agri-
cultura e do comércio, em que o regime das sociedades anônimas 
ainda não se generaiizou, como no caso da indústria, em que ain-
da prevalecem a simples propriedade individual ou as formas co-
merciais, é de presumir que os lucros, salvo reservas indispensá-
veis, sejam quase totalmente distribuídos. 

A política fiscal (variação da taxa do impôsto de renda sôbre 
os lucros reinvestidos) poderá estimular ou desencorajar o inves-
timento dos lucros não distribuídos, mas difícilmente poderá in-
fluir sôbre a natureza dêsses investimentos. 

No caso das economias coletivas, dá-se justamente o contrário. 
O Govêrno, com preponderância na administração dos Institutos 
de Previdência Social, das Caixas Econômicas, e Companhias de 
Seguros, pode exercer influência decisiva sôbre a aplicação a ser 
dada a essas economias. A apreciação da política de investimentos 
a adotar nesse caso constituirá objeto de um parágrafo especial 
subseqüente. 

No caso das economias dos consumidores, sua aplicação, con-
quanto não esteja na dependência do Govêrno, pode ser influencia-
da pela política econômica e monetária, como adiante se verá. 

3) Capital estrangeiro. Nossa situação, em matéria de ca-
pital estrangeiro, assemelha-se à dos Estados Unidos no período 
que decorreu da guerra civil até a primeira guerra mundial, isto é, 
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na fase de sua grande expansão econômica e demográfica . Os 
americanos levaram sôbre nós a vantagem de saber atrair para 
seu país uma grande massa de capitais estrangeiros, que só pela 
confiante acolhida que lhe proporcionaram, como pela relativa es-
tabilidade de taxas cambiais que souberam manter. Entre nós o 
nacionalismo econômico (paradoxalmente antipatriótico) e a ins-
tabilidade cambial têm sido, em grande parte, responsáveis pelo 
afluxo relativamente diminuto de capitais estrangeiros em um 
País de tantas possibilidades. 

Para atrair o capital estrangeiro, importa, de início, conside-
rar que o capital emigra para obter melhor remuneração, em 
igualdade de condições quanto ao risco. Porque a taxa de juros 
se decompõe em duas parcelas: a taxa básica no país de origem, 
mais uma taxa suplementar que será tanto mais elevada quanto 
maior fôr o risco. O capital em excesso nos grandes países credores 
emigrará de preferência para o Brasil ou para a Argentina ou 
para a índia, ou para a China, conforme o risco, isto é, conforme o 
tratamento que receber em cada um dêsses países. 

Pode-se formular cinco condições essenciais para atrair o 
capital estrangeiro: 

a) a estabilidade cambial. - Se o americano, por exemplo, 
transfere hoje um milhão de dólares para o Brasil por 20 milhões 
de cruzeiros e se daqui a um ou dois anos, por motivo de deprecia-
ção da nossa moeda, êsses 20 milhões de cruzeiros só valem 800.000 
dólares, em vez de um milhão, isso fará com que o capital ameri-
cano se afaste do nosso mercado; 

b) a faculdade de livre entrada e saída ·de capital . - O ca-
pital procura sempre garantir sua mobilidade. Nada melhor para 
afastar a entrada de capitais do que uma legislação cambial que 
opõe óbices à sua eventual saída ou que confisca um quinhão dês-
ses capitais pela cobrança de impostos de remessa (não me refiro 
a impostos de renda) que nada justificam; 

e) taxas moderadas de impostos de renda (para o capital es-
trangeiro como para o nacional). Um dos incentivos para a imi-
gração do capital estrangeiro está na diferença entre as taxas do 
impôsto de renda em vigor em seu país de origem e no país para 
onde êle emigra. Para um país como os Estados Unidos, por exem-
plo, aue não importam capital estrangeiro, o ímpôsto de renda 
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mais ou menos elevado tem uma importância puramente domés-
tica, no sentido de maior ou menor justiça social, de maior ou me-
nor incentivo aos empreendimentos, etc. Em países como o nosso, 
porém, que precisa de capital estrangeiro para assegurar o ritmo 
do seu progresso, a excessiva elevação das taxas do impôsto de 
renda faria desviar as correntes de capital para outros países de 
taxas mais moderadas. 

Especialmente proveitoso, a êsse respeito, seria um convênio 
com os Estados Unidos, suprimindo, reciprocamente, a bitributa-
ção sôbre lucros apurados no Brasil por emprêsas americanas ou 
nos Estados Unidos por emprêsas brasileiras. 

d) leis trabalhistas. - O grande êrro que ora se pratica no 
Brasil, em matéria de leis trabalhistas, é o sucessivo acúmulo de 
benefícios para os empregados e de ônus para os produtores, sem 
atenção à produtividade, antes malgrado a queda dessa produtivi-
dade que se verifica em nossa economia, como, aliás, na de qual-
quer outro país em fase de pleno emprêgo. 

E' paradoxal que, quando o Govêrno procura por todos os 
meios combater a inflação, os preços continuam a ser empurrados 
pura cima, em conseqüência da criação de novos ônus para a pro-
dução. Sem aumento, antes com decréscimos de produtividade, 
êsses ônus redundam, simplesmente, em alta de preços. Tanto 
mais errada é essa política, quanto a própria alta de preços supri-
me o valor real dos benefícios que se pretendia distribuir . 

A nossa incidência nesse grave êrro explica-se, no momento ' 
atual, por dois fatôres, um político, outro econômico: fator político, 
resultante da tendência à demagogia e ao "espírito eleitoral", na 
fase política que atravessamos, de reinício, senão de início, de urna 
verdadeira democracia de sufrágio universal; fator econômico, de-
corrente da impressão causada pelos vultosos lucros que ainda se 
verificam em certas emprêsas, graças sobretudo à alta dos preços 
mundiais. 

Seja qual fôr a razão, o aumento de ônus à produção, sem in-
cremento de produtividade, resultando em pura inflação, constitui 
grave êrro. 

Em anexo se encontrará uma estimativa da importância dos 
ônus impostos ao produtor, em têrmos de percentagem sôbre o 
valor da fôlha de pagamentos, da qual se verifica que, com a inclu-
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são do pagamento dos domingos e feriados, essa percentagem atin-
ge à elevadíssima cifra de 42 % . 

Do ponto de vista dos investimentos, porém, não é êsse o as-
pecto principal da Q1 ies'i;ão. O que espanta e afasta o capital, espe-
cialmente o estrangeiro, de investimentos em nosso País, é a in-
tervenção do Estado, não só quanto à remuneração do empregado 
como quanto à estabilidade que a lei lhe assegura, independente-
mente da eficiência de seu trabalho e da vontade do empregador. 

A braços, recentemente, com uma crise de greves das mais sé-
rias, não se atreveram Govêrno e Congresso dos Estados Unidos a 
resolvê-lo pelo método simplista de tribunais e de legislação com-
pulsória. Em casos graves, dizia o projeto de lei, o Executivo man-
dará uma fact finding Commission, destinada a analisar a situa-
ção; depois do que, o Executivo procurará encaminhar o conflito 
para uma solução pacífica; em caso de insucesso, será a questão 
submetida ao Congresso, considerando-se ilegal a greve (quando 
afetar gravemente o interêsse público), durante o tempo neces-
sário para a execução dessas medidas. 

Entre nós, a ditadura, em seu espírito primário, resolveu a 
questão econômica, como se resolvesse questões cíveis ou criminais. 
Os tribunais, instituídos pelo Estado, resolvem tudo, em qualquer 
caso. 

E pior, a lei estabelece: primeiro, a estabilidade do emprega-
do, malgrado um hipotético direito de dispensa por falta grave; 
segundo, a decisão compulsória de dissídios individuais, ou coleti-
vos; terceiro, a invasão pelo Estado do campo da economia privada, 
fixando não só o salário mínimo, mas ainda os salários industrais; 

e) a questão da acolhida e do tratamento dispensado ao ca-
pital estrangeiro no País. - O nacionalismo político e econômico 
tem sido uma das maicres pragas a entorpecer o nosso progresso. 
Mas em que se funda êsse nacionalismo? 

No pavor do imperialismo político, que morreu com o Século 
XIX e foi enterrado com a primeira guerra mundial, a Liga das 
Nações e a liderança da Civilização Ocidental pelos Estados Unidos? 

No fantasma do imperialismo econômico. através do capital 
colonizador? Mas onde está êsse imperialismo, qtlando o México 
cancela unilateralmente concessões de exploração petrolífera le-
galmente outorgadas a emprêsas americanas, quando nós mesmos, 



- 28-

no Brasil, suspendemos os juros e decepamos o principal de nossa 
dívida externa , em seu protesto diplomático? 

Imperialismo econômico de quem? Da Light ou das emprêsas 
elétricas, cuja cláusula contratual de garantia de tarifas, variáveis 
com a taxa de câmbio, foi anulada por simples decreto-lei (1933) 
e que não conseguem auferir 6% sôbre seu capital investido? Da 
Brazil Railway, cujas propriedades foram incorporadas ao patri-
mônio nacional por decreto-lei, sem pagamento? 

Onde está então o capital colonizador? Nas lavouras de café 
ou de algodão ou de cacau, por cujos produtos temos recebido pre-
ços mais que compensadores? 

Consistirá porventura o capital colonizador, como agora se 
tem dito, no fato de só exportarmos produtos agrícolas e matérias-
primas? Mas, quais são os produtos industriais que produzimos 
a preços capazes de concorrer no mercado internacional, salvo em 
tempo de guerra ou de emergência? Quais os produtos industriais 
que poderíamos exportar, em substituição ao café, contra cuja ex-
portação já se está chegando ao absurdo de clamar? 

O pior é que o mais prejudicado por essa onda de insensatez 
é o Brasil e não os capitais estrangeiros que emigram para outras 
terras. Não quer isso dizer que devamos abrir as nossas portas, 
indistintamente, a tôdas espécies de capital estrangeiro. Não nos 
interessam capitais flutuantes ou especulativos (hot money) . Pou-
co interêsse temos em atrair novos bancos ou novas companhias 
de seguros estrangeiros . 

Mas temos o maior interêsse em atrair capital que venha in-
crementar o aparelhamento econômico do País, nossas estradas 
de ferro, portos, navegação, indústrias, etc., sem o que continuare-
mos na triste marcha, a passo de cágado, que tem sido a do ritmo 
de nosso progresso. 

4 - Inflação. - Economias nacionais escassas, e reduzida en-
trada de capitais estrangeiros, a par de grande procura de capitais 
para investimentos públicos e privados, tem-nos conduzido ao ca-
minho funesto da inflação, isto é, à emissão de papel-moeda como 
meio de suprir a deficiência de capitais. 

Escrevendo para os contemporâneos, julgo-me dispensado de 
discorrer sôbre os males da inflação. Ainda estamos verificando 
quão demorado e penoso é o trabalho de corrigir a distorsão e os 
desequilíbrios causados pela inflação sôbre o organismo econômico 
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da Nação: mal estar generalizado, perturbações sociais, estimulan-
tes de doutrinas revolucionárias e alienígenas, deslocamento de p8-
pulação dos campos para as cidades, especulação, proliferação de 
bancos sem idoneidade, desvio das economias privadas e coletivas 
para fins improdutivos, etc. 

A isso tem-se pretendido dar corretivo, por meio de um "plano 
de realizações", como se se pudesse superimpor um tal plano 
em cima de uma economia desorganizada ou construir um edifício 
sôbre alicerces descompensados, quando, na realidade, o problema 
consiste em corrigir as distorsões e os desequilíbrios, para sôbre 
a economia assim restaurada poder construir com solidez e pro-
veito. 

Inflação é sinônimo de hiperemprêgo e de leilão de fatôres 
de produção, cujos preços sobem cada vez mais. Procurei explicar 
detalhada e claramente êsse fenômeno em depoimento prestado, 
há um ano, perante a Comissão de Inquérito Econômico da Assem-
bléia Constituinte. 

Essa noção corriqueira e comezinha foi então por alguns acoi-
mada de "teórica", no sentido pejorativo. Aqui transcrevo entre-
tanto um trecho da mensagem lida, há poucos dias, pelo Presiden-
te Truman, diante do Congresso Americano. 

Dizia o Presidente: 

"At a time the economy is already producing at ca-
pacity, a further expansion of credit simply gives people 
more dollars in bidding up prices of goods" (itálico nosso). 

Não é aí um economista que escreve para outros economistas 
e sim uma mensagem escrita para o grande público, em que se 
assinala que, uma vez atingido o pleno emprêgo, qualquer tenta-
tiva de aumentar a produção (salvo por aumento de produtivida-
de) só dá um resultado: a alta de preços de mercadorias e de fa-
tôres de produção. 

A economia brasileira precisa ser, antes de tudo, despletori-
zada, se me permitem a expressão. 

Uma das conseqüências dessa pletora é a alta de taxas de ju-
ros. Inflação quer dizer preços em alta, procura acentuada de em-
préstimos bancários, diminuição conseqüente das reservas dos 
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bancos e taxas de juros elevadas. Sob pressão inflacionista, as 
taxas de juros têm de ser elevadas, da mesma forma que, em situa-
ção de pleno emprêgo, os salários são ascendentes. Emprêsas de 
primeira ordem e de crédito indiscutível emitem, neste momento, 
títulos de 8% e de 9% de juros anuais. 

E uma das mais sérias conseqüências dessa situação é a da 
impossibilidade em que se encontra o Govêrno de encontrar toma-
dores para os seus títulos da Dívida Pública Interna a taxas de 
juros compatíveis com o decôro do crédito da Nação. 

5 - Crédito público . - Forma-se assim um círculo vicioso . 
A pressão inflacionista faz elevar as taxas de juros; isso impossi-
bilita o Govêrno de colocar seus títulos no mercado; a capacidade 
tributária do País não sendo ilimitada, os empreendimentos gover-
namentais, sempre numerosos entre nós, passam a ser financiados 
pelo deficit orçamentário, que novamente provoca a pressão in-
flacionista . 

O Brasil está longe de ser o único país em que a despesa total 
do Govêrno é superior à receita dos impostos. Isso se verifica em 
muitos outros países. Mas, nos países de economia organizada, a 
despesa correspondente aos empreendimentos governamentais é 
financiada pela emissão e venda de títulos da Dívida Pública. A 
nossa Dívida Pública Interna, de cêrca de 10 bilhões de cruzeiros, é 
inferior ao orçamento federal de um ano, diminuta portanto em 
comparação com a da maioria dos países. Na Suécia, por exemplo, 
há dois orçamentos paralelos: o das despesas correntes, financia-
do por impostos, e o de capital, financiado por títulos da Dívida 
Pública. 

Em nosso País, a impossibilidade prática de colocar no mer-
cado monetário os títulos da Dívida Pública do Govêrno tem feito 
com que os empreendimentos governamentais sejam financiados: 
a) por impostos, b) por deficits e emissões, c) pelos Institutos de 
Previdência e Caixas Econômicas . 

A primeira modalidade, a dos impostos, apresenta dois graves 
inconvenientes: o de impor um encargo tributário por demais pe-
sado, em vista da exig·üidade de nossa renda Nacional e do baixo 
padrão de vida de nossa população, e o de absorver, quase integral-
mente, as economias que poderiam ser utilizadas, geralmente, com 
muito mais proveito, pelos empreendimentos da iniciativa privada. 
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Quanto à segunda modalidade, a dos deficits e em1ssoes, já 
não creio que haja hoje no Brasil quem não a profligue. 

A terceira, a do financiamento pelos Institutos, será aprecia-
da adiante, em parágrafo especial. 

6 - Crescente socialismo de Estado. - Essa questão do cré-
dito do Govêrno cresce de importância no caso do Brasil, pela am-
plitude que infelizmente tomou e continua a tomar o campo eco-
nômico controlado pelo Estado. 

Essa tendência, iniciada sob o regime ditatorial está infeliz-
mente prosseguindo, de forma alarmante, no atual regime consti-
tucional. Creio que, depois da Rússia, e salvo o caso da experiên-
cia socialista da Inglaterra, o Brasil é o país em que o Estado 
mais tem açambarcado o campo das atividades econômicas geral-
mente entregues à iniciativa e direção privadas. 

A indústria ferroviária, que nos Estados Unidos e ainda na 
Inglaterra está inteiramente em mãos da iniciativa e direção pri-
vadas, acha-se no Brasil absorvida pelos Governos Federal e Esta-
duais, na proporção de 70 % . De nossos 35. 000 quilômetros de fer-
rovias, 25. 000 estão nas mãos do Govêrno. 

A navegação, que também está naqueles países no campo da 
economia e da direção privadas, acha-se no Brasil, por muito mais 
da metade, em mãos do Govêrno (Lóide Brasileiro, Costeira, etc.). 

A indústria siderúrgica (Volta Redonda) que nos Estados Uni-
dos e Inglaterra estão nas mãos da atividade privada, é, no Brasil, 
controlada pelo Govêrno. 

A indústria de minério de ferro (Vale do Rio Doce), que está 
também em todos os países no campo da economia privada, alista-
se, entre nós, na série de empreendimentos do Govêrno e dos mais 
desastrosos. 

Agora, o petróleo, com a Refinaria Nacional, a energia hidre-
létrica, com o empreendimento do Vale do São Francisco e até a 
indústria mecânica, com a Fábrica Nacional de Motores S. A., vem 
alongar a lista, já extensa, dos empreendimentos governamentais. 

Essa política constitui um êrro de graves conseqüências para 
a economia do País. 

Encarado o problema inteiramente fora do campo doutrinário, 
da discussão entre o socialismo e economia liberal, e unicamente 
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sob o aspecto da eficiência econômica, cabe aqui reproduzir um 
trecho do relatório que, há cêrca de dois anos, apresentei à Comis-
são de Planejamento Econômico. 

"As emprêsas de economia mista, assim chamadas por serem 
organizadas com participação de capital do Estado e de particula-
res, não constituem solução. Porque a participação do Estado afu-
genta o capital privado, pelo justo receio da forçosa preponderân-
cia que o Estado exercerá na administração da emprêsa e na esco-
lha de seus dirigentes, feita, em regra, sob critérios políticos. A 
honrosa exceção da Companhia Siderúrgica Nacional só serve para 
confirmar a regra. O capital privado foge de colaborar com o ca-
pital do Estado porque não confia na capacidade e eficiência ad-
ministrativa do Estado. Isso não é, aliás, peculiar ao Brasil, nem 
ao atual Govêrno. E' um fenômeno geral. 

O Estado sofre de dois grandes handicaps em seus empreen-
dimentos: 

Um é o que decorre da primazia de sua função política e da 
contingência em que se vê o Executivo (em qualquer democracia) 
de tolerar a intromissão da política na administração das emprê-
sas do Estado. E' o chamado political management. O Estado é 
dirigido pelo partido no poder e êsse partido não pode dispensar o 
apoio de seu eleitorado, nem faltar repetidamente a seus eleitores. 
Quantas vêzes vemos remover diretores dos mais capazes de nossa 
Central do Brasil por simples injunções políticas; quantas nomea-
ções e remoções de funcionários da Fazenda, dos Correios e Telé-
grafos ou das estradas federais não obedeceram muito mais ao 
critério político regional do que ao interêsse público? 

Outro handicap do Estado está em que êle não pode dispensar 
a burocracia, controladora da máquina complexa da administra-
ção pública, sem a qual se correria o risco de tôda sorte de fraudes. 
A burocracia é, por sua natureza, máquina ronceira, cujos mem-
bros em regra geral mal selecionados, confiam no amparo político 
e na diluição da responsabilidade, mais do que no valor da inicia-
tiva e do esfôrço pessoais. Isso não é mal nosso. Veja-se na Ingla-
terra, por exemplo, o que diz a publicação Beware of Bureaucracy. 
Veja-se, na Rússia, como Stalin, em tantos de seus discursos, in-
vt:ctiva, paradoxalmente, a burocracia que criou, ao referir-se * aos 

( *) Stalin, "Relatório ao XVII Congresso do Partido sôbre o 1.0 Plano 
Qüinqüenal", janeiro de 1934. 
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"métodos de direção dessa burocracia de papelada, perigosa mo-
léstia, como o mostrou ser a história da bacia do Donetz e das em-
prêsas da indústria leve e das indústrias de alimentação, burocra-
cia que fêz seu ninho em todos os setores industriais, cujo desenvol-
vimento entravou e que, se não fôr liquidada, fará a indústria man-
.car das duas pernas." 

Acresce que não é socialista quem quer e sim quem já atingiu 
a um grau bastante elevado de cultura política, de cultura geral 
e de organização administrativa. Só em países nessas condições se 
podem tentar experiências socialistas, sem a certeza de caminhar 
para o desastre . 

O caso de Volta Redonda merece um parêntesis. O capital 
que durante a recente inflação foi investido nas construções de 
,edifícios, só nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, é es-
timado em mais de 3 milhões de contos, que poderiam, mesmo sem 
falar na participação das economias coletivas, ter sido aplicados 
,em Volta Redonda, com muito melhor proveito. Outra observação 
.é que a Companhia Siderúrgica Nacional, não se sabe por que boas 
fadas, representa, entre nós, um dos raros exemplos de adminis-
tração eficiente por delegados do Govêrno. 

E' oportuno reproduzir aqui, a êsse respeito, as palavras do 
eminente professor G. Haberler, em uma de suas recentes confe-
rências no Rio de Janeiro: 

"Há, em certa altura, uma espécie de linha divisória que mar-
ca o ponto além do qual a arregimentação se torna, de fato, 
cada vez mais incompatível com a democracia. A dificuldade 
está em que essa linha é bem definida e - mais ainda - va-
ria com o tempo, não sendo tampouco a mesma para todos os 
países. Nações como a Grã-Bretanha, a Suécia ou a Suíça, diga-
mos, podem ir muito longe na regulamentação e arregimenta-
ção de suas economias, sem correr perigo de serem dominadas 
pelos políticos irresponsáveis e pelos peritos e burocratas incon-
troláveis. Planejamentos de escopo e da intensidade dos que estão 
sendo agora praticados na Grã-Bretanha, na Suécia ou na Holan-
da não poderiam ser executados dentro da estrutura democrática 
e política dos Estados Unidos. A máquina não funcionaria. Tor-
<!lar-se-ia necessário implantar um regime ditatorial. Creio que 
<> mesmo se pode dizer de todos os países latino-americanos." 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 
~-22soo-n Coordenacão de Estutios Le11:i51lativoe 
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O Professor Haberler frisa bem nestas linhas a incompatibili-
dade em países como os Estados Unidos e o nosso, entre o regime 
de crescente socialização econômica e a estrutura democrática. 

Sob o aspecto político da questão, êle cita ainda a interessante 
declaração de uma das mais ilustres economistas e socialista, Mrs. 
Joan Robinson: 

"Poucos têm a franqueza da desabusada economista e socia-
lista britânica Mrs. Robinson. que declarou abertamente que, ao 
menos por uma geração, o Estado socialista será forçado não só 
a abandonar as idéias de liberdde - liberdade de imprensa, liber-
dade de organizar oposição política ao grupo dirigente, liberdade 
de ciências sociais, etc. - como terá de implantar uma estrita 
regimentação das atividades econômicas e de tôda espécie de re-
lações espirituais e intelectuais. Poucos são tão francos como Mrs. 
Robinson, mas o entusiasmo da teoria e prática socialista pela de-
mocracia arrefece consideràvelmente à medida que os partidos so-
cialistas se aproximam do poder sentem a aproximação de seus 
objetivos." 

Mas, mesmo deixando de parte o aspecto político aí tão bem 
focalizado por Haberler e encarado apenas o aspecto econômico 
do problema dos investimentos, está a merecer um brado de alar-
ma o êrro que estamos praticando, em ritmo crescente, de absor-
ver, desastradamente, as escassas economias de que dispomos, em 
investimentos governamentais de grande vulto e duvidosa efi-
ciência. 

Nem é verdadeira a alegação de que a iniciativa privada é 
falha. Ela se propôs resolver o problema da siderurgia com capi-
tais estrangeiros e nacionais. A São Paulo Railway apresentou em 
1926 projeto (que não teve aprovação) da construção de uma li-
nha de simples aderência eletrificada. Como êsses, muitos outros 
exemplos. 

7 - Potencial de investimento. - Entende-se por "potencial 
de investimento" o total dos fatôres de produção que se pode dis-
por para investimentos, depois de atendidas as necessidades do 
consumo. 

Essa noção de potencial de investimento nada tem a ver com 
dinheiro. Dinheiro não produz nada (moeda não é capital) . O que 
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produz são os fatôres de produção, mão-de-obra comum e especia-
lizada, energia mecânica, transportes, capacidade técnica, ma-
quinaria. 

Investimentos só são possíveis quando há disponibilidade de 
fatôres de produção, além dos necessários para o consumo. Di-
nheiro é unicamente um "direito de haver". Mas, para que êsse 
direito possa ser exercido é indispensável que haja disponibilidade 
de fa tôres de produção . 

Quando há dinheiro, mas não há potencial de investimento, 
isto é, fatôres de produção disponíveis, o resultado é a alta de pre-
ços, o leilão dos fatôres de produção e a economia forçada (a alta 
dos preços faz reduzir o consumo e, à custa dessa redução do con-
sumo, tornam-se disponíveis fatôres de produção para investimen-
to), isto é, o quadro característico da inflação. 

Nos países em que a produtividade é elavada, em que a capa-
cidade técnica é abundante, em que a maquinaria e o aparelha-
mento de produção são modernos e eficientes, uma quantidade 
relativamente pequena de fatôres de produção é suficiente para 
atender a tôdas as necessidades do consumo nacional, deixando 
uma margem apreciável para os investimentos. 

Ao contrário, nos países em que a produtividade é baixa, seja 
por incapacidade física ou técnica do operário, seja pela falta de 
instrução técnica generalizada, seja pela obsolécia da maquinaria, 
as necessidades do consumo absorvem a quase totalidade dos fa-
tôres de pí·odução, pouco deixando para os investimentos. 

Calcula-se, por exemplo, que no Japão 90% da população tra-
balha para atender às necessidades do consumo de uma população 
de baixo padrão de vida; na índia e na China estima-se essa pro-
porção em cêrca de 99 % . 

A comparação da produtividade da população agrícola dos Es-
tados Unidos e do Brasil é, a êsse respeito, de triste significação 
para nós. 

A população ocupada em atividades agrícolas e pecuárias no 
Brasil, era, segundo o Censo de 1940, de 9. 454. 520 pessoas de 10 
ou mais anos de idade, em comparação com cêrca de 10. 400. 000 
nos Estados Unidos em 1939 (compensadas as variações estacio-
nais). Os dois algarismos não são bem comparáveis porque, no 
caso do Brasil, a percentagem de menores de 19 anos é superior a 
30%, apreciàvelmente maior do que a dos Estados Unidos. 
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De qualquer modo, para uma população pouco maior que a do 
Brasil, o valor da produção agrícola e pecuária dos Estados Unidos 
foi, em 1939, de quase 8 bilhões de dólares ($ 7. 813. 645. 000), em 
comparação com um valor decerto não superior a um bilhão de 
dólares para o Brasil. 

E' evidente que nem o Brasil nem os Estados Unidos conso-
mem tôda a sua produção agrícola e pecuária; em um e em outro 
caso, os valores não correspondem portanto ao consumo. Mas são 
índices significativos de nossa baixíssima produtividade, principal 
motivo da escassez de fatôres de produção depois de atendido o 
consumo, isto é, da escassez do nosso potencial de investimento. 

A melhoria dessa produtividade não se consegue da noite para 
o dia, especialmente em um país que gasta com seus Ministérios 
da Agricultura e da Educação e Saúde uma pequena fração do 
seu orçamento. 

Nestas condições, devemos, a par da melhoria qualitativa, tra-
tar também da quantitativa, isto é, do argumento da quantidade 
de fatôres de produção. 

Ao aparelhamento mecânico, isto é, à maquinaria, já nos refe-
rimos ao tratar da aplicação das economias nacionais, e do capi-
tal estrangeiro . 

Quanto ao fator humano de produção, devemos incrementar 
sua quantidade mediante uma política imigratória eficiente e a 
melhoria de nossa capacidade técncia. 

É quase inútil repisar a necessidade de intensificarmos a imi-
gração, espontânea ou dirigida, de elementos úteis à nossa econo-
mia: agricultores, operários habilitados, contramestres, técnicos, 
etc. Qualquer despesa, mesmo vultosa, para êsse fim, serâ de gran-
de benefício para o País. 

Ainda nessa esfera, porém, o nacionalismo restritivo tem sido 
df. danosas conseqüências. Raciocinemos como se cada novo imi-
grante viesse tirar o emprêgo de um brasileiro, em vez de compre-
ender que êsse imigrante é um produtor e um consumidor a mais, 
que virá incrementar a renda nacional do País. 

Inútil será também repisar a necessidade de importarmos e 
de formarmos técnicos, para tôda a espécie de indústrias, como 
para a agricultura. Ainda aí o nacionalismo exclusivista, com o 
fim de assegurar aos diplomados nacionais (capazes ou incapazes) 
o monopólio dos empregos, intervém, desastradamente, criando 



-37-

tôda a sorte de óbices à entrada de técnicos no País, sem se lem-
brar que cada técnico estrangeiro habilitado é um elemento de for-
mação de técnicos nacionais. 

8 - Estimativa das economias nacionais. - Com tôdas as re-
servas quanto a qualquer pretensão a exatidão, apresentamos aqui 
algarismos capazes de dar uma idéia da ordem da grandeza das 
economias nacionais em 1946 * . 

Contos 
al Economias coletivas ............ . 4.518.000 
bl Lucros distribuídos ............. . 1.814.000 
e) Economias dos consumidores ... . 3.579.000 

Total ........................ . 9.911.000  

9 - Conclusão. Planejamento e critério de prioridade. 
Chegando ao fim do nosso estudo, podemos estabelecer as seguin-
tes conclusões: I - Importa preliminarmente lembrar o princípio 
geral do valor do capital, isto é, que ao passo que é do capital 
real (maquinaria, construções, estradas, equipamentos, etc.), que 
decorre a renda real (produtos de consumo, serviços de habita-
ção, de transporte, etc.), o valor do capital é determinado pelo 
valor dos rendimentos produzidot;. Em outras palavras, o valor 
do capital não é determinado pelo seu custo de produção e sim 
pelo valor dos serviços e bens produzidos. 

O critério da prioridade dos investimetnos deve portanto ser o 
do maior rendimento e produtividade para o País. 

II - Num país como o nosso, em que a renda nacional é baixa 
e portanto escassas as economias disponíveis para investimentos, 
o ritmo do progresso econômico depende da boa utilização das es-
cassas economias nacionais e da capacidade de atração do capital 
estrangeiro (nos têrmos indicados no n.º 3 supra). 

III - A importância de uma utilização eficiente das econo-
mias nacionais cresce de importância ao considerar-se que tanto o 
Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento como o 
Export Import Bank só se dispõem a conceder-nos empréstimos 
para aquisições ou serviços a serem pagos em moeda estrangeira, 
devendo a despesa em moeda nacional ser suprida com nossos pró-
prios recursos em cruzeiros. 

< • J Vide Anexo n.u 2. 
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IV - Pouca influência pode o Govêrno exercer sôbre a aplica-
ção de duas das três espécies de economias nacionais; das consti-
tuídas pelos lucros não distribuídos das emprêsas e das economias 
dos consumidores. Sua aplicação está na dependência direta da 
iniciativa privada. 

Tampouco é possível planejar a aplicação do capital estran-
geiro que aflui para a execução ou ampliação de empreendimen-
tos da iniciativa privada. 

Em um e outro caso, a natureza e eficiência dos investimen-
tos depende da livre escolha e da capacidade dos capitalistas na-
cionais ou estrangeiros . 

V - Onde a ação do Govêrno se pode fazer sentir de modo di-
reto e eficiente é no critério de prioridade de aplicação das econo-
mias coletivas, de Institutos de Previdência, Caixas Econômicas, 
Companhias de Seguros e de Capitalização. E na política monetá-
ria capaz de conter as taxas de juros dentro de razoáveis limites 
para os empreendimentos privados como para os do Govêrno, 
permitindo ao Tesouro Nacional colocar no mercado monetário tí-
tulos da Dívida Pública para financiar o orçamento de Capital (is-
to é, de obras novas e melhoramentos) do Govêrno. Dessas duas 
providências, criterio de prioridade e política monetária, depende 
a possibilidade de execução de um planejamento de investimentos 
capaz de acelerar o ritmo de progresso do País. 

VI - O critério de prioridade consiste evidentemente em sele-
cionar, dentro das inúmeras possibilidades de investimento, aque-
las que são mais produtivas para a economia nacional, e limitar 
êsses investimentos às economias disponíveis no País ou obtidas 
no estrangeiro . 

O desrespeito a êsses dois princípios tem sido a causa de um 
enorme desperdício em nosso País. Empreende-se tudo ao mesmo 
tempo, o que é urgente, o que é simplesmente necessário, o que é 
dispensável e o que é errado. 

Não me refiro aqui ao tremendo desperdício causado pela in-
flação e sim ao desperdício decorrente da falta de critério de priori-
dade e de limitação. 

Iniciam-se empreendimentos que nunca se acabam, como as 
barragens do Nordeste; outras que se arrastam a passo de cágado, 
como o Rio Doce; atacam-se construções de novas estradas de fer-
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roem zonas sem tráfego promissor, deixando de conservar e melho-
rar outras que não dão vazão às mercadorias já produzidas; ata-
ca-se Paulo Afonso quando falta energia às indústrias do Estado 
de São Paulo e ameaça faltar às do Rio de Janeiro, dentro de pouco 
tempo. E o Govêrno amplia cada vez mais sua intervenção no 
campo da economia privada, encampando emprêsas e fundando 
sociedades chamadas de economia mista . 

VII - Nenhuma atenção se dá tampouco à questão do poten-
cial de investimento, isto é, à disponibilidade ou inexistência de 
fatôres de produção utilizáveis e novos investimentos, depois de 
satisfeitas as necessidades de consumo. Criam-se assim focos de 
hiperemprêgo e inflação que tendem a propagar-se de umas para 
outras zonas do País. 

VIII - Em resumo, na estimativa das economias nacionais e 
do capital estrangeiro disponíveis, no exercício do critério de prio-
ridade (pela produtividade) e de limitação (pelas economias e pelo 
potencial de investimento) e numa política monetária adequada, 
reside a solução do problema dos investimentos no Brasil. 

Rio, 9-1-48. - (as.) Eugênio Gudin. 

ANEXO 1 

Nota dos ônus dos empregadores resultantes das leis trabalhistas 

1) Caixas de Pensões: 
a) Contribuição mensal .................................. . 5,00% 
b) Contribuição inicial de um mês de ordenado em 5 anos 0,28% 
e) Aumento de salário para o 1.0 mês ................... . 1,70% 
d) Outras contribuições .................................. . 0,08% 

2) Taxa Sindical - 1 dia por empregado ..................... . 0,02% 
3) Serviço de aprendizagem ................................. . 1,00% 
4) SES! .................................... ·. · · · · .... · .. · · · · · · 2,00% 
5) Férias - 15 dias ......................................... . 5,26% 
6) Remuneração aos domingos e feriados: 

(52 domingos e 13 feriados, % sôbre 285 dias de trabalho) .. 22,80% 
7) Legião Brasileira de Assistência .......................... . 0,38% 
8) Pagamento por doença: 

(2/3 do salário durante 15 dias) ......................... . 0,22% 
9) Acidentes do trabalho ..................................... . 3,00% 
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10) Maternidade: 
(12 semanas, mais quatro, quando necessário) . . . . . . . . . . . . 0,05% 

11) Ausência por causa de falecimento ou nascimento de pessoas 
da família . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04% 

12) Indenização de despedida: 
(um mês por ano) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,22% 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,05 % 

("') Não inclui a obrigação de pagamento durante o serviço militar, 
nem a obrigação de manter refeitórios sempre que há mais de 300 
empregados 

ÂNEXO 2 

Formação de economias 

A) Economtas coletivas - 1946 

1) Companhias de Seguros Elementares e Vida: 
Contos Contos 

Receita:  
Prêmios .................................. . 2.895.000  
Renda de capitais ........................ . 158.000  

Despesa:  
Total ..................................... . 3.053.000  
Sinistros, Comissões ....................... .  
Despesas e Dividendos .................... . 1.246.000  
Diferença ................................. . 1.807 .000  

2) Companhias de Capitalização: 
Receita:  

Prêmios .................................. . 521.000  
Outras ................................... . 84.000  

Total 605.000 605.000 

Despesa:  
Títulos amortizados e resgatados ......... . 161.000  
Despesas e dividendos .................... . 253.000  

Total .............................. . 414.000 414.000  

Diferença ................................. .  191.000 
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3) Institutos de Previdência Social: 
Receita: Contos Contos 

Mensalidades ............................. . 2.110.000 
Rendas patrimoniais e outras ............. . 531.000 

Total 2.641.000 2.641.000 

Despesa: 
Beneficias regulamentares ................ . 
Serviços médicos ......................... . 
Benefícios outros ......................... . 
Despesas administrativas ................. . 

625.000 
89.000 

262.000 
507.000 

Total .............................. . 1.483.000 1.483.000 

Diferença ..................... ·............ . 1.158.000 

4) Caixas de Aposentadoria e Pensões: 
Receita: 

Mensalidades ............................. . 
Rendas patrimoniais e outras ............. . 

Contos. 

476.000 
131.000 

Contos 

Total 607.000 607.000 

Despesa:  
Benefícios regulamentares ................ . 186.000  
Serviços médicos .......................... . 58.000  
Benefícios outros ......................... . 17.000  
Despesas administrativas ................. . 79.000  

Total .............................. . 340.000 340.000  

Diferença ................................. . 267.000  

5) Caixas Econômicas Federais: 
Contos ContosCaixas do Rio de Janeiro e São Paulo: 

Depósitos em 31-12-1946 .................. . 4.943.000 
Depósitos em 31-12-1945 .................. . 3.848.000 

Saldo ..................................... . 1.095.000  

N .B. - Rio e São Paulo representam, geralmente, dois terços do total 
para o Brasil. Deixa-se, entretanto, de adicionar o têrço restante para 
levar ·em conta as despesas de administração e de aumento de caixa cor-
respondente ao aumento de depósitos. 
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Nota importante - Não se computou o aumento de depósitos bancá-
rios a prazo fixo, de 1946 sôbre 1945, por não ter havido aumento. Não se 
computou o aumento nos depósitos com aviso prévio, porque na maioria 
dos casos êles são assimiláveis aos depósitos em conta corrente, sem o 
caráter de economias. É, contudo, uma causa de êrro, para menos. 

Total das economias coletivas 

Contos 

De Companhias de Seguro . . . . . . . . . . . 1. 807. 000 
De Companhias de Capitalização . . . . 191. 000 
De Institutos de Previdência . . . . . . . . 1.158. 000 
De Caixas de previdência . . . . . . . . . . 267 .000 
De Caixas Econômicas . . . . . . . . . . . . . . . 1. 095. 000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.518.000 

B) Lucros não distribuídos 

Tomou-se como base o montante dos chamados "lucros extraordinários" 
em 1946. 

A importância recolhida à Superintendência da Moeda e do Crédito 
que, na forma do Decreto-lei n.0 9.159, de 10-4-1946, representa 55% dos 
lucros extraordinários, foi: 

Contos 

Em títulos .......................... . 392.000  
Em dinheiro 606.000  

Total 998.000 = 

55 % de lucros extraordinários. 

Outros 25% são retidos nas emprêsas e outros 20% pagos como im-
postos. Éstes últimos não são evidentemente computáveis como economias, 
mas por outro lado é preciso considerar que uma parte dos lucros normais 
também não é distribuída. Tomamos pois, o total de "lucros extraordiná-
rios", como equivalentes aos lucros não distribuídos. 

Contos • Contos 

Lucros não distribuídos . . . . . . . . . . . . . . =998.000 =l.814.000 

0,55 





PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
DA CAMARA DOS DEPUTADOS  

Relator: Deputado Benedito Costa Neto 

EXPLICAÇÃO PRELIMINAR 

I - Em onze de fevereiro do corrente ano, o Senhor Presiden-
te da República encaminhou à Câmara dos Deputados as mensa-
gens números sessenta e um e sessenta e dois, a primeira subme-
tendo à consideração daquela Casa do Congresso um anteprojeto 
de lei, que visava facilitar o incremento da indústria refinadora do 
óleo mineral, e a segunda transmitindo o anteprojeto do Estatuto 
do Petróleo, de autoria da Comissão nomeada pelo respectivo Con-
selho. 

Essas duas mensagens foram distribuídas às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Finanças e de Comércio, no dia seguin-
te. Mas, como a sessão legislativa extraordinária estava prestes 
a encerrar-se, sàmente em vinte e três de março pôde o Presidente 
da primeira Comissão nomear relator, para a matéria, e sàmente 
na segunda semana de abril recebemos, nessa qualidade, os origi-
nais daqueles dois importantes atos do Poder Executivo. 

II - Depois de uma atenta leitura dos dois anteprojetos e das 
numerosas e eruditas peças, que os acompanhavam, estabelecemos 
o nosso plano de trabalho, procurando reunir os elementos indis-
pensáveis a um conhecimento exato da matéria, fora daquele pre-
cioso manancial. Não foi muito fácil a consecução dêsse objetivo 
devido à concorrência, na aquisição de obras sôbre o assunto, mo-
tivada pela campanha do petróleo, que estava chegando justamen-
te ao seu clímax, onde se devia conservar até o presente momento. 

Felizmente, porém, as falhas que o nosso estudo poderia apre-
sentar, em conseqüência daquele fato, foram vantajosamente 
preenchidas pelas monografias, conferências, discursos, artigos e 
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outros alentados trabalhos, publicados nestes últimos meses, ver-
sando o complexo problema, em todos os seus aspectos, e consti-
tuindo generosa messe de ensinamentos, de argumentos e de so-
luções. 

III - Graças a êsses estudos e a algumas observações pes-
soais diretas, iniciamos a elaboração do parecer correspondente 
ao Estatuto do Petróleo, dominados pelo desejo de, não sàmente 
atender às prescrições regimentais, como abrandar, um pouco, as 
paixões, que estão turvando o ambiente, e que poderão vir a pre-
judicar uma causa, que a todos pertence, visto como interessa, 
fundamentalmente, à Nação inteira. 

Foi êsse último objetivo, aliado ao dever de esclarecer a todos 
os colegas da Comissão de Constituição e Justiça, que ainda não 
tiveram a necessária oportunidade de examinar o assunto, em 
seus detalhes, que nos induziu a abordar, neste trabalho, todos os 
aspectos do problema em debate, como v. g. o econômico, o histó-
rico, o técnico, o político, o legislativo e de sómente apreciar o ante-
projeto e oferecer emendas, depois dessa digressão preliminar. 

IV - Em assunto dessa natureza, o legislador não pode deli-
berar pelo que quer e sim pelo que é mais útil à Nação. Não é a 
vontade individual e sim o patriotismo que sobreleva. Se tivésse-
mos de apresentar, neste caso, uma opinião fundada, exclusiva-
mente, no que consideramos o melhor regime, não teríamos dúvida 
em afirmar que deve competir ao Estado o exercício direto de tô-
das as atividades pertinentes à indústria do petróleo: - pesquisar, 
lavrar, refinar, armazenar, transportar e distribuir. E' a solução 
socialista que, segundo parece, mais cedo ou mais tarde, se tornará 
vitoriosa. 

O nosso exemplo, porém, assim como o de outros países, de 
sólida ou saudável estrutura econômica, inclusive os Estados Uni-
dos da América, que dominam a finança internacional, e a Ar· 
gentina, que é constantemente invocada, como paradigma, nos con-
venceram de que, daquela idéia geral, sàmente alguma coisa po-
dem neste momento ser aceitas, sem relutância. O restante ainda 
se mantém, e se manterá, durante algum tempo, no terreno 
da prematuridade. 

E' o que supomos ter ficado evidente, neste parecer, cuja 
conclusão foi procurada, com ardor e fé, a fim de que todos se 
sintam habilitados a escolher o melhor caminho. 
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CAPÍTULO I 

O PETRÓLEO 

Noções de Química 

O conjunto de .fenômenos observados, no momento em que 
certas substâncias se juntam ao oxigênio, recebe a denominação de 
combustão e, vulgarmente, a de queima. Chama-se combustível a 
substância que arde ou queima, ao entrar em combinação com 
o oxigênio, produzindo calor de forma econômica. 

As seguintes noções, colhidas em um "Curso de Química", es-
clarecem, satisfatàriamente, êsse ponto básico: 

"Combustão é tôda a reação acompanhada de calor 
e de luz. Assim, são fenômenos de combustão a queima 
do carvão, no ar, e a do fósforo, arsênico e antimônio em 
atmosfera de cloro. Contudo, como as combustões mais 
freqüentes e de mais remoto conhecimento são as oxige-
nações, costuma-se definir a combustão pela combinação 
com oxigênio, ainda que em realidade a combustão tenha 
sentido muito mais amplo (1) . 

O calor e a fôrça, que se produzem durante aquêle processo 
de combustão, e aos quais se deu o nome de energia, podem ser 
captados, medidos e utilizados, pelo homem, para as suas necessi-
dades; e disso resulta a importância, econômica e política, do fenô-
meno em aprêço. 

Tomando-se por base o seu estado físico, os combustíveis divi-
dem-se em sólidos, líquidos e gasosos, podendo, cada uma dessas 
categorias, ser dividida em combustíveis naturais e artificiais (2). 

O petróleo, que, considerado como energia, tem o poder calorí-
fero de cêrca de onze mil calorias por quilo, é um combustível lí-
quido natural, de consistência oleosa, aspecto escuro e densidade 
geralmente inferior à da água (3), encontrando-se embebido em 
rochas porosas, no subsolo. É constituído de uma mistura complexa 

(') Pe. Ig'nácio Puig, S. J.; "Curso Geral de Química", edição Globo, 
1945, Pág. 175. 

(") Masmejeam et Berehare, "Le Pétrole", 1920, Pág. 41. - V. ou-
tras classificações em Chartrou "Pétrole Natural et Artificie!", 1943, Pág. 10. 

(') William A. Grux Ph. D., "Petroleum and its Products", 1928, 
Pág. 67. - Indica essa densidade que oscila entre 0,650 e 0,950, mais 
excepcionalmente atinge os limites inferior 0,65(i e máximo de 1,060. 
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de compostos de carbono e hidrogênio, em maior quantidade, e de 
enxôfre, oxigênio, azôto ou nitrogênio ou outros elementos, em 
reduzidas proporções. Gera cêrca de vinte por cento de calorias 
mais que o carvão. 

O seguinte quadro de Audibert ( 4) esclarece, em parte, a com-
posição elementar dos petróleos brutos: 

Petróleos ricos Petróleos pobres 
em hidrogênio em hidrogênio 

% % 
Carbono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 85 
Hidrogênio . . . . . . . . . . . . . . . . 13 11 
Oxigênio, enxôfre e azôto . . 1 4 
Relação atômica . . . . . . . . . . 1,81 1,55 

A desproporção, entre os dois primeiros elementos e os outros, 
é tão grande que êstes últimos são considerados hóspedes aciden-
tais (5) e, na análise da estrutura do petróleo cru ou bruto, os 
autores se detêm mais demoradamente nos compostos de carbono 
e hidrogênio, isto é nos hidrocarbonetos. 

Os hidrocarbonetos 

Os hidrocarbonetos são matérias orgânicas, compostas de hi-
drogênio e de carbono, e podem ser estudados, não só quimica-
mente, como sob o ponto de vista industrial. 

Quimicamente, os hidrocarbonetos são divididos em duas gran-
des secções: acíclicos e cíclicos . 

Nos hidrocarbonetos acíclicos, os átomos de hidrogênio se pren-
dem aos átomos de carbono, formando cadeia aberta em ambas 
as extremidades . 

Nos cíclicos, os átomos de hidrogênio e carbono formam ca-
deias fechadas ou núcleos. 

Como exemplos dos primeiros, isto é, dos acíclicos, podería-
mos citar, entre muitos, o metano (CH4 ) e o pentano (C0H12) • 

, H H H H H H 
Metano ou gas [ 1 1 1 1 1 

dos pântanos: H-C-H; Pentano: H-C-C-C-C-C-H 
1 1 1 1 1 1 

H H H H H H 
(') Audlbert, "Les Carburants", 1936, Pág. 91.  
(º) A. Orfila Reynal, "El Petroleo", 1945, Pág. 86.  
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Como exemplos dos segundos, isto é, dos cíclicos, lembrare-
mos o pentametileno (C5H1º), da série alíclica, e o benzeno, 
(C6H6 ) da série benzênica. 

CH 

Pentametileno ou /CI-F-CH2 CH CH/ ' 
Pentamenteno: CIP / ; Benzeno: li 1 

CH CH"'CfI2-CH2 "'CH/ 
De grande interêsse para o estudo do petróleo é também a 

divisão dos hidrocarbonetos nos dois grupos seguintes: hidrocar-
bonetos saturados e hidrocarbonetos não saturados . 

Chamam-se saturados os que têm seus átomos de carbono li-
gados, entre si, por valência simples, e as demais valências do car-
bono saturadas por hidrogênio. 

Poderá servir de exemplo o próprio pentano: 

H H H H H 
1 1 1 1 1 

H-C-C-C-C-C-H 
1 1 1 1 1 

H H H H H 

Os não saturados têm alguns de seus carbonos unidos, entre 
si, por ligações duplas ou ligações tríplices. 

H H H H 
1 1 1 1 

Eteno (C2H4} : C= C Etino ou Acetileno (C2ff!) : C=C 
1 1 

H H 

Pode-se apresentar, em face do exposto, a seguinte classifica-
ção química dos hidrocarbonetos: 

r Saturados 
Acíclicos ................. Etênicosj 1ffd b t Etínicos 

i rocar one os ........ ·1Cíclicos .................. lf Alic!cl.icos  
Bezemcos 
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Acrescentamos, ainda, que os hidrocarbonetos saturados são 
os mais abundantes, nos petróleos, e têm por fórmula geral C"H~ª+2 • 

A êles pertence a série parafínica. 

Seguem-se, em abundância, nos petróleos, os alicíclicos, que 
são hidrocarbonetos, de cadeia fechada, com fórmula geral cnH2n. 

Os etênicos também não saturados, mas de cadeia aberta, 
possuem a mesma fórmula CnH2n, formando, porém, a série olefí-
nica. 

Os etínicos, de fórmula geral CnH2n- 2 não saturados, e de ca-
deia aberta, formam duas séries: diolefínica e acetilênica. 

Finalmente, aos hidrocarbonetos benzênicos que são cíclicos 
e não saturados, com fórmula CnH2n-G, pertencem a série aromá-
tica. Esta é a que existe, em menor quantidade, nos petróleos. 

Com base nestas diferentes séries da classificação química, 
encontramos, em um dos escritores sôbre a matéria (1), uma clas-
sificação, não científica, mas prática, dos petróleos, brutos: 

1.º Petróleos de base naftênica: apresentam-se como nafta, 
quase pura, e produzem combustíveis aptos para motores de com-
bustão interna. 

2.0 Petróleos de base parafínica: produzem bons querose-
nes e, pela sua fluidez e resistência ao calor, são os mais indicados 
para a fabricação de óleos lubrificantes. 

3.0 Petróleos de base asfáltica: possuem maior quantidade 
de átomos de carbono e contêm, com freqüência, grande propor-
ção de enxôfre. Sua destilação produz maior fração de combustí-
veis pesados, deixando maior resíduo de asfalto. 

4.0 Petróleos de base mista: na destilação produzem propor-
ções várias das três classes mencionadas . 

Vamos, agora, examinar o assunto, sob o ponto de vista in-
dustrial. 

A classificação industrial dos hidrocarbonetos, adotada pelo 
Bureau de Minas dos Estados Unidos (2) é a seguinte: 

(1) Orfila Reynal, "El Petroleo'', 1945, Págs. 93 e 94. 
(') Dorsey Hager, "Practical Oi! Geology", 1938, Pág. 11. 

4-22500-ll 
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Gasosos . ...................................... {~!: ~~~u~=~tanos  

Fluídos ..........................Petróleo 

Hidro-

Viscosos 

Betuminosos l ........................ {~~~:lto 

Asfálticos ........... Gilsonita 

carbo-
netos 

Sólidos fCarvão 
· · · l 

Linhito 
Sub-betuminoso 

. . . . . . . . . . . . . Betuminoso 
Semibetuminoso 
Antrácito 

Folhelho betuminoso f'Querogênio
lPetrolífero 

Cerosos ........................................Ozoquerita 

A Comissão, encarregada de elaborar o projeto de Estatuto do 
Petróleo, nomeada pelo Presidente do Conselho Nacional do Petró-
leo, e a Comissão do anteprojeto do Código de Minas, nomeada pelo 
Ministro da Agricultura, adotaram a denominação de hidrocarbo-
netos fluídos, para o petróleo e o gás natural, porque êste último 
também é hidrocarboneto fluído. 

Os hidrocarbonetos, constantes do quadro acima, foram incluí-
dos no anteprojeto do Código de Minas, ora em elaboração, na Clas-
se VII, referente aos minerais combustíveis, a qual compreende: 
a) hidrocarbonetos fluídos e gases raros associados; b) rochas betu-
minosas e pirobetuminosas; c) hulha, antracitos, linhitos e turfas. 

O anteprojeto do Estatuto do Petróleo, ora em exame, abran-
ge sómente os minerais da Alínea a, e trata da industrialização 
dos minerais da Alínea b, assim como os da Alínea c, no que con-
cerne à produção de hidrocarbonetos fluidos. O aproveitamento 
dos minerais da Alínea e, nos outros aspectos, é regulado pelo Có-
digo de Minas. 

Principais derivados do petróleo 

A refinação do petróleo e bem assim os demais processos de 
industrialização do óleo cru ou bruto vão constituir objeto do 
Cap. V; e aí se encontrará explicação técnica, sôbre a obtenção dos 
principais derivados, assim como de suas respectivas aplicações. 



-- 51-

Nesta passagem, porém, não podemos deixar de mencionar, a 
fim de completar as noções gerais sôbre o petróleo, os seus deri-
vados de maior aplicação e mais conhecidos, que são os seguintes: 
eter de petróleo, gasolina, querosene, óleos Diesel, óleo para gás 
(Gas oil), óleos lubrificantes e óleo combustível. 

Depois desta explicação, elementar e concisa, sôbre a natureza 
do petróleo, vamos estudar o seu habitat, isto é, as jazidas petro-
líferas. 

CAPÍTULO II 

AS JAZIDAS PETROLfFERAS 

Nações de Geologia 

Algumas noções de Geologia Geral permitirão situar, no espa-
ço e no tempo, o assunto que está sendo examinado. 

A terra é constituída, na opinião de alguns geólogos, de cinco 
camadas, mais ou menos contínuas e concêntricas: a atmosfera, 
envoltório gasoso que a circunda; a hidrosfera, compreendendo as 
águas que a recobrem numa proporção de sete décimos de sua su-
perfície; a litosfera, isto é, a crosta terrestre; a pirosfera, consti-
tuída de materiais superaquecidos; a barisfera ou metalosfera, 
formada por elementos de alta densidade. 

A Geologia Histórica, por sua vez, ensina que a vida da terra 
é, comumente, dividida em cinco eras e as eras são divididas em 
diversos períodos, como se objetiva neste quadro: 

ERAS PERÍODOS 

Arqueozóica ou primitiva ............•. Arqueano  
Proterozóica .... __ ............. _.....•. Algonquiano  

Cambriano!Ordoviciano 
!SilurianoPaleozóica ou primá.ria .................  .Devoniano 

Vida da Terra ... Carbonífero 
1Permiano 
ITriássico 

.fü'esozóica ou secundária .............. Jurássico 
[Cretáceo 

lCenozóica ..........................••. {~~:c;::~~rio  
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Tanto a Geologia Geral, como a Geologia Histórica, se ocupam 
do petróleo : a primeira, para estudar as espécies de rochas onde 
pode ser encontrado; e a segunda, os períodos geológicos, que assi-
nalam a sua existência. 

A parte da Geologia Geral, que estuda as rochas, denomina-se 
petrografia; e essas rochas, de acôrdo com a sua formação, rece-
bem os nomes de ígneas, cristalofilianas e sedimentares. O ante-
projeto do Estatuto do Petróleo considerou as duas últimas clas-
ses sob as designações de "metamórficas" e "sedimentares não 
metamórficas". 

Não interessam, a êste exame, as duas primeiras, por serem 
negativas para o petróleo, e sim as rochas sedimentares não meta-
mórficas, que estão divididas em rochas elásticas, rochas de origem 
química e rochas de origem orgânica. Os carvões minerais, o as-
falto, o petróleo, a ozoquerita e o guano pertencem ao grupo das 
rochas de origem orgânica . 

,As jazidas petrolíferas começam a ser assinaladas, na era pri-
mária ou paleozóica, podendo-se apontar, como exemplo, as jazi-
das da província de Salta, na Argentina, além de outras, na Amé-
rtca do Norte. Mas, na realidade, é a era secundária ou mesozóica 
que deve ser considerada, como a pioneira, devido à abundância de 
campos petrolíferos nela encontrados. Os nossos campos petrolí-
feros da Bahia acham-se em terrenos da era mesozóica. 

Origem do petróleo 

As teorias sôbre a origem do petróleo podem ser agrupadas, 
segundo os fatôres que nelas intervieram, em três grandes classes: 
teorias cósmicas, teorias orgânicas e teorias inorgânicas. 

As teorias cósmicas sustentam que o petróleo originou-se em 
virtude da combinação do hidrogênio com o carbono da massa 
cósmica . Tem sido observada por ocasião da solidificação da terra, 
a presença de petróleo, em meteoritos e uranolitos, e côres equiva-
lentes à da combustão daquele óleo, na análise espectral da luz 
dos cometas. Não são geralmente aceitas essas teorias. 

As teorias orgânicas sustentam que o petróleo se origina, ou da 
decomposição, através dos séculos, de animais, ou da decomposição 
de vegetais, ou de ambos, animais e vegetais. Essas teorias têm 
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atualmente mais prestígio entre os cientistas, que, segundo pa-
rece, se inclinam para a sua última modalidade, isto é, a da origem 
mista: animal e vegetal. De conformidade com as suas conclu-
sões, plantas e animais marinhos depositados, depois de mortos, 
no fundo do mar e sepultados, em seguida, sob enormes camadas 
de lôdo, transformaram-se, sob a ação da temperatura, da pres-
são de bactérias etc., no óleo mineral, que tão grande riqueza hoje 
representa . 

As teorias inorgânicas principais são em número de quatro. A 
primeira é a teoria dos carbonetos alcalinos, de Berthelot, em vir-
tude da qual os metais alcalinos, em estado livre, combinados com 
o carbono, teriam originado os carbonetos metálicos que, em con-
tato com a água, produziram acetileno. O acetileno assim formado 
sofreu polimerização, transformando-se em petróleo . Essa teoria 
é impugnada porque não há metais alcalinos, em estado livre, no 
seio da terra. 

A segunda teoria inorgânica é a dos carbonetos de ferro, de 
Mendelef, segundo a qual aquêle corpo, em combinação com a 
água, se decomporia para formar acetileno e óxido de ferro. Essa 
teoria é aceita por alguns químicos, mas contestada pelos geólogos. 

As outras duas teorias inorgânicas são: a teoria vulcânica de 
Moissan, e a de reação do sulfato e do carbonato de cálcio sôbre 
a água. Essas teorias estão, agora, pràticamente abandonadas, 
em face das experiências negativas dos laboratórios. 

Os depósitos petrolíferos 

O petróleo, originado no seio da terra, de qualquer fas formas 
acima descritas, ou de outra ainda não preconizada, toma três di-
reções: o procura a sua superfície onde algumas vêzes se evapora 
e outras se oxida, em contato com a atmosfera, transformando-se 
em betumes, ou se localiza, ora na parte externa, ora nas vizinhan-
ças de massas de sal gema que se elevam, verticalmente, através 
das capas de terrenos sedimentares (1); ou, o que é mais comum, 
se concentra em depósitos apropriados, também usualmente cha-
mados "estruturas apropriadas". 

(1) Orfila Reynal. "El Petroleo'', 1945, Pág. 21. 
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~sses depósitos, que recebem a denominação de campos petro-
líferos, quando a vazão conseguida, nos poços de extração, justifi-
ca as despesas da lavra, são constituídos de rochas porosas, de 
porosidade que varia de quinze a vinte por cento (2), onde o petró-
leo se acha embebido; e de capas, superior e inferior, sendo imper-
meável, a superior, que impede a sua fuga. Qualquer formação de 
terreno poroso recoberta por uma formação impermeável constitui 
um resevatório potencial de petróleo. 

As rochas sedimentares porosas, armazenadoras do petróleo, 
também chamadas rochas-reservatórios, rochas-óleo-acumulado-
ras, ou jazidas, são, em geral, areia, arenitos, ou calcários, que cos-
tumam formar estratos, com camadas ou leitos de pouca espessu-
ra, onde se encontram o gás, o petróleo e a água, acomodados de 
acôrdo com a respectiva densidade, o primeiro em cima, o segundo 
no meio e o terceiro em baixo . 

A capa sobreposta à jazida é, como dissemos, impermeável e 
constituída mais freqüentemente de calcários e rochas argilosas. 
Algumas vêzes é formada de arenitos muito compactos ou de fo-
lhelhos argilosos. Essa impermeabilidade é uma condição ideal 
para a retenção do óleo na camada permeável. 

Ensina Fróis Abreu: 

"Num campo de exploração, quando já se conhece a 
seriação dos terrenos, o encontro da capa impermeável 
éo prenúncio do petróleo; ao atingí-la já se fazem todos 
os preparativos para recolher o óleo que deve surgir ao 
romper a proteção impermeável" (1). 

J:!:ssas três camadas, isto é, a capa superior, a zona petrolífera 
e a capa inferior encontravam-se, inicialmente, isto é, em era~ 

~eológicas remotas, em posição horizontal. Mas as fôrças, qm 
atuam na crosta da terra e fenômenos de natureza diversa, modifi 
cam, geralmente, essa posição primitiva, produzindo dobras, ruga~ 
e domas denominados anticlinais, na parte elevada, e sinclinais, na. 
parte rebaixada. 

Devido a diferença de densidade, o petróleo, nessas estruturas, 
fica localizado nas abas das anticlinal& e a água nos sinclinais. 

(') P. Krassa, "Combustión y Combustibles", 1934, Pág. 121. 
( 1 ) Fróis Abreu, "Pesquisas e Exploração do Petróleo", 1940, Pág. 66. 
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Sómente em caso de ausência de água, nas sinclinais, é que aí 
pode ser encontrado aquêle combustível (2) . 

O petróleo é achado também no lado superior das partes in-
clinadas das camadas fechadas por falhas, ou mudanças de natu-
reza das rochas e outros fenômenos. 

Tôdas as feições das camadas, capazes de acumular e prender 
o óleo, são genericamente denominadas "estruturas". 

Distribuição geográfica das jazidas 

O assunto desta secção é, exclusivamente, a distribuição geo-
gráfica das jazidas, sem outros detalhes sôbre a respectiva capaci-
dade de produção, que constitui objeto de outro capítulo (3). 

A simples determinação do país e local, em que se encontram 
cêrca de uma centena das principais jazidas petrolíferas conheci-
das, constitui, por si só, matéria da grande importância. O conhe-
cimento dêsses dados vai facilitar a compreensão de certos proble-
mas políticos e econômicos, que surgirão, necessàriamente, no de-
correr dêste estudo ( 4) . 

A Europa tem três regiões consideradas estéreis: a Escandi-
návia, a península Ibérica e a península Balcânica. Não foram as-
sinaladas jazidas de petróleo de valor econômico ponderável, nos 
seguintes países: Bélgica, Holanda, Espanha e Portugal. 

Na Grã-Bretanha existem jazidas de petróleo nos arredores 
de Hul com reservas estimadas, em 1947, em 12.000.000 de barris. 

Na França, existem as jazidas de Pechelbonn e Gabian; na 
Itália, a do distrito de Emília, no vale do Pó; na Albânia, a de Ku-
kove; na Alemanha, as do Hanover, Heida e Forst; na Áustria e 
na Tchecoslováquia, há jazidas limítrofes, pertencentes aos dois 
países; e na Hungria, a de Buekkszak. 

Todavia, as grandes zonas petrolíferas da Europa encontram-
se nos Carpatos (Polônia e Rumânia) e no Cáucaso (Sul da 
Rússia). Tem a Rússia Européia, além disso, algumas jazidas mais 
para o norte . 

(2) Orfila, op. cit., Pág. 21.  
(ª) V. infra Cap. VI.  
(') l!:sses dados são baseados em informações conhecidas até 1947.  



-56-

As principais jazidas da Polônia estão situadas no distrito da 
Galizia (1); e as da Rumânia, em Ploesti, Bacau e Transilvânia. 

As jazidas pertencentes à Rússia Européia estão localizadas 
nas seguintes regiões: Montes Timani, Sverdlovs, Baskiria, Orem-
burg, Kuibishev, Isanovo, Ucrânia do Norte, região do Mar de Azov 
e Norte do Cáucaso. 

As jazidas da Asia estão situadas nas zonas do Mar Cáspio, no 
Irã (Pérsia), Iraque, Ilhas Bahrein, Kurvait, Saudi-Arábia, Pund-
jab, Assem, Birmânia; Hokkaida e Akita, no Japão, e duas na ilha 
Sakalina. 

Ainda não foram assinaladas jazidas de valor econômico apre-
ciável no Centro e no Norte da Asia. 

A Africa tem, apenas, três zonas petrolíferas: Djebel, Tselfat, 
no Marrocos; Ain Zeft, na Algéria, e a região do Norte do Golfo de 
Suez, no Egito. A respeito dessa parte do continente, escreve um 
autor: 

"Não se encontra lá nenhum grande campo em pro-
dução; o escudo cristalino é estéril por sua própria nature-
za e a grande área gonduânica do Sul, tão rica em ouro 
e diamantes, não deu petróleo até hoje para encher as 
vesículas dos antigos porfiritos amigdalóides" (2). 

Passamos a indicar algumas jazidas das três Américas, par-
tindo do norte para o sul. O Canadá tem as seguintes jazidas 
principais: a primeira situada a noroeste do território e as outras 
nos distritos de Albéria e Saskatchewar, Ontário e New Brunswick. 

Os Estados Unidos da América possuem o maior número de ja-
zidas conhecidas, tendo sua produção sido, em mil novecentos e 
quarenta e seis, de 64,1 % do óleo de tôdas as lavras do mundo. 
Essas jazidas estão situadas: a Leste do Estado de Ohio, Pensilvâ-
nia, New York, Michigan e Virgínia; ao Centro, nos de Indiana, 
Illinois, Kentucky, Kansas, Oklahoma, New México, Colorado, 
Wyoming e Montana; a Oeste, na Califórnia, onde em um só poço 
se extraíram, em mil novecentos e quarenta e dois, vinte e cinco 
mil barris diários ao Sul dos Estados do Texas e da Louisiana. 

(1) Uma notícia recente assinala a descoberta de uma nova jazida 
petrolífera na Polônia, nas proximidades de Gorlice com a produção de 
três mil litros diários. Acrescenta a comunicação que o poço de Sanok 
atingiu igualmente a três mil litros diários. 

( 2 ) Fróls Abreu, op. cit., Pág. 160. 
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Notícias chegadas, recentemente, dos Estados Unidos, tratam 
das sondagens, que diversas emprêsas da Califórnia deverão reali-
zar, com o auxílio de novas técnicas de perfuração, nas profunde-
zas do Oceano Pacífico, para a descoberta de novas jazidas dêsse 
óleo mineral. Acredita-se, de acôrdo com a mesma fonte de infor-
mação, que existe debaixo daquele Oceano, ao largo da Califórnia 
Meridional, uma reserva mínima de dois bilhões e meio de tonéis 
de petróleo ( 1) . 

As principais jazidas do México estão a noroeste do território 
e nas zonas de Tampico, de Tuxpan e do fstmo. Cuba possui a ja-
zida de Bucuranao, Jarahueca e Montempo; e a República Domi-
nicana, a de Malembo. 

As jazidas da Venezuela estão situadas nos campos de Mara-
caibo e nas planuras do Arenoco. As da Ilha da Trindade são con-
sideradas como continuação da zona petrolífera venezuelana. 

As jazidas da Colômbia encontram-se no vale do Madalena, na 
região de Pamplona e na Cordinlheira; as do Equador, na penín-
sula de Santa Rosa; as do Peru, na costa do Pacífico e na região 
de Pachitéia, na bacia amazônica; as da Bolívia, na região sudes-
te, e são consideradas como continuação das jazidas da província 
argentina de Salta; e as do Chile, na região de Magalhães. 

A Argentina possui jazidas, em plena produção, nas provín-
cias de Salta e Mendoza e nos territórios de Neuquen e Chubut 
(Commodoro Rivadávia). 

A Oceania tem algumas jazidas conhecidas, espalhadas pelas 
seguintes ilhas: Na Austrália, duas: Roma e Lakes Entrance; no 
Bornéo Britânico, uma: Sarawak Brunei; nas índias Holandesas, 
sete: Atjeh, Costa Este, Djambi, Palembang, Java, Bornéo Este, 
Ceram. Em julho de 1947, urna companhia inglêsa encontrou pe-
tróleo a 2. 800 metros de profundidade, na costa sul da Papuásia 
(Nova Guiné). 

As jazidas brasileiras 

O território brasileiro, tornando-se em consideração os estudos 
já feitos, para a descoberta do petróleo, em quantidade econômica-

(1) "A Notícia" de 18-5-1948, telegrama da Agência Reuter. 
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tral da Ilha de Marajá, já incluída no grupo anterior; a bacia Ma-
ranhão e Piauí, que se estende pelo norte de Goiás, sudeste do 
Pará e pelo divisor Tocantis-São Francisco, composta de grande 
espessura de camadas paleozóicas na parte inferior e pequena es-
pessura de sedimentos cretáceos na parte superior; a bacia do Pa-
raná, abrangida pelas formações devonianas, carboníferas e triás-
sicas, em grande parte coberta por derrames basálticos triássicos 
e sedimentos cretáceos de origem continental. Têm a extensão 
superificial de cêrca de 2. 221. 875 quilômetros quadrados ou 
26,1 % da área do País. 

As quartas são, apenas, áreas ainda não pesquisadas, com al-
gum interêsse para petróleo, constituídas pelas formações câm-
brio-ordovicianas da bacia do Paraguai, geralmente recobertas por 
formações desconhecidas e pelos depósitos quaternários do Panta-
nal de Mato Grosso; e as áreas das cabeceiras dos Rios Xingu, Ta-
pajós, Guaporé e Paraguai, onde predominam as formações cretá-
ceas de origem continental; e a área circundante das Lagoas dos 
Patos e Mirim, na costa do Rio Grande do Sul. Superfície total 
cêrca de 303.800 quilômetros quadrados ou 3,8% da área do País. 

As quintas são as áreas desinteressantes para petróleo e delas 
fazem parte a faixa costeira do Pará e Maranhão, a chapada do 
Araripe (cretáceo), entre Ceará e Pernambuco; bacias elevadas 
terciárias da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Paraná; e o terreno quaternário das margens do Rio São Francisco 
e Tocantins. Compreendem aproximadamente 933. 274 quilôme-
tros quadra.dos, (10,8%). 

Finalmente, as sextas áreas, consideradas como negativas para 
petróleo. Compõem-se da faixa arqueozóica e proterozóica do ex-
tremo norte do País, ao longo da8 fronteiras com as Guianas e 
Venezuela; no Norte de Mato Grosso; e o interior dos Estados do 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas; a 
parte central da Bahia; o centro e Leste de Minas Gerais; o Oeste 
do Espírito Santo e a Serra do Mar, do Rio de Janeiro ao Rio Gran-
de do Sul. Área: 3.630.116 quilômetros quadrados (42,7%). 

Os membros da Comissão de Constituição e Justiça poderão 
ter uma visão panorâmiCa, mais perfeita, examinando o mapa geo-
lógico do Brasil, organizado pelo Conselho Nacional do Petróleo, 
onde se encontram figuradas as bacias sedimentares não metamór-
ficas do território nacional. 
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CAPÍTULO III 

A PESQUISA DO PETRÓLEO 

Condições essenciais 

Tendo-se generalizado o conhecimento do valor econômico 
do petróleo, iniciou-se, 'em meados do século passado, a chamada 
corrida para o ouro negro, descrita pelos historiadores da matéria. 

Mas, as pesquisas eram feitas sem precauções e métodos acon-
selháveis, isto é, empiricamente, e daí as somas fabulosas despen-
didas, muitas vêzes sem qualquer resultado, e a conseqüente ruína 
econômica de numerosas pessoas e sociedades. 

Surgiram, nesse tempo, e são adotadas, até hoje, as expressões 
wild a catou wildcat, wildcater e wildcating, indicativas de que a 
caçada do petróleo se fazia, como a do gato selvagem, sem as regras 
e precauções adotadas, em relação aos outros animais. Atualmen-
te, dá-se a denominação de wild cat ao poço pioneiro, isto é, ao 
primeiro poço, aberto para pesquisa de petróleo, em região presu-
mivelmente petrolífera, ou, ainda, em região provadamente petro-
lífera, quando o trabalho de abertura se destina à descoberta de no-
vos horizontes produtores. 

A ciência, todavia, prontamente acorreu, em socorro dos pes-
quisadores, fornecendo-lhes informações preciosas, que foram asse-
gurando êxitos cada vez mais objetivos e dispêndios cada vez mais 
compensadores . 

A pesquisa do petróleo, atualmente, quando o produto não se 
denuncia por si próprio, na superfície do solo, compreende três 
fases: o reconhecimento da região, a pesquisa científica e a perfu-
ração do terreno, cada qual com as suas regras gerais, suscetíveis 
de ligeiras ou profundas alterações, conforme a natureza da zona 
a investigar . 

O pesquisador deve ter, preliminarmente, em vista as condi-
ções essenciais à ocorrência do petróleo, que são, segundo Frederik 
G. Clapp (1) as seguintes: 

a) presença de rochas de origem sedimentar ou, em alguns 
casos, de rochas nas proximidades de rochas sedimentares; 

1 
( ) Indicação do Prof. Sílvio Frois Abreu (V. Pág. 135 do Avulso 

Principal) . 
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b) ausência de metamorfismo intenso; 
c) presença de arenitos, calcários, areias ou outros estratos 

suficientemente porosos para conter petróleo; 
d) alguma fonte de onde se tenha originado o óleo; 
e) condições de água, que não impeçam a acumulação de 

óleo em pools (bôlsas) ; 
f) cobertura adequada para impedir que o óleo fuja ou seja 

levado até à superfície do solo pelas águas subterrâneas; 
g) adequada estrutura ou atitude dos estratos que façam 

com que o óleo seja coletado localmente em pools com assistência 
de outros fatôres como água, gravidade, pressão de rochas, etc.". 

Convém notar, contudo, que, de conformidade com o ensina-
mento de Frankel, 

"apesar de todo o conhecimento e da experiência conse-
guida, durante quase um século, a ocorrência do óleo em 
quantidade econômicamente vantajosa não pode, de for-
ma alguma, ser deduzida teàricamente, e sim provada, 
sàmente, pela abertura de um poço" (2). 

A Comissão elaboradora do anteprojeto tratou dos assuntos 
referentes à pesquisa, nas passagens de Números 10 a 24 da Ex-
posição de Motivos (3) . 

Reconhecimento do terreno 

O reconhecimento compreende, normalmente, o exame do as-
pecto geral do País, os levantamentos topogrãficos e os estudos 
geológicos . 

O aspecto geral e os levantamentos topográficos não interes-
sam, apenas, à pesquisa do petróleo, mas também à de outros pro-
dutos do solo e do subsolo. A sua última fase, quando não o seu 
principal objetivo, é o levantamento expedito de uma planta geral, 
contendo todos os dados apreciáveis. 

Os levantamento topográficos, executados simultâneamente 
com os estudos geológicos, visam à descoberta de estruturas favorâ-
veis, especialmente das anticlinais. ~sses trabalhos que, antiga-

(") P. H. Frankel, "Essentials of Petroleum", 1946, Pág. 17. 
(ª) Páginas 22 a 28 do Avulso Principal. 
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mente, eram sobremaneira dispendiosos e demorados, mormente 
em se tratando de matas virgens, montanhas e desertos, atualmen-
te começam pela fotografia da região a pesquisar, tirada de aero-
plano (levantamento aerofotográfico) . 

Escreve Orfila: 
"O trabalho hoje, quando se recorre à fotografia aé-

rea, se simplifica. Realiza-se uma tarefa precisa, efetuan-
do-se constantes vôos sôbre o terreno a examinar e obten-
do-se fotografias em faixas paralelas que dão uma visão 
total da superfície, com idêntica perspectiva, cada uma, 
para proporcionar uma observação exata. Unidas assim 
as vistas parciais, se obtém o pano fotográfico total, que é 
examinado pelos especialistas" (1). 

Seguem-se, depois, os levantamentos ou estudos geológicos de 
detalhes que se destinam a completar e aperfeiçoar os trabalhos 
dessa fase, consistindo êsses levantamentos, principalmente, na 
busca dos elementos a que se refere Frederik Clapp. :S:les são, mui-
tas vêzes, auxiliados por perfurações de estudos, de pequena pro-
fundidade, denominadas "poços estratigráficos". 

O Art. 25 do anteprojeto do Estatuto do Petróleo dispõe, sô-
bre o assunto, do seguinte modo: 

"O reconhecimento previsto na Alínea a do Art. 4.0 

consistirá no levantamento topográfico da região reque-
rida e nos estudos da sua geologia superficial, estratigra-
fia e tectônica competados por processos geofísicos, se 
necessário" . 

Processos científicos de pesquisa 

Quando nenhum dos processos, anteriormente descritos, pro-
porciona o resutado desejado, inicia-se uma investigação meti-
culosa, no próprio seio da terra, recorrendo-se, para êsse efeito, 
a outra ciência, isto é, à geofísica. 

Os métodos geofísicos diretos, mais conhecidos, são quatro: 
o das ondas sísmicas, o da investigação gravimétrica, o da aplica, 
ção de correntes elétricas e o de observação magnética. 

(') Orfila, op. cit., Pág. 47. 
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:o método das ondas sísmicas consiste na detonação de uma 
carga de dinamite, a pequena profundidade, em um ponto previa-
mente escolhido. A onda sísmica produzida, depois de atingir uma 
densa camada de rochas, volt~-se para a superfície e aí é registra-
da em um sismógrafo. O geólogo estuda essas vibrações, conside-
rando inclusive o tempo decorrido entre a emissão da onda e a sua 
recepção depois de refratada ou refletida do seio da terra, e deter-
mina o local das estruturas subterrâneas alcançadas pela referida 
onda. Os russos têm conseguido, por êsse método, localizar depó-
sitos de petróleo, a cinco mil metros de profundidade (1). Na Ba-
hia tem sido em pregado com sucesso. 

O método de determinação gravimétrica baseia-se no fato de 
que a atração da gravidade, no ponto da superfície correspondente 
ao da bôlsa petrolífera, pode ser distinta da de outros lugares. Es-
sas variações, medidas por um gravímetro, ou por uma balança 
de torsão, auxiliam o estudo do terreno, fornecendo elementos para 
delimitar a área da jazida de petróleo e sua profundidade. 

O método de aplicação das correntes elétricas tem por fim me-
dir a mudança de resistência, oposta à passagem de uma corrente 
elétrica, através de um segmento da crosta terrestre; e deduzir, por 
êsse processo, a existência de formações saturadas de petróleo, as 
quais oferecem maior resistência. 

Finalmente, o método de observação magnética, para o qual 
se usa o magnetômetro, consiste em medir a sensibilidade dos cam-
pos magnéticos, que variam segundo a qualidade e a profundidade 
das rochas e das estruturas. 

A exposição de motivos do anteprojeto assinala o valor da 
contribuição, que a geofísica trouxe à exploração do subsolo, espe-
cialmente na redução dos riscos inerentes à pesquisa do petróleo. 
Anteriormente, em cem poços perfurados, apenas 4,9% acusavam 
a existência dereservas de importância comercial. A proporção atu-
almente, está elevada para 19,6%; e êsse número ,apesar de com-
preender os poços produtores de gás e outras substâncias, já repre-
senta um grande progresso (1). 

(') "Mining and Metalurgy", March 1948, Pág. 201. 
(1) Avulso Principal, n.0 13, Pág. 23. 
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Perfuração dos poços 

O último ato dêsse processo é a perfuração dos poços, ou son-
dagens. Essa operação pode alcançar de cêrca de cem a três mil 
metros, e algumas vêzes ainda além. "O homem vai penetrando, 
cada vez mais profundamente, nas entranhas da terra, em busca 
de seus tesouros minerais", dizia, há pouco tempo, um órgão espe-
cializado (2). 

Em princípios de 1947, o poço mais profundo, aliás improdu-
tivo, foi perfurado, na Louisiana, e tinha 4. 546 metros de profun-
didade. t:sse record foi pouco tempo depois, ultrapassado; e até fe-
vereiro do corrente ano (1948), o poço de maior profundidade foi 
perfurado no Oklahoma, e tem 5.432 metros. Aliás, é o mais profun-
do, em nossa planta, em qualquer sentido. 

Os geólogos, depois dos estudos anteriores, determinam o lu-
gar, também chamado "locação", em que se deve fazer a perfu-
ração do poço pioneiro, e de outros denominados "poços de explora-
ção", o que tanto pode ocorrer em terra como debaixo da água. 
Na costa do Golfo do México e da Califórnia tem-se procedido, com 
êxito, a perfuração sob água. No Brasil, próximo de Maceió, no Es-
tado de Alagoas, o Conselho Nacional do Petróleo já perfurou um 
poço dentro do mar, a 400 metros da praia de Ponta Verde. 

Os métodos usados, na perfuração dos poços, são a escavação, 
a percussão e a rotação, estando o primeiro dêles, ao que parece, 
abolido ou, pelo menos, é aplicado em casos muito particulares, o 
segundo em declínio e o terceiro em pleno progresso . 

O primeiro método, isto é, o da escavação, que era utilizado na 
Rumânia, ainda no fim do século passado, consistia na abertura 
do poço, feita por um operário, enquanto do lado de fora uma en-
grenagem, movida a cavalo, ia fazendo a remoção da terra. A ven-
tilação se obtinha por meio de um tubo, e a iluminação por meio 
de reflexos do sol, num espelho. O escavador corria o perigo de 
ficar sufocado, ou de ser, fatalmente, surpreendido por gases ou 
jatos de petróleo. 

O método de percussão consiste em choques, sucessivos e vio-
lentos, de um trépano, sôbre a rocha, que se vai desgastando e 

( 
2

) "Mining and Metalurgy", March 1948, Pág. 201. 
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abrindo. Enquanto o trépano está trabalhando, um outro apare-
lhamento produz a limpeza contínua ou descontínua, da abertura. 

O método rotação (rotary) é o mais adiantado e o mais em-
pregado atualmente. É chamado rotary pelos americanos, aceitan-
do todos êsse nome. 

As características do método são: 
1.º) Uso de uma broca de aço (bit), muito duro, animada de 

um movimento rotativo, que faz o desgaste das rochas. 
2.º) Emprêgo de forte caudal de "lama" consistente em ar-

gila, em suspensão na água, a que se juntam, ainda, outros ingre-
dientes, conforme as necessidades. 

Essa lama impulsionada por possantes bombas, circula por 
dentro da haste de perfuração e da broca e volta à superfície ar-
rastando os detritos de desintegração das rochas. Essa mesma 
lama desempenha, ainda, no processo de perfuração, uma série de 
funções importantíssimas, e é característica do método rotary. 

O método de percussão é geralmente usado em zonas de ro-
chas muito duras. E' mais barato e mais lento: em tais rochas 
o seu progresso pode baixar a menos de meio metro em cada oito 
horas de trabalho contínuo. Em constraste, uma sonda rotary em 
condições favoráveis, pode furar mais de 200 metros em oito horas. 

Depois que a perfuração atinge certa profundidade, determi-
nada de acôrdo com as rochas encontradas, as paredes do poço 
devem ser protegidas, contra desmoronamento e invasão de água, 
por tubos de áço que são cimentados, no terreno, por processos es-
peciais. As vêzes, por dentro de uma coluna de tubos, se introduz 
uma outra mais longa e de diâmetro menor, chegando algumas 
perfurações a ter três ou quatro dessas colunas, cada qual por den-
tro da outra. 

Uma das vantagens principais da perfuração rotary é que 
exige menos tubos para revistir o poço, em comparação com o sis-
tema de perfurar por percussão ou batagem. 

O nosso Govêrno está empregando, presentemente, nas perfu-
rações do Recôncavo Baiano, aparelhos de rotação dos mais moder-
nos e aperfeiçoados. 

S-22500-II 
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O anteprojeto do Estatuto do Petróleo, ao tratar da pesquisa, 
no Art. 28, estabelece o seguinte: 

''A pesquisa terá por objeto detalhar a estratigrafia e 
s ti'•'tônil'a das zonas requeridas a fim de determinar as 
suas possibilidades oleogenéticas e de acumulação de hi-
dmcarbonetos fluídos, bem como locar e perfurar os poços 
im:Hspe1'1$áveis para verificar a existência do petróleo em 
quantidade comercial". 

A locação da perfuração não deve ser feita no vértice das anti-
clinais, e sim nas suas proximidades. Porque, encontrando-se os 
gases imediatamente acima do leito petrolífero, será dada saída 
excllu:sivamente a êles, o que representará sempre grande prejuízo, 
:para a jazi.da de petróleo . 

A perfuração, além de muito dispendiosa, pois custa, em mé-
dia, Cr$ 2.500,00, por metros, dura muitos meses, e, algumas vêzes, 
anios • 

.À proporção que o trépano trabalha e os resíduos são condu-
z'füdos, até à superfície, os técnicos vão escrevendo a história do 
poço, polegada por polegada, e elaborando o diagrama da penetra-
çã10 que, mais tarde, mostrará a natureza de tôdas as rochas, en-
contradas no percurso, e a profundidade de cada uma das cama-
das (1). 

Graças a êsse esquema de trabalho, poderemos afirmar, por 
ex>emplo. que, atualmente o mais profundo poço produtor, no mun-
do, situado em Queen Bess Island, Jefferson Parish, América do 
Norte, começou a ser perfurado, no dia 17 de novembro de 1946, 
re lanç.ou o primeiro jôrro de petróleo, no dia 23 de julho de 1947, 
quando a perfuratriz alcançou a profundidade de 4. 588 metros. 
Os trabalhos, portanto, duraram 249 dias, estando assinalado o 
que !Y"'....Orreu, em cada dia, e o que foi encontrado, em cada avanço, 
no terreno perfurado. 

f' .> V. Exp. Mot. no Avulso Principal, Pág. 24. Ali estão alinhadas, 
igu.alrnent.e, a.s seguintes cifras:: no Canadá uma determinada pesquisa 
durou mai.s de dois anos e o primeiro poço produtivo somente foi con-
cluído depois de ter a emprêsa despendido pouco menos de quarenta mi-
L'l-J.ões de cruzeiros. outra companhia gastou, na Venezuela, durante nove 
a::r;;;. %6 milhões de cruzeiros para conseguir o mesmo resultado. Fato 
i;.r:;r.ni:clliante ocorreu na Colômbia. 
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CAPÍTULO IV 

A LAVRA DO PETRÓLEO 

Captação do óleo bruto 

O processo de extração do óleo bruto, uma vez perfurado um 
poço produtivo, divide-se em duas fases: a primeira consiste na 
drenagem do óleo, desde o recesso da jazida, onde se acha disse-
minado, nos poros da rocha-reservatório, até o fundo do poço; a 
outra, na sua elevação desde o fundo do poço até a superfície. 

Quando as fôrças naturais são bastante fortes para executar 
aqueles dois atos, o poço jorra; é um poço surgente. Mas quando 
tais fôrças podem apenas realizar a primeira fase do processo, o 
poço deverá ser submetido a operações complementares com o em-
prêgo de mecanismos e energia externa, destinados a elevar o óleo 
até a superfície. 

Dois são os principais processos utilizados para a extração do 
petróleo do interior dos poros das rochas-reservatórios: emprêgo de 
água e emprêgo de gás (water drive e gas drive). 

Nos poços não surgentes, também dois são os principais pro-
cessos comumente usados para a elevação do óleo: emprêgo de bom-
bas colocadas no fundo do poço e o uso do gas lift. As bombas 
mais usadas são de cilindro e êmbolo, acionadas por hastes rí-
gidas. O. sistema gas lift opera sob o mesmo princípio do air lift, 
que consiste no emulsionamento do líquido por m~io de ar ou 
gás e na subida da emulsão por desiquilíbrio das densidades. 

Vamos fazer uma sucinta exposição sôbre o que se convencio-
nou chamar recuperação secundária. É fato provado que grande 
parte, talvez mesmo a maior parte do petróleo armazenado, em 
qualquer jazida, não pode ser extraída do modo que foi descrito. 

Com o tempo, à medida que uma jazida vai sendo drenada, os 
empuxos naturais citados vão perdendo o vigor e a afluência de 
óleo ao interior do poço cessa, apesar de existir ainda uma boa 
saturação na rocha-reservatório: o óleo fica ali retido por fôrças 
capilares e outras que podemos chamar negativas. 

Nestes casos, se há razões de natureza econômica, deve-se pro-
ceder à recuperação secundária da jazida por meio de artifícios 
tendentes a estimular novamente a afluência de óleo no poço. 
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Citaremos quatro processos usados para tais casos, sem con~ 
tudo descer a detalhes: 

1.º Re-pressuring (Injeção de gás, sôbre pressão, na jazida). 
2.0 Flooding (Injeção de água, sob pressão, na jazida). 
3.0 Acidizing (Injeção de ácido nas jazidas calcárias). 
4Jl Shooting (Explosão de cargas de nitroglicerina, no poço). 

Regime de produção 

Cada poço tem seu regime de produção e sua vida própria. A 
determinação do regime de produção tem por fim fixar a forma 
dE' extração e calcular a quantidade de petróleo, que se deve ex-
trair de cada poço. 

A medição do rendimento de cada poço se obtém por meio de 
um sistema de válvulas e manômetros colocados na saída da tubu-
lação. 

Aparentemente, os interessados na lavra do petróleo deveriam 
usar de todos os meios para obter o máximo rendimento do poço, 
no comêço, e assim entrar, desde logo, nos proventos da explora-
ção, cobrindo-se dos riscos e gastos da pesquisa. 

Está verificado, todavia, que êsse processo é inconveniente e 
que, restringindo-se ou estabilizando-se a produção, em certas con-
dições e sob determinadas formas, a fluência do óleo se mantém 
durante muito maior espaço de tempo, e o rendimento da mina, no 
balanço final, é mais apreciável. 

~sse resultado se consegue, nos poços de ascensão espontânea 
ou por surgência, regulando-se a saída do gás e do petróleo, atra-
vés de orifícios de tamanhos diferentes, por onde, a cada quanti-
dade de gás, corresponde uma quantidade maior de petróleo. 

No sistema de bombeamento, a restrição da produção a um 
nível mais módico, porém constante, tem a vantagem de retardar 
a inundação dos poços. 

Reservatórios petrolíferos 

As diversas fases, que a vida dos poços principais pode atra-
vessar, são as seguintes: - auge, diminuição, ritmo normal, agonia 
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e esgotamento. Tudo isso depende da natureza, extensão, tamanho, 
profundidade, quantidade de gás, além de outras particularidades 
do reservatório. 

Quando a exploração de um campo petrolífero é feita sem o 
necessário cuidado, ou quando não existe acôrdo, entre explorado-
res do mesmo campo, a produção torna-se desordenada e o rendi-
mento global fica prejudicado. 

Ela poderá, não obstante, se manter, durante vários anos, em 
ritmo normal, desde que certas regras sejam observadas. 

A abertura de outros poços, destinados à exploração do mesmo 
reservatório, é necessária para a verificação da extensão do campo 
petrolífero, para se alcançar o maior rendimento e para esgotar o 
reservatório. O espaçamento dêsses poços dependerá da profun-
didade dos arenitos oleíferos e de vários outros fatôres, principal-
mente da permeabilidade da rocha-reservatório. 

Dentro dos reservatórios naturais, o petróleo não fica estacio-
nário: - êle procura o ponto de menor pressão. Daí a necessidade 
de que cada reservatório seja entregue a um só explorador. Isso 
impede a lavra desordenada, a que nos referimos, e na qual, cada 
concorrente procura bombear o óleo que, normalmente, deveria se 
encaminhar para outros poços. 

É muito variável a produção de cada poço, segundo se pode 
observar nesta citação de Orfila: 

"Nos Estados Unidos se estabeleceu, no ano de 1926, 
uma média de 38 metros cúbicos por dia, num cálculo em 
que entraram 19. 000 instalações, mas foi registrado um 
caso extraordinário com o rendimento de 20. 000 metros 
cúbicos por dia" (1). 

Os gases naturais 

O óleo retirado dos reservatórios, no subsolo, apresenta-se em 
mistura com grandes quantidades de gases naturais. ~sse produto 
que, desde o primeiro quartel do século passado, era utilizado para 
iluminação, tem, atualmente, outras aplicações. ~sses gases, que 
constituem grande riqueza, são separados do petróleo, durante a 

(1) Orfila, op. cit., Pág. 73. 
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ascensão dêste, nos poços, por meio de um aparêlho especial, e 
submetido a um tratamento adequado, para a retirada da gasolina, 
que entra na sua composição. 

A lavra no anteprojeto 

O anteprojeto de Estatuto do Petróleo consagra os Arts. 40 
a· 59 à lavra do petróleo. O Art. 40 preceitua que a lavra com-
preenderá principalmente: 

' a) o preparo dos poços para produzir, e a determinação do 
seu melhor regime; 

b) a produção; 
. e) a per~uração, na área produtora, de outros poços localiza-

dos durante a pesquisa; 
d) os estudos dos trabalhos geológicas e geofísicos para a 

locação e a perfuração dos novos poços; 
e) as provas e ensaios recomendados pela técnica da produção; 
/) o primeiro beneficiamento, transporte, armazenamento etc.; 
g) os serviços técnicos e administrativos necessários à explo-

ração; 
h) os serviços e instalações de habilitação, higiene e seguran-

ça dos trabalhadores, e outros de assistência social, etc. 

Reservas petrolíferas 

A importância do petróleo, na economia das nações, é de tal 
natureza, que os governos cautelosos, na maioria dos países, não 
se limitam a tomar providências no sentido de um melhor apro-
veitamento das respectivas minas. :S:les procedem à discriminação 
das reservas do produto, quando ainda nos depósitos naturais do 
subsolo, condicionando o seu aproveitamento futuro, pelo Estado e 
em benefício do Estado, sàmente aos casos excepcionais. 

:S:sse cuidado ainda se tornou mais acentuado com o extraor-
dinário i.ncremento do consumo do petróleo, nestes últimos anos, 
fazendo nascer o receio de que uma grande parte dos campos petro-
líferos, atualmente em franca produção, venha a se esgotar ou pas-
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sar para mãos inimigas. J. A. Krug, Ministro do Interior da América 
do Norte, tem se ocupado, firme e reiteradamente, na solução dêsse 
problema, para seu país (1). 

Um exemplo dessa orientação, entre nós, é o Decreto n.º 3.701, 
de 8-2-1939. O primeiro jôrro do petróleo brasileiro foi assinalado, 
como adiante se verificará, em 21 de janeiro de 1939. Dezoito dias 
depois era promulgado o referido decreto, que teremos oportuni-
dade de examinar no lugar próprio, constituindo reserva petrolí-
fera da Nação uma área de 60 km de raio, em tôrno do poço pio-
neiro de Lobato. 

Todos os países tomam constantes precauções, nesse particular. 
Na. última Conferência Internacional, realizada em Bogotá, êsse 
assunto foi objeto de conversações, como se depreende do seguinte 
comunicado: 

"Bettencourt também teria exposto ao General Mars-
hall os seus receios pela desigual situação existente entre a 
exploração do petróleo americano e venezuelano: - en-
quanto a extração do "ouro negro", nos Estados Unidos, 
vem decrescendo, propositadamente, num visível trabalho 
de precaução, incrementam os trusts americanos a ex-
ploração do petróleo venezuelano. Receia o Govêrno da 
Venezuela que o aumento da produção (cêrca de um mi-
lhão e trezentos mil barris por dia), acabe por esgotar os 
poços venezuelanos, sacrificando mortalmente o futuro do 
país" (2) . 

A reserva pode ser medida, indicada e inferida. Reserva me-
dida (proven) é o volume determinado com o auxílio das três di-
mensões, podendo obter-se, de um modo grosseiro, uma resrva 
medida, com três poços produtores. Reserva indicada é o volume 
baseado apenas em duas dimensões medidas, sendo incerta a ter-
ceira, o que se consegue com dois poços produtores. Finalmente, 
reservada inferida é aquela em que apenas uma dimensão foi toma-
da, sendo incertas as outras duas. Um poço wildcat pode dar indica-
ção para uma reserva inferida. 

(1) Ver Jornal do Comércio de 3-4-1948, Pág. 2, 4.ª coluna. 
(•) Joel Silveira, in "Diário de Notícias", de 9-4-1948. O jornalista 

refere-se a Romulo Bettencourt, Ministro das Relações Exteriores e repre-
sentante da Venzula. 
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O ant.eprojeto do Estatuto do Petróleo tratou dêsse assunto, de 
magna importância, em alguns dos seus dispositivos. O Art. 1.0 , 

§ l.'\ N.'1 IU. dispõe que o aproveitamento econômico das jazidas 
fica subordinado, entre outros fins: "à necessidade de manutenção 
de reservas naturais de óleo bruto". 

O Art. 24 divide as bacias sedimentares, não metamórficas, do 
território nacional, em diversas províncias, e estas em retângulos 
de numeração par e ímpar, não podendo ser concedida autorização 
de reconhecimento e pesquisa, nos retângulos de numeração par. 
t:sses retângulos têm, cada um, no eixo do rio Amazonas, a área de 
1 . 230. 976 hectares. Essas áreas vão decrescendo para o Sul. No 
Rio Grande do Sul a área de cada retângulo é de 1. 047. 867 hectares. 

O Art. 41, § 1.0 , dispõe: "A parte excedente da zona de pes-
quisa, depois da escolha do concessionário, passará a constituir 
reserva nacional de terrenos petrolíferos". 

Voltarmos a êsse assunto no Capítulo VIII, denominado "As 
C001trovérsias sôbre o Petróleo Brasileiro". 

As reservas do Recôncavo baiano 

As reservas medidas do Recôncavo baiano podem ser expressas 
peJos seguintes algarismos: 

Petróleo - 17 . 844. 567 de barris. 
Gás - 1. 215. 407 .120 metros cúbicos. 
O cálculo das reservas indicadas, da mesma região, não pode 

ser modificado, quanto ao gás, mas pode, quanto ao petróleo, alcan-
çar o seguinte total - 23. 800. 000 barris. 

Na composição dêsses cálculos não entram os poços de Aratu-
Lobato-.Joanes e Pitanga, sem expressão comercial, e sim os outros 
tr.ês, com o seguinte concurso: 

Reservas medidas Reservas indicadas 
(barris) (barris) 

~deías ................... . 9.646.648 10.600.000 
Dom .João .................. . 4.647.737 9.300.000 
Itaparica .................. . 3.550.182 3.900.000 

17.844.567 23.800.000 

Cada barril contém cento e cinqüenta e nove litros. 
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CAPÍTULO V 

INDUSTRIALIZAÇÃO DO PETRÓLEO 

Fase fundamental - destilação 

O petróleo desde o momento em que sai do poço até aquêle em 
que, convertido em um dos cinco mil e quatrocentos produtos dêle 
obtidos, (1) entra na circulação, ou na posse dos consumidores, é 
submetido a um longo e cada vez mais complexo tratamento, que o 
habilita a preencher numeroso e variado conjunto de finalidades. 

A todo êsse processo, na sua integridade, dá-se o nome de 
refinação, que tem como objetivo eliminar as impurezas do petróleo 
e separar os diversos produtos nêle contidos. A primeira fase, isto 
é, a fase fundamental, é a destilação, onde também se tem verificado 
notáveis aperfeiçoamentos, que deixam muito longe os processos 
dos simples alambiques, tão úteis antigamente. 

A destilação ainda constitui, como sempre constituiu, a mais 
importante das fases na refinação do petróleo bruto. As mais mo-
dernas, perfeitas e completas refinarias de hoje são constituídas 
de tubos de destilação, pipe stills ou tubular stills, retortas, nas 
quais o aquecimento do óleo é feito em serpentinas de tubos 
ou heating coils, dispostas em forno apropriado, na construção 
do qual são empregados todos os conhecimentos científicos funda-
mentais da combustão e da recuperação do calor. Compõem-se das 
seguintes peças: - depósito do petróleo bruto, forno com serpenti-
na, tôrre fracionadora, tubulação e depósito dos derivados. 

O petróleo cru ou bruto, depois de um aquecimento prévio, que 
lhe reduz a viscosidade, sai do depósito e entra nas serpentinas 
localizadas dentro do forno; os vapores resultantes penetram na 
tôrre fracionadora e aí, de acôrdo com a temperatura, vai se sepa-
rando em diversos produtos. 

Tivemos oportunidade de assistir, no Laboratório da Produção 
Mineral, a uma distilação, para fracionamento de petróleo do cam-
po de D. João, no Recôncavo baiano. A pressão normal, aquela ela· 
bcração produziu: até 125ºC, gasolina leve; até 175ºC, gasolina 
média; até 200ºC, gasolina pesada; até 275°C, querosene; até 300°C, 
óleo Diesel. 

(1) "Mining and Metarlurgy'', novembro, 1947, Pág. 550. 
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Outras fases 

Os produtos obtidos pela destilação podem ser, ainda, subme-
tidos a outros processos, entre os quais o quebramento (cracking), 
a hidrogenação e a polimerização. 

O quebramento (cracking) consiste na decomposição de certos 
produtos da destilação, v. g. o petróleo, para a obtenção de produtos 
mais leves. Resulta dêste processo o maior rendimento em nume-
rosos subprodutos, entre os quais a gasolina, o querosene, o gas 
oil, os óleos combustíveis e lubrificantes, além de outros. 

Considera-se que, sem a descoberta e a utilização dêsse sisteniã, 
cada vez mais aperfeiçoado e produzindo, por isso mesmo, produtos 
de melhor qualidade, não teria sido possível o extraordinário pro-
gresso do transporte automotor a que assistimos. A conversão do 
óleo bruto em gasolina aumentou de vinte por cento, em 1919, para 
quarenta e cinco por cento, em 1932, graças ao aperfeiçoamento 
do processo de cracking. 

O seu uso proporciona: - l.º a maior percentagem possível de 
frações leves; 2.0 que êste carburante tenha melhores qualidades 
antidetonantes; 3.º maior percentagem de gases; 4.0 a menor quan-
tidade possível de choque. 

Passamoi;; a transcrever uma explicação técnica, sôbre êsse 
assunto: 

"O que ocorre, durante o cracking, é essencialmente 
o seguinte: em temperaturas elevadas, as substâncias, que 
consistem de moléculas tendo muitos átomos de carbono, 
se decompõem em substâncias cujas moléculas contêm 
poucos átomos de carbono. Em outras palavras, uma molé-
cula grande e complicada é quebrada pela aplicação de 
calor em duas ou mais moléculas simples. Essa decompo-
sição reduz o ponto de ebulição e muda muitas outras 
propriedades dos materiais originais. Quanto mais drás-
ticas forem a scondições de cracking, menores serão as 
moléculas e mais baixa será a escala de destilação dos 
produtos resultantes. Em temperaturas extremamente 
elevadas todos os hidrocarbonetos se decompõem em seus 
elementos, carbono e hidrogênio" (1) . 

(
1

) Kalichewski, "A admirável indústria do Petróleo'', tradução de 
Nabuco de Araújo, 1945, Pág. 83. 
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As operações normais do quebramento não impedem, por si 
sós, a formação de carbono e de compostos não saturados. Mas o 
hidrogênio tem influência sôbre os hidrocarbonetos, quando se tra-
ta de obter ou melhorar produtos de qualidade combustível ou 
se procura transformar resíduos sólidos em compostos líquidos. 

Daí um processo usado pelos químicos, mais ou menos para-
lelo ao cracking, que, em tradução simplificada, se denomina 
hidrogenação. Essa operação consiste em bombear, juntamente 
com o produto destinado a hidrogenação, para dentro da câmara 
adequada, uma quantidade suficiente de hidrogênio, a uma tem-
peratura entre 850° a 950° C e a uma pressão de três libras por po-
legada quadrada. 

A polimerização dos hidrocarbonetos gasosos é uma das últimas 
grandes conquistas da Química Indústrial. A polimerização, em si 
própria, é a combinação química de um número de pequenas molé-
culas para formar grandes moléculas. No que concerne ao petró-
leo, ela tem por fim obter nanas com hidrocarbonetos de menor 
número de átomos de carbono, o que proporciona maior uniformi-
dade química, maior facilidade de armazenamento e maior eficácia 
do processo de combustão, nos motores a que se destina. 

O quebramento, a hidrogenação e o polimerização têm pro-
duzido novos compostos e entre êsses alguns de grande poder anti-
detonante, qualidade que resulta em benefício dos motores. ~sse 
poder antidetonante é atualmente expresso em número de octa-
nas, v. g.: - já se usam carburantes de oitenta e sete octanas e 
investiga-se esforçadamente para obtê-las de cem octanas, em es-
cala compatível com o seu emprêgo em automóveis. 

Os principais derivados do petróleo 

Os petróleos são, como vimos, quase inteiramente compostos 
de 83 a 93% de carbono e 11a14 de hidrogênio. O petróleo bruto 
pode consistir, não somente em uma solução mútua dessas séries 
de hidrocarbonetos, como em combinações de radicais, de duas 
ou mais diferentes séries. 

Quando o petróleo é gradualmente aquecido em uma retorta, 
começam a evaporar e destilar os constituintes mais voláteis, e, 
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em seguida, sucessivamente, os constituintes de maior ponto de 
ebulição até que se alcança uma temperatura na qual o óleo princi-
pia a decompor-se. 

Da destilação resultam cinco produtos principais, a saber: gaso-
lina ou nafta, querosene, óleo para gás (gas oil), óleo lubrificante 
e resíduo. Cada um dêsses derivados pode ser refinado de uma 
maneira especial, para atender aos diversos fins a que se destinam. 

O querosene, por exemplo, pode ser separado para fornecer 
combustível de tratores, óleo para iluminação e óleo para aqueci-
mento. 

A fração de gas oil, do mesmo modo, pode ser preparada para 
carburação de gás de água, para combustível e para motores Diesel,. 
óleo absorvente, etc. 

Os hidrocarbonetos de petróleo, que são líquidos, nas tempera-
turas normais, e fervem abaixo de 225º C, são usados primàriamente 
como gasolina. A gasolina, para motores de combustão, é refinada 
para possuir côr adequada, odor agradável e ser suficientemente 
estável. 

As gasolinas para remover manchas são as frações que fervem 
entre 98° e 150° C. As gasolinas empregadas como solventes são 
frações que fervem entre 150° e 200° e. 

O querosene é preparado dos hidrocarbonetos de petróleo que 
entram em ebulição dentro dos limites de 150° e 290ºC. 

O óleo para gás, mais comumente denominado gas oil, 
ou óleo Diesel, é o destilado que ferve entre o querosene e o óleo 
lubrificante (290º a 320° C). 

Os óleos lubrificantes são constituintes que fervem à tempera-
tura de cêrca de 320° C, na pressão atmosférica, e com o auxílio do 
vapor até 360ºC. Ao material que fica nas retortas depois da des-
tilação dá-se o nome de resíduo. A maior parte do resíduo é utili-
zada como combustível para fins de aquecimento. 

Nabuco de Araújo, na obra já mencionada, apresenta o seguinte 
quadro, que abrange as frações obtidas, na refinação do petróleo, e 
os produtos com elas manufaturados e suas aplicações: 
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Frações Produtos 

Gás engarrafado, combustível, 
Gases liquefeitos......... . enriquecimento de gás, sol-{ ventes. 

E ter de petróleo. . . . . . . . . Refrigeração, síntese. 
HIDRO-CARBONE-

TOS GAsosos. . . . {Pneumáticos para automóveis, 
Pó de sapatos........ . . . . tinta de escrever e para pin-

tura. 

Gás combustível. ......... {Combustível para fins indus-
triais e domésticos. 

Espíritos leves........... Solventes.  

Combustível para motores de 
Gasolina ou nafta. . . . . . . . explosão, diluidor de tintas, 

solventes em preparados para 
tirar manchas.  

DESTILADOS LEVES  
Oleo ilumi11ante, combustível 

Querosene e Oleos refinados para fogões e aparcihos de 
aquecimento, combust.lvel para 

1 
tratores. Inseticidas.1 

DESTILADOS INTER-{ { Carburetação do gás de água, 
MEDIÁRios ...... Oleo para gás............ combustível para motores Die-

sel, óleo absorvente, sinteses. 

Lubrificantes, óleos para trans-
DESTILADOs PESA- Oleos lubrificantes.... . . . . formadores, óleo branco técni-{Dos............ co.  

{Cera de parafina ......... {Velas, fósforos, impermeabili-
zantes e isolantes. 

Oleo de cilindro pesado, óleos 
Oleos lubrificantes..... . . . lubrificantes para mistura.{ Graxas. 
Vaselina.  
Oleo combustível.  RESÍDUOS .. , ..... . 

Pavimentação, construção de 
Oleo para estradas de ro- estrada." de rodagens, clctró-{dagem dios grafite. 

Asfalto.  
Coque.  

l
x~~~e~ sulfônicos......... {Produtos ácidos, adubos, agen-

BÔRRAS... . . . . . . . tes de saporuficação. 

Çombustível. ............ {Produtos químicos.  
Acido sulfúrico. 
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Refinação do petróleo brasileiro 

O anteprojeto trata da refinação, nos Arts. 1.º, 5.0 , 6.0 e 60 a 
67, e da destilação das rochas betuminosas e pirobetuminosas, nos. 
Arts. 78 a 86. Teremos oportunidade de examinar êsses dispositivos, 
no Capítulo XII. No problema do petróleo brasileiro, é a refina-
ção que provoca, desencadeia e mantém acesa a controvérsia. 
Por êsse motivo teremos de tratar dêsse assunto, também, no Ca-
pítulo XIII. 

Atualmente, o nosso País tem três pequenas refinarias fun-
cionando, uma em construção e duas projetadas. Das que fun-
cionam, uma está situada em Uruguaiana e outra na cidade do 
Rio Grande, ambas, portanto, no Estado do Rio Grande do Sul. 
A outra foi instalada na cidade de São Paulo. A capacidade de 
tôdas essas três usinas não excede a dois mil e quinhentos barris 
diários de óleo bruto. 

Das que estão projetadas, uma pertence ao Distrito Federal: 
tem capacidade para dez mil barris diários e deveria ficar concluída 
em 1949; outra foi autorizada para São Paulo: tem capacidade para 
vinte mil barris diários e deveria ficar concluída em 1950; a última, 
em construção na Bahia, pertence a uma sociedade de economia 
mista, tem capacidade para dois mil e quinhentos barris diários e 
estará concluída em maio de 1949. As duas projetadas ainda não 
iniciaram as suas instalações e não poderão, provàvelmente, con-
cluí-las nos prazos prefixados. 

Quando tôdas essas refinarias estiverem funcionando, poderão 
operar o fracionamento de trinta e cinco mil barris de petróleo, 
diàriamente. 

O Plano SALTE prevê a construção de refinarias com capacida-
de de quarenta e cinco mil barris diários. 

CAPÍTULO VI 

O COMÉRCIO DO PETRÓLEO 

O desequilíbrio entre a produção e o consumo 

O comércio do petróleo compreende, em sentido lato, a produ-
ção, a industrialização, o transporte e a distribuição daquele produ-
to. nos mercados consumidores. Como, porém, a industrialização já 





- 80-

Produção mundial em 1946 (1 ) 

Estados Unidos da América ............. . 1. 733 . 424. 000 barris 
Outros países da América do Norte (Ca-

nadá, México e Cuba) .............. . 54.700.700 barris 
América do Sul ........................ . 466 . 971. 000 barris 
Europa ............................... . 255. 499. 525 barris 
Asia .................................. . 274. 276. 000 barris 
Africa (Egito) ........................ . 9 . 235 . 000 barris 

Total (barris) ................. . 2. 794. 106. 225 barris  
Total toneladas métricas ....... . 370.943.053  

Produção média diária em 1947 (2) 

Estados Unidos da América ................. . 5 . 336 . 900 barris  
Hemisfério Ocidental (menos Estados Unidos) 1.661.324 barris  
Oriente Médio ............................. . 891. 533 barris  
Extremo Oriente .......................... . 92. 661 barris  
Europa (excluída a Rússia) ................. . 128. 670 barris  
Rússia .................................... . 550 . 000 barris  

Total (baris) ........................ . 8. 661 . 088 barris  
Total toneladas métricas ........... . 1.162. 318  

As estimativas da produção mundial diária de petróleo, para 
1951, apresentam os seguintes resultados: (ª) 

Estados Unidos da América . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .142. 000 barris 
Hemisfério Ocidental (menos Estados Unidos) 2. 050. 000 barris 
Rússia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 . 000 barris 
Hemisfério Oriental ( excluída a Rússia) . . . . 2 .103. 000 barris 

Total (barris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 845. 000 barris 

Ora, a última estatística do consumo diário de petróleo, que. 
conseguimos obter, e que alcança o ano de 1946, consigna o alga-
rismo de 7. 799. 600 barris para o Mundo inteiro, o que representa 
um claro anúncio do mais acentuado desequilíbrio em 1951. 

(1) "The Petroleum Data Book - 1947". 
( 

2 
) "011 Forum'', March, 1948, Pág. 96 B.  

(') "Fôlha da Manhã" de São Paulo, 18-5-48, Caderno de Economia  
e Finanças. 
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1!:sses cálculos demonstram que, durante muitos anos, durante 
decênios provàvelmente, os Estados Unidos serão, concomitante-
mente, o maior produtor e o maior mercado do seu próprio óleo cru. 

Aliás, J. A. Krug, Secretário do Interior daquele país, deixava 
patente, em abril do corrente ano, que: 

a) os recursos petrolíferos americanos estão sendo explorados, 
no máximo; 

b) que a atual produção diária é de cinco milhões e quatro-
centos mil barris (1 ) ; 

e) que a ampliação das fôrças aéreas e navais causará um 
grave problema, para as reservas de gasolina e petróleo destinadas 
ao uso civil (2). 

Poucas semanas antes, o seu colega, James Forrestal, Secretá-
rio da Defesa, havia afirmado que a utilização do petróleo, para 
efeitos militares, não seria tão cedo substituída, pelo poder atômico, 
e que era essencial desenvolver uma ativa política de fav.orecimento 
da importação do óleo (3). 

Mas não é só. Já se fala em racionamento do petróleo. Hol-
man, Presidente da "Sandard Oil of New Jersey'', declarou, no prin-
cípio do corrente mês: 

"Se as hostilidades no Oriente Médio não forem inter-
rompidas, o abastecimento de petróleo da citada região, 
para os Estados Unidos e países da América Latina, terá 
de ser submetido a racionamento, caso seja necessário 
satisfazer as exigências de petróleo do plano de Auxílio 
Global dos Estados Unidos" (4). 

Além dos Estados Unidos da América do Norte, porleremos pre-
sumir o que ocorre, em outros países, pelo que se verifica entre nós. 
O aumento do consumo de petróleo, no Brasil e o valor do quedes-
pendemos com êle, nestes últimos anos embora o nosso per capita, 
até o presente momento, sàmente tenha conseguido ultrapassar a 
índia e a China, está explicado por êstes números (") : 

(
1

) Comparando-se essa afirmação com o cálculo para 1951, trans-
crito supra, conclui-se que a orientação será provàvelmente no sentido de 
ir diminuindo a produção para poupar as reservas. 

{") V. "Jornal do Comércio", 3-4-1948, 2.ª Pág.  
(ª) V. "Oil Forum", March, 1948.  
('

1
) V. "Jornal do Comércio'', 5-6-1948, 1.ª Pág.  

(") V. "Diário de São Paulo", 8-6-1948, 2.ª Seção.  

6-22500-II 
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Anos Toneladas Cruzeiros 

1944 ................. 293.956 110.005.000 
1945 ••••••••••••• 1 •• 410.024 131. 488. 000 
1946 ................... 810.172 267.996.000 
1947 ................ 1.307. 799 454.753.000 

Tentativas de restabelecimento do equilíbrio 

Os americanos estão tentando, por diversos meios, evitar a 
situação de absoluto desequilíbrio, que se aproxima. Entre êsses 
meios enumeram-se os seguintes: o aperfeiçoamento dos sistemas de 
refinação, já referidos no capítulo anterior, a intensificação das 
pesquisas e a obtenção de hidrocarbonetos fluidos pela conversão 
de outros produtos naturais. 

A intensificação das pesquisas se desenvolve, não apenas no 
sentido da descoberta de novos campos petrolíferos, senão também 
em novos trabalhos de sondagem, nos antigos campos, a fim de 
encontrar outros horizontes. Os geólogos especialistas estão con-
vencidos de que êstes campos existem; e W. E. Pratt, citado por 
Frõlich, entende que as reservas mundiais poderão produzir, ainda, 
durante trezentos anos (1). 

Noticiava-se, há poucos dias, que o Departamento de Estado da 
América do Norte está procurando expandir a produção mundial 
do petróleo, com uma verba de treze bilhões de dólares, o que, em 
nossa moeda, representa a astronômica cifra de duzentos e sessenta 
bilhões de cruzeiros, ou, na antiga moeda, duzentos e sessenta 
milhões de contos de réis. Essa respeitável quantia se destinaria 
"a atender à crescente procura de petróleo" por meio de "explora-
ções concentradas, na América Latina, especialmente na Venezuela, 
e no Oriente Médio" (2). 

A obtenção do petróleo líquido, pela conversão de produtos de 
outras fontes de energia, também continua em esperiência, tendo 
sido algumas coroadas de êxito. Os produtos, onde essa conversão 

(') W. E. Pratt escreveu: "O Petróleo no Mundo". P. K. Frolich 
escreveu: "Petróleo - Passado, Presente e Futuro". Não lemos qualquer 
dessas duas obras, mas apenas um resumo da segunda, elaborado pelo 
Professor Ruy de Lima e Silva. 

(º) "O Jornal", 4-5-1948 - Telegramas confirmados. 
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se opera, ou se procura operar, são os seguintes: - gases naturais, 
esquistos oleígenos, areias impregnadas de óleo da Província de 
Alberta, no Canadá, e, especialmente, o carvã,o. 

O petróleo e o gás natural vão substituindo, com certa rapi-
dez, o carvão. Em 1926, o carvão representava cêrca de sessenta e 
dois e o petróleo cêrca de trinta por cento de tôda a produção de 
combustíveis da América do Norte. Já em 1946, a diferença era, 
apenas, de quarenta e quatro por cento, mais ou menos, para o 
primeiro, e quarenta e três por cento, mais ou menos, para o segun-
do. É possível que, a esta hora, o petróleo e o gás já tenham ultra-
passado o seu mais poderoso rival, o carvão. 

Conforme se pode ver no quadro demonstrativo, tomado ao 
Petroleum DATA Book, 1947, Pág. 1-4, durante o ano de 1946, a 
quantidade total de energia utilizada, nos Estados Unidos, foi de 
34. 945 trilhões de unidades, sendo esta a Btu (British Thermal 
Unit.). Aí estão englobadas as principais fontes de energia: carvão, 
petróleo, gás natural e fôrça hidráulica. 

Dêsse total, 44,3 % foram fornecidos pelo carvão e 43,7% o fo-
ram pelo petróleo e pelo gás natural. 

Em 1900 essas proporções eram 89,8% para carvão e 8,9% para 
o petróleo e gás natural, (Btu - 252 pequenas calorias). 

P. K. Frõlich, no resumo f!. que nos referimos em nota supra, 
ensina: 

"Os combustíveis líquidos podem ser obtidos do carvão, 
por vários métodos, como os de carbonização em baixa tem-
peratura, o de Fischer Tropsch e o de hidrogenação, em 
alta pressão, sendo que os dois últimos são os mais promis-
sores". 

E acrescenta o referido resumo: 
"Supõe-se que, na Alemanha, nos últimos anos de 

guerra, cêrca de cinqüenta milhões de barris de gasolina 
eram, anualmente, obtidos pelo ultimo processo". 

"Segundo estimativa recente de Ickes, as reservas de 
carvão dos Estados Unidos são capazes de supri-los de ga-
solina sintética, durante mil anos". 

Recentemente, nos Estados Unidos da América, segundo depoi-
mento de pessoas conhecidas, "a produção de petróleo sintético ex-
tnâdo do gás natural do carvão é cada vez mais abundante" (1 ) • 

í1 J "Jornal do Comércio", 5-6-48, l.ª Pág. 
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As emprêsas monopolizadoras 

O comércio internacional do petróleo encontra-se, neste mo-
mento, com raras exceções, sob o contrôle de dois grupos de compa-
nhias, divididas de acôrdo com a distribuição geográfica de suas 
reservas petrolíferas em todo o Mundo. 

Não se trata, propriamente, de um monopólio, mas de diversos 
monopólios. 

Herbert Hoover Jr., em trabalho já conhecido da Comissão de 
Constituição e Justiça (1), enumera êsses grupos e os seus com-
ponentes. Vamos resumir essa parte daquelas apreciações: 

1.0 Grupo - Standard Oil of New Jersey, Royal Dutch Shell e 
Gulf Oil Corporation. Possuem grandes reservas no Oriente Médio 
e na área das Caraíbas . 

2.º Grupos - Texas Company, Socony Vacuum Oil Company, 
Standard Oil of California e bem assim a Atlantic Refining Com-
pany, ~ Sinclair Oil Corporation, a Philips Petroleum Company e 
a Unfon Oil · Company. As duas primeiras exploram pequenas re-
servas. nas Caraibas; a terceira está mais interessada nas áreas do 
Pacífico; a. ~tlantic, a Sinclair e a Philips têm as suas explorações 
no Oriente Médio e nas Caraibas; e a Union, no Paraguai. 

Ao redigir o seu referido trabalho, o Sr. Herbert Hoover Jr. 
estabeleceu perspectivas promissoras, para as emprêsas do primeiro 
grupo, no ~ocante às suas responsabilidades perante o comércio 
internacional e às suas reservas. Terminou êle essa parte daquele 
documento declarando, textualmente: 

"Dois ou três anos atrás, antes de haver completado 
os seus arranjos atuais, no Oriente Médio, estas três Com-
panhias estavam virtualmente interessadas em novas fon-
tes de produção, mas a situação agora mudou considerà-
velmente" (2). 

Os acontecimentos do Oriente Médio vieram alterar, pelo menos 
transitoriamente, a situação de confiança e tranqüilidade em que 
se encontrava aquelas três grandes emprêsas; e as declarações do 
Secretário da Defesa e do Secretário do Interior da América do 

(1) Avulso Principal, Pág. 101, l.ª Coluna.  
(") Herbert Hoover Jur., Avulso Principal, Pág. 100.  
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Norte, e, especialmente, as do próprio Presidente da Standard Oil 
of New Jersey, acima transcritas, mostram que, provàvelmente, al-
guma coisa se modificou. 

Efetivamente, o abastecimento da Europa, pelo Oriente Médio, 
planejado pelas Companhias, que operam a lavra do petróleo das 
regiões do Iraque, do Irã, da Saudi-Arábia, etc., tem, como base, 
não só os oleodutos em operação de Kirkuk a Haifa e de Kirkuk a 
Trípoli, com capacidade de quarenta e oito mil barris diários, como, 
especialmente e sobretudo, os oleodutos em construção e planejados, 
que levariam dois milhões de barris diários, da Arábia Saudita e do 
Iraque, à costa mediterrânea. 

Mas os guerrilheiros árabes paralisaram as suas obras, em di-
versas regiões, bombardearam a refinaria da Haifa, suspenderam os 
trabalhos de construção de tanques e docas; e daí resultou a des-
pedida ou transferência, pelas companhias, da maioria dos operá-
rios, a remessa de parte do material para o golfo Pérsico e a retirada 
dos engenheiros que operavam na rota projetada (2). 

~stes fatos, que são muito recentes, impossibilitam uma expo-
sição precisa, sôbre o comércio internacional do petróleo, e sôbre 
os novos planos, que as grandes emprêsas interessadas irão pôr em 
execução, a fim de evitar ou, pelo menos, de atenuar as conse-
qüencias dêsses acontecimentos. 

~les estão indicando, todavia, que os povos que ainda usam de 
energia de importação, para seu grande consumo, têm necessidade 
premente de transformar, em utilidade, a sua riqueza combustível, 
em estado potencial, sob pena de não poderem aproveitar, no mo-
mento adequado, nem o que é seu e nem o que é dos outros. 

Essa contingência abrange, infelizmente, o nosso próprio Pais, 
onde a natureza da energia mais empregada é, ainda, a muscular, 
fato que, segundo se depreende de um quadro de dezessete nações 
mais importantes do Mundo, nos coloca no antepenúltimo lugar. 
Êsse quadro, elaborado pelo engenheiro brasileiro Glycon de Paiva, 
( 3 ) foi, há poucos dias, transcrito em um artigo do Deputado Ju-
racy Magalhães, e merece ser divulgado. Ei-lo: 

(2) "Fôlha da Manhã", São Paulo, 20-4-1948 - Seção de Economia 
e Finanças; "O Jornal", 21-4-1948, 1.ª Pág., 3.ª Coluna. 

(ª) Glycon de Paiva, "Planificação dos Espaços de Ocupação Indus-
trial do Brasil'', 1945, no Boletim n.0 58 do Departamento Nacional da Pro-
dução Mineral. 
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(KILOWATTS-HORA) 

NATURFZA DA E~ERGIA TRABALHO DTÂRIO 
(Milhões de Kwh) PRODUZIDO 

PAÍS 

Total (Mi- Per capita Muscular Carvão Petróleo Hidráulica !hões Wwh) ("iVwh) 

Estados Unidos ..... 30,000 750,000 360,000 91,000 1.231,000 10,02 
Canadá ... _..... .... 2,475 41,200 13,200 44,400 101,275 10,00 
Noruega ....... 0,675 2,600 0,450 11,250 14,975 5,75 
Grã-Bretanha ... 11,250 220,000 21,150 3,000 250,400 5,00 
Alemanha........... 15,750 2l17,000 7,120 9,750 299,620 4,95 
Suécia .......... .... 1,500 5,620 1,425 12,000 20,545 3,36 
Suiça .............. 0,980 2,920 0,750 8,600 12,250 3,37 
França......... 10,500 95,000 9,200 18,000 132,700 3,25 
Austrália ............ 1,570 7,500 7,500 - 16,570 2,80 
Japão ..... ........ 15,~00 3~,000 5,250 22,500 82,550 1,27 
Argentina .......... 2,800 3,380 7,500 0,262 18,942 1,27 
Itália .......... .... 10,500 :7,300 3,450 20,200 51,450 l,26 
Espanha........ .... 5,700 9,750 1,350 6,000 22.~oo l,05 
Rú~sia ......... 39,500 42,000 26,200 3,000 110,700 0,71 
Bras;L ........... 
fndia ............... 

9,750 
79,600 

2,550 
25,600 

2,240 
6,000 

4,~00 

2,250 
19,040 

113,450 
0'47 
0,36 

China.............. 100,000 32,200 3,060 - 135,230 0,34 

Comentando êsses dados comparativos, diz Glycon de Paiva: 

"Pelo quadro verifica-se que o americano ou cana-
dense tem à sua disposição, 21 vêzes mais energia que o 
brasileiro; o inglês, 13,5 vêzes; o francês, 7 vêzes; o italia-
no, 2,7 vêzes; o espanhol, 2,2 vêzes; e o russo, 1,5 vêzes. (1). 

Armazenamento 

O petróleo, depois de desambaraçado dos gases que o acompa-
nham, e antes de ser beneficiado, é depositado em tanques de aço 
(soldados, rebitados ou parafusados) cilíndricos, com capacidade até 
quinze mil toneladas. São também usados reservatórios de concreto 
armado, em geral enterrados abaixo do nível do solo. Os tanques 
metálicos são, em geral, recobertos com tinta de alumínio que, pelo 
fato de refletirem a luz e o calor solares, diminuem a evaporação dos 
componentes voláteis do petróleo. 

Depois do beneficiamento, os produtos líquidos do petróleo, es-
pecialmente a gasolina, são depositados em tanques de aço capazes 

(') Glycon de Paiva, op. loc. cit. 
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de suportar ligeira pressão, o que permite reduzir as perdas causa-
das pela contração e expansão de vapores e do ar, que flutuam sôbre 
o nível de gasolina, devido às mudanças de temperatura (2). Usam-
-se também reservatórios de concreto de considerável capacidade, 
mas apenas para o resíduo de destilação chamada fuel oil. 

Transporte 

O petróleo cru e os seus derivados são os produtos mais trans-
portados, atualmente, no Mundo. ~sse transporte, em terra, é feito 
pelos vagões-tanques das estradas de ferro, por caminhões-tanques 
e principalmente por oleodutos; no mar, por navios-tanques ou 
navios-cisternas, com motor ou rebocados. 

De todos êsses meios de transporte, o mais barato é o navio-
-tanque, dos quais já existem mais de dois mil. Segue-se o oleoduto, 
que é, em média, nove vêzes mais caro do que o navio-tanque; a es-
trada de ferro, vinte e sete vêzes e o caminhão, oitenta e uma vêzes 
mais caro que o primeiro. 

O transporte, para o varêjo e o pequeno consumidor, é feito 
em tambores, de duzentos litros e latas de dezoito litros. O veículo, 
que conduz o petróleo bruto às refinarias ou ao pôrto de mar, tam-
bém pode conduzir os derivados, depois da necessária limpeza. Mas, 
êsse trabalho é tão dispendioso, que se aconselha a adoção de cada 
transporte especializado, para o seu produto próprio. 

O nosso País deverá ser, uma vez iniciada a execução do plano 
"SALTE", dotado de uma frota razoável de petroleiros. Será adqui-
rido, imediatamente, um navio-tanque, quatro em 1949, cinco em 
1950 e mais cinco em 1951. Essa frota terá a capacidade de trans-
portar todo o petróleo necessário ao consumo nacional. 

De todos êsses meios de transporte, o que merece mais detalha-
do exame são os oleodutos (pipelines). A construção de um oleoduto 
depende de grande número de fatôres: jazidas de rendimento certo 
e considerável, apreciável distância das refinarias ou dos portos de 
mar, grandes capitais técnicos de valor e equipamento adequado. 

O trabalho, para a construção de um oleoduto, é penoso, exige 
precauções especiais, desenvolve-se, muitas vêzes, em meio hostil, 

(2) Kalichewskl, op. cit., Pãg. 46. 
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como o deserto do Oriente Médio, as montanhas americanas, as flo-
restas colombianas; e, conseqüentemente, o trabalho sómente pode 
progredir, lentamente. 

De sessenta a oitenta quilômetros, em média, levanta-se uma 
estação de bombeamento, destinada a acelerar ou elevar o líquido, 
quando necessário. Quando o petróleo contém considerável percen-
tagem de parafina êle tem uma tendência a se solidificar dentro da 
tubulação, o que exige aquecimento, como, em certos casos, na 
Bahia. 

No México, um oleoduto conduz petróleo através de uma mon-
tanha de três mil e oitocentos metros. 

Os tubos do eleoduto variam, em média, de quinze a cinqüenta 
centímetros de diâmetro, pertencendo os de maior diâmetro, às li-
nhas-tronco, e os de menor às linhas-tributárias. 

Os Estados Unidos da América, em 1940, possuíam cento e vinte 
e cinco mil milhas de oleodutos, com diâmetro entre duas a doze po-
legadas, que transportavam três milhões de barris de óleo cru em 
cada período de vinte e quatro horas. O capital ali invertido, incluin-
do bombas de recalque, montou a setecentos e cinqüenta milhões 
de dólares, isto é, seis mil dólares por milha. Em 1946, a linha de 
oleodutos americana atingiu a cêrca de cento e cinqüenta mil mi-
lhas, não nos tendo sido possível obter dados sôbre seu custo e ca-
pacidade de transporte. 

Recentemente, o Professor Leopoldo Américo Miguez de Melo 
pronunciou, no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, uma confe-
rência, sôbre êsse assunto, em que há dados interessantes, relacio-
nados com os futuros oleodutos de Santos a São Paulo e de São 
Paulo a Campinas. 

No entender dêsse abalizado técnico, êsses oleodutos estarão 
instalados e prontos para despejar o produto, em tôda a zona do 
mercado consumidor percorrido, dentro de sessenta dias, depois da 
conclusão dos trabalhos de atêrro dos pântanos e da implantação 
dos pilares de suporte dos encanamentos, na subida da Serra do 
Mar, 

Essa obra está orçada em seis milhões de dólares, isto é, cento 
e vinte milhões de cruzeiros. 
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O comércio no anteprojeto 

O anteprojeto do Estatuto do Petróleo trata do comércio dêsse 
combustível, em algumas passagens. No Art. 1.º, § 3.0 , preceitua 
que a União regulará o comércío do petróleo e derivados; no Art. 
4.'J,d, torna dependente de concessão a exportação de ambos; nos 
Arts. 68 a 71 trata das autorizações de exportação e da venda 
interna. 

Quanto ao transporte, o mencionado projeto a êle se refere nos 
seguintes dispositivos: 

- Art. 1.º, § 2.0 , que declara de utilidade pública e da exclu-
siva competência da União, além de outras operações, a do transpor-
te, por meio de condutos ou navios-tanques, de hidrocarbonetos 
fluídos de qualquer origem; 

- Art. 1.0 , § 3.º, que manda a União executar aquelas opera-
ções por administração, direta ou contratada, ou por via de autori-
zações e concessões; 

- Art. 5.0 , que constitui objeto de concessão o transporte pelos 
meios acima enumerados; 

- Art. 6.0 , §§ 1.0 e 2.0 , que determina quem pode ser titular da 
referida concessão, e as restrições inerentes ao comércio do óleo 
mineral; 

- Art. 7.0 , caput, e 7.0 , §§ 1.0 e 2.0 , que declaram os casos em 
que o transporte de hidrocarbonetos fluídos poderá ser objeto de 
concessão do serviço público; as indenizações correspondentes e a 
preferência dos titulares; 

- Arts. 60 a 67, que tratar das concessões de transporte e re-
finarias em geral. 

Os dois capítulos, que seguem, sôbre a história geral do petró-
leo e sôbre a história do petróleo brasileiro, completam as noções 
indispensáveis sôbre o comércio internacional e nacional dêsse com-
bustível. 

CAPÍTULO VII 

HISTÓRIA GERAL DO PETRÓLEO 

Primeira fase: da antiguidade a 1859 

O comércio do petróleo está ligado, de tal forma, à sua própria 
história, que é muito difícil separar os dois assuntos. 
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Êsse precioso combustível que, mesmo antes da declaração de 
Clemenceau, inserta neste capítulo, na terceira fase, já havia sido 
denominado o sangue da terra, ingressou, há muitos séculos, nmi 
domínios da civilização, tornando-se conhecido e utilizado por quase 
todos os antigos povos dêste e de outros continentes. 

Os chineses, antes da era cristã, perfuravam poços, de grande 
profundidade, utilizando-se de tubos de bambu e trépanos de 
bronze. (1) 

Os persas usavam o petróleo, na decoração das obras de arte, 
e o historiador grego Heródoto menciona, quatrocentos e cinqüen-
ta anos antes de Cristo, os poços persas de Anderrica. 

Na Babilônia, também era utilizado, além de outros fins, para 
a iluminação, construção de paredes e condutos de água e pavi-
mentação de estradas, assinalando, ainda, Heródoto, que os muro! 
daquela cidade foram construídos com o asfalto do Eufrates. 

A Bíblia menciona essa substância como impermeabilizante da 
Arca de Noé e do berço de Moisés e como tendo entrado na cons-
trução da Tôrre de Babel. 

Os egípcios empregavam o petróleo, no tratamento de diversas 
moléstias impermeabilizavam, com betume, as cisternas, os reser-
vatórios de água e os papiros destinados a longa conservação; e, 
além disso, o empregavam, em estado de asfalto, no embalsama-
mento dos cadáveres. O vocábuJo egípcio "múmia", significa "as-
falto" e). 

Na Grécia, onde Plutarco faz referência ao petróleo de Amon-
-Daria, era êle utilizado na iluminação das ruas. 

Os romanos deram a atual denominação, ao óleo de pedra 
(petroleum), e os seus naturalistas a êles se referem, tendo Plínio, 
o antigo, consignado, em uma de suas obras, o petróleo de 
Agrigento. 

Na América, antes da descoberta, já o petróleo era usado por 
muitos povos do continente, dando-lhe os índios mexicanos a deno-
minação de chapapote, que até hoje conserva. Os aztecas e Ol!I 

incas usavam petróleo, na indústria e na medicina. Êstes últimos 
extraíam petróleo da região chamada La Brea, no norte do Peru. 

( 
1 

) Jean J. Chartrou, "Pétroles Naturels et Artificiels", 1943, Pág. 8. 
Refere-se ainda a poços chineses de cêrca de mil metros. 

(2) Orfila, op. cit., Pág. 34. Alguns milhares de anos mais tarde, 
ou, precisamente, em 1597, François Clumet, médico da família real, em-
balsamava o corpo de Francisco I, rei da França, usando drogas equivalentes. 
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Em todos os autores, que versam a matéria, a história do pe-
tróleo, depois das referências concernentes à idade antiga, entra 
na obscuridade; e sómente volta a prender as atenções gerais, no 
século passado. 

Em 1813, Pedro, o Grande, czar da Rússia, enviou a primeira 
expedição à penísula d'Apschéron, que fornecia petróleo para uma 
extensa região do Oriente, a fim de iniciar a pesquisa, na região 
petrolífera de Baku. 

Em 1819, um outro czar, Paulo I, anexou a Geórgia e o Baku à 
Rússia; e, em 1820, diversas companhias obtinham concessões tem-
porárias para explorar o petróleo daquela região, que livre se con-
servou até aquela época. Três anos depois, isto é, em 1823, os 
irmãos Dubinim efetuantm, no Cáucaso, os primeiros ensaios de 
destilação da nafta. 

Em 1850, a Assembléia Legislativa da Província Argentina de 
Jujuí concedeu autorização à Companhia de Querozene Jujuina, 
para explorar as jazidas da "laguna de La Brea". 

O ano de 1854 assinala dois fatos importantes: a descoberta 
de frações muito inflamáveis, no petróleo, feita por dois farmacêu-
ticos, na Galizia (Polônia), e a criação, pelo Dr. Brewer, da "Pen-
sylvania Rock Oil Company", com um capital de um milhão e du-
zentos e cinqüenta mil francos, para dar início, como efetivamen-
te deu, à exploração industrial do petróleo. 

Em 1857, a cidade de Bucarest iniciou o serviço de iluminação a 
petróleo. 

Nessa mesma época, o fazendeiro Jorge Bissel, dono de uma 
propriedade, em Titusville, Estado da Pensilvânia, (América do 
Norte), inspirado pela observação de uma tôrre, empregada na 
perfuração de poços de sal, convidou a Erwin Drake, técnico fer-
roviário, a fazer uma perfuração, pelo mesmo sistema, na referida 
propriedade, onde supunha existir óleo de pedra. 

E, finalmente, no ano de 1859, aquêles dois pioneiros, depois de 
sacrifícios imensos e momentos de desânimo e vacilações, consegui-
ram encontrar o precioso líquido, a vinte e um metros de profun-
didade, e vê-lo jorrar, cem impetuosidade e abundância, propor-
cionando a média de produção de mil e seiscentos litros, diària-
mente. 

~sse fato teve intensa repercussão, na América do Norte e no 
resto do mundo. Diz um autor: 
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" ... êsse foi o momento, não do nascimento do petró-
leo, que há mais de mil anos era conhecido, mas do seu 
batismo, como fator de riqueza e tortura do mundo civili-
zado, no qual se instalava, para impulsionar o seu progres-
so, e também cegá-lo e iluminá-lo". (1 ) 

Data dessa época o encerramento de uma era e o nascimento 
de outra, na história do petróleo. 

Segunda fase - a era do querosene 

A divisão da história do petróleo, em mais duas fases, a do 
querosene e a da gasolina, tem sido mencionada pelos escritores, 
tendo em vista o maior consumo daquêle ou dêste produto, nos 
mercados internacionais. 

No Século XX, especialmente a partir de 1910, o motor a explo-
são, que já era um fato desde 1885, começou a ser vantajosamente 
aplicado, graças à iniciativa e esfôrço de industriais como Ford, 
Chevrolet, Pageot, Benz, Dainler, Citroen e outros, na tração ter-: 
restre, marítima e fluvial (2). 

~sse fato estabeleceu o predomínio do consumo da gasolina 
sôbre o querosene, e encerrou a segunda fase, em época que não 
é possível determinar com precisão. 

A verdade, porém, é que, sendo o querosene e a gasolina deri-
vados do petróleo, bem se podia encontrar um outro critério, para 
a caracterização dessas épocas, por exemplo, a luta entre as diver-
sas companhias petrolíferas, até à sua futura nacionalização. 

Vamos deixar, porém, êsse assunto de lado e verificar o que 
ocorreu de importância entre 1859 e 1910. 

No próprio ano de 1859, em que o Cel. Drake terminava, com 
tanto êxito, a sua perfuração, na Pensilvânia, John Davis Rochefel-
ler começou a se ocupar de negócios de petróleo que, todavia, em 
1861, atravessou a primeira crise de superprodução: - o barril de 
cento e sessenta litros, que era vendido por vinte dólares, passou a 
valer dez centavos. 

(1) Orfila, op. clt., Pág. 40. 
( 

1 
) J. Ferrl, "Motores a Exploslón", 1946, Pág. 25. 
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Rockfeller atenuou a situação, procurando outros mercados, 
entre os quais, os da China, onde incrementou o consumo de quero-
sene, que os chineses gastavam em suas lanternas (2). 

Em 1862, Rockefeller montou, em companhia de um amigo, 
uma refinaria, no Estado de Cleveland, nas margens do lago Eire. O 
seu interêsse foi sempre mais pela refinação, transporte e comércio, 
que davam lucro quase certo, do que pela pesquisa que, então como 
hoje, era negócio arriscado, ao qual se entregavam em qualquer 
método, desabusadamente, os aventureiros do petróleo, conhecidos 
pela alcunha de wildcaters. 

Com a prosperidade de seu negócio, aquêle industrial resolveu 
adquirir outras refinarias, sendo um dos primeiros construtores de 
pipe lines. Em 1870, reuniu tôdas as suas emprêsas, sob a deno-
minação de "Standard Oil Company of Ohio", e em 1872 organizou 
um cartel, com outras cinco importantes emprêsas, tendo, na mes-
ma época, estabelecido um acôrdo secreto com três companhias 
ferroviárias, obtendo favores excepcionais. 

Enquanto assim progredia a indústria americana, a produção, 
na Rússia, não excedida de quatro mil toneladas, e sàmente em 1875 
deveria terminar a perfuração do primeiro poço produtivo no Baku. 
Mas, segundo Paul Astol e Alexandre Micherlson, citados na expo-
sição de motivos, anexa ao anteprojeto, a iniciativa, o trabalho e a 
ciência dos russos; o fato de se desenvolver a indústria russa do 
petróleo sob a égide de um grande Estado; e, enfim, o concurso do 
capital estrangeiro permitiram a criação e o progresso da grande 
indústria russa. (1) 

Em 1873, Ragosine descobre e inicia a aplicação de um processo 
de transformar o óleo lubrificante, em nafta. 

Em 1874, verificou-se, na América do Norte, a inauguração do 
primeiro pipe line, com noventa e seis quilômetros de extensão. 

Em 1879, Rockefeller, depois de ter adquirido mais vinte e uma 
pequenas refinarias que se encontravam em má situação finan-
ceira, concentrou, em uma só, tôdas as outras emprêsas perten-
centes aos seus sócios, controlando-as. 

Em 1882, organizou-se, sob a direção daquele magnata, a Stan-
dard Oil Trust, constituída de quarenta e cinco sociedades, com 

(") Há autores que mencionam êste fato quando a eletricidade come-
çou a concorrer com o querosene. 

(1) Avulso Principal, Pág. 26. 
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Nesta segunda fase de sua história, o petróleo adquiriu uma 
relevância indisputável, na paz ou na guerra. Lord Curzon disse: 
"Não seria exagerado afirmar que foram as ondas de petróleo que 
levaram os aliados à vitória". (1) 

Terceira fase - a era da gasolina 

O aumento da procura de gasolina começou a exercer grande 
pressão, na indústria extrativa, para produzir mais óleo, com o fim 
de atender às exigências dos mercados. 

Até 1910, aquele derivado do petróleo era obtido por destilação 
direta. A primeira e mais substancial realização, nessa indústria, 
foi obtida na refinação. A gasolina de cracking, proveniente da 
destilação destrutiva do petróleo bruto, isto é, de sua desintegração 
molecular, foi pela primeira vez produzida, em escala comercial, em 
1913, e o processo considerado pelos refinadores como o único capaz 
de atender à crescente procura de combustível para motores. 

O produto era considerado, então, inferior à gasolina de desti-
lação ou fracionamento direto. Presentemente, devido não só às 
suas qualidades antidetonantes como ao alto grau de compressão 
das máquinas, nos carros modernos, a procura da gasolina de cra-
cking é tão grande que, mais de uma quarta parte do produto de 
destilação direta é transformada em gasolina de cracking, nos Es-
tados Unidos da América. 

Foi, aproximadamente, naquela época de ascensão, que o poder 
econômico das emprêsas de petróleo começou a causar inquietação 
a alguns estadistas, e a seduzir a outros. Agamemnon Magalhães, 
em discurso proferido, em quinze de abril do corrente ano, na Câ-
mara dos Deputados, confirmando o que consta da exposição de 
motivos do seu projeto sôbre o abuso do poder econômico, declarou: 

"A América do Norte só consegue dominar os trustes 
de petróleo, depois que a Suprema Côrte, em 1911, decretou 
a dissolução da "Standard Oil". Daí em diante, o Govêrno 
americano faz a política do petróleo através das emprêsas, 
que foram dominada~ pela legislação antitruste. Na In-
glaterra, todos conhecem o grito de Churchill em mil no-

(') Apud Fernando Costa, discurso de 4 de agôsto de 1926, na Assem-
bléia Paulista. 
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vecentos e treze, quando Lord do Almirantado. :i!:le decla-
rou resolutamente: Os navios de S. Majestade não irão ao 
Oriente Médio buscar petróleo e garantir a sua exploração, 
se não participarem dessa exploração. Depois da atitude 
de Churchill foi que se modificou a legislação inglêsa, e po-
demos dizer que a participação do Govêrno inglês, na in-
dústria do petróleo, importa em contrôle absoluto do Es-
tado, quer na produção quer na distribuição". 

A importância do petróleo, no desenvolvimento das operações 
militares da primeira Grande Guerra e, sobretudo, no seu desfêcho, 
está definitivamente incorporada à história daquela época, como 
se evidencia pelo seguinte telegrama expedido por Clemenceau a 
Wilson, em 1917: 

"Se os aliados não querem perder a guerra é preciso 
que a França combatente, na hora do supremo choque ger-
mânico, possua gasolina tão necessária quanto o sangue 
nas guerras de amanhã". (1) 

Durante vinte anos, de 1918 a 1937, a quantidade de gasolina 
de cracking aumentou, de cêrca de doze para cinqüenta e dois 
por cento, nas refinarias daquele grande país, e os novos pro-
cessos prometem ainda maior aumento dessa porcentagem. 

Ao mesmo tempo, a geologia passou a ser aceita, geralmente, 
pela indústria, como um guia imprescindível, na prospecção mine-
ral. Conseqüentemente, a pesquisa do petróleo foi posta em bases 
seguras e sua eficiência grandemente aumentada. 

Devido à escassez de petróleo, durante a primeira Guerra Mun-
dial, os sistemas de prospecção foram muito melhorados, graças aos 
aperfeiçoamentos dos métodos de testemunhagem das rochas, nas 
sondagens; e, a partir de 1920, em virtude da utilização dos mé-
todos geofísicos. 

Nos anos imediatamente posteriores a 1930, a indústria petro-
lífera teve de controlar a superprodução de óleo bruto. A con-
servação das reservas, no subsolo, foi invocada, para evitar as 
desastrosas conseqüências econômicas da produção de mais óleo do 
que podia ser consumido, armazenado e exportado. 

(1) Matos Pimenta, Conferência, in "Fôlha da Manhã", de São Pau-
lo, de 18 de abril de 1948. 



-- 97 -

Contemporâneamente à introdução do contrôle legal na con-
servação e extração do óleo bruto, obteve-se um grande avanço 
não só nos conhecimentos científicos, como nos melhoramentos 
relacionados com a prática da engenharia do petróleo. 

Os Estados Unidos da América, em 1947, contavam com cêrca 
de um milhão e duzentos mil poços perfurados, dos quais um total 
de 425. 286 poços acha-se, atualmente, em atividade: 375. 899 pro-
duzindo óleo, por meio de bomba, e 49. 387, por surgência. 

Nesse mesmo ano, foram perfurados, naquele país, para explo-
ração de campos conhecidos, 27.637 poços, dos quais 17.127 produ-
zem óleo, 3. 057 gás, e 7 .453 secos. Foram ainda perfurados 5 .461 
poços pioneiros (wildcat), dos quais 864 poços produzem óleo, 248 
gás e 4. 349 secos. 

Nos últimos anos as perfurações nesse país atingiram os nú-
meros seguintes: 

1940 30.040 poços 
1941 32.140 ,, 
1942 18.150 ,, 
1943 19.477 ,, ,,1944 25.262 ,,1945 26.879 ,,1946 29.228 ,,1947 33.098 

A última parte dessa secção deveria constituir uma síntese 
dos fatos, que determinaram a passagem do petróleo, do regime de 
competição para o contrôle do Estado. Mas êste assunto foi ob-
jeto de exame na exposição de motivos anexa ao anteprojeto (1). 

O futuro do petróleo 

O petróleo não é, atualmente, apenas objeto de um comércio 
intenso e disputado, como se patenteia no capítulo anterior. :J;:le 
ingressou, definitivamente, nos Conselhos dos Governos, como ele-
mento indispensável da defesa nacional. Uma página de Bermejo, 
coberta de gravuras, nos mostra os aviões e hidra-aviões abastecen-

(') Vide Avulso Principal, Págs. 29 a 36. 

7-22500-U 
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do-se de aeronafta; os couraçados, cruzadores e torpedeiros, de 
fuel oil; os submarinos, de diesel oil; os tanques e caminhões, de 
nafta; os caminhões, utilizando-se de graxas; e as armas, em geral, 
de vaselina, para sua conservação. 

Aponta-se o petróleo do Oriente Médio, como o pomo de dis-
córdia, capaz de levar as nações a uma nova hecatombe; e, na 
América do Norte, Henry Wallace, um dos candidatos à Presidência 
da República, defende o contrôle das Nações Unidas, sôbre os cam-
pos petrolíferos daquela região, como um dos meios de liquidar 
com a discórdia entre os Estados Unidos, a União Soviética e o 
mundo israelita (1). 

Tais fatos começam a delinear uma situação parecida com 
aquela que dominou o comércio internacional, nos anos que suce-
deram a primeira grande conflagração, e a exposição da Comissão 
elaboradora do anteprojeto descreve, resumidamente. O que a ca-
racterizava, essencialmente, é que nela se jogavam partidas: 

" ... nas quais soberanos, homens de Estado, generais, 
altos funcionários dispersos pelo Mundo, foram movimen-
tados de acôrdo com as circunstâncias, o que não raro deu 
lugar a grandes e dramáticas conseqüências". 

E acrescenta: 

"O jôgo do petróleo transferiu-se, em grande parte, da 
esfera da economia para a da política, e que o foi mais 
sério, da esfera da política da paz para a da guerra (1). 

O Petróleo no continente americano 

Os países americanos apresentam um grande número de fatos, 
dignos de ser consignados, em um capítulo, embora muito resu-
mido, da história geral do petróleo. Tais fatos, porém estão de 
tal modo ligados à legislação dêsses países, e a sua invocação é 
feita neste momento, no Brasil, tão freqüentemente, no desenrolar 
da controvérsia, sôbre o petróleo, que deixamos, deliberadamente, 
de mencioná-los neste capítulo. 

:t!:les serão reproduzidos no lugar adequado. 

(1) Avulso Principal, Pág. 28.  
(") "Jornal do Brasil'', 18-5-1948, Pág. 5.  
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CAPÍTULO VIII 

O PETRÓLEO BRASILEIRO 

Primeira fase - 1864 a 1919 

O interêsse e o entusiasmo que se espalharam, pelos Estados 
Unidos da América e no resto do mundo, em conseqüência da des-
coberta de Drake, em 1859, despertaram o desejo de investigação 
intensa, naquele, e em outros territórios onde, em face de observa-
ções anteriores, havia maiores possibilidades de ocorrências pe-
trolíferas . 

i!:sse des~jo estendeu-se, embora moderadamente, a outros 
países, inclusive o nosso. Os Decretos n.0 • 3. 352, de 1864, e 
4. 386, de 1869, concediam, respectivamente, a Thomas Denny Sar-
gent e Eduardo Pellew Wilson, permissão para a lavra de petróleo 
em Camamu, Ilhéus e nas margens do Rio Maraú, na Bahia. Co-
meçava assim a história do petróleo, no Brasil, a qual, entretanto, 
durante longos anos, não deveria ser realmente brilhante. 

A Constituição de 24 de fevereiro de 1891 regulou a matéria, 
nos Arts. 34, n.0 29, 64 e 72, § 17, como adiante se explicará, mais 
desenvolvidamente, tendo passado as minas para a jurisdição dos 
Estados, sem prejuízo do direito de propriedade, que ficou perten-
cendo aos donos do solo, salvo as limitações estabelecidas por lei 
a bem da sua exploração . 

É certo, porém, que muito pouco foi feito, durante êsse regime, 
pelos Estados sôbre êsse assunto, quer diretamente, quer em vir-
tude de contrato ou de concessão. 

Em 1891, uma Companhia Inglêsa instalou uma tôrre metá-
lica, no litoral de Alagoas, destinada à perfuração de um poço pe-
trolífero; mas, depois, abandonou os trabalhos por :inativos que são 
ignorados. "A desistência, porém, não foi atribuída a decepções 
no curso da sondagem" (1) . 

Em São Paulo formou-se uma companhia que, em 1892, execu-
tou perfurações de dois poços, sendo um de 26 e outro de 30 me-
tros de profundidade, localizados na região de Bofete, naquele Es-
tado. O Sr. Eugênio Ferreira de Camargo, adquirindo as terras 

( 
1

) Emílio de Maya, "O Brasil e o Drama do Petróleo", Pág. 177. 
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da companhia dissolvida, prosseguiu na perfuração do último poço, 
levando-o, então, a 48 metros, onde atingiu uma areia argilosa com 
cheiro de petróleo. O Dr. Augusto Collon, da Universidade de Liê-
ge, Bélgica, consultado pelo Sr. Camargo, sôbre a possibilidade de 
petróleo na região, emitiu parecer favorável, após pormenorizado 
estudo da área. Sugeriu, além disso, fossem as sondagens levadas 
a maior profundidade. O Prof. Sílvio Fróis Abreu diz ser Ferreira 
de Camargo o primeiro brasileiro que dispendeu esfôrço e dinheiro, 
para dar petróleo ao Brasil. :t!:le cavou (2), entre os anos de 1892 
e 1896, na fazenda de Bofete, naquele Estado, um poço tabular de 
mais de quatrocentos metros de profundidade, em busca de pe-
tróleo que não encontrou, mas, ao invés, água sulfurosa, que ainda 
hoje está jorrando. 

Em 1906, o Professor Israel White, que estudou o nosso subsolo 
na parte sul do Brasil, afirmava, fundado nos ensinamentos da 
época, em relatório sàmente publicado dois anos mais tarde, que 
hàvia poucas esperanças de se encontrarem, no Sul do País, reser-
vatórios petrolíferos, porque o petróleo, outrora existente, no Bra-
sil, tinha sido destilado pelas rochas eruptivas abundantes naque-
la região (3). Aconselhava, então, aquêle geólogo, que se tentasse a 
pesquisa, na região amazonense, onde inexistia aquêle elemento 
perturbador. Vamos reproduzir as próprias palavras do referido 
geólogo: 

"As rochas dêsse sistema são, em qualquer lugar do 
Brasil, atravessadas por fendas através das quais grandes 
derrames de lavas vieram à superfície, rompendo os es-
tratos, cozendo-os, muitas vêzes, até o ponto de metamor-
fismo parcial. Essas atividades sísmicas certamente te-
riam libertado todos, ou a maioria, dos produtos voláteis 
de quaisquer depósitos de petróleo e deixado os restantes 
como resíduo asfáltico inaproveitável, a exemplo do que 
foi encontrado, no arenito de Bofete". 

Ocorreu, porém, que, mais ou menos, nessa mesma época, os 
investigadores e geólogos mexicanos observaram que, na faixa cos-
teira petrolífera daquele país, o petróleo irrompia nas proximida-
des das rochas e chaminés vulcânicas . Euzébio de Oliveira, em 

(2) Sílvio Fróes Abreu, Avulso Principal, Pág. 132. 
(ª) Essa rocha é a que dá o terra roxa de São Paulo (Arrojado Lis-

.boa, "O Problema do Combustível Nacional", 1916, Pág. 43. 
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1915, e Arrojado Lisboa, em 1916, fundados nesses ensinamentos, 
iniciaram uma veemente impugnação ao ponto de vista do Profes-
sor White. Aliás, êsse próprio geólogo, tendo ido, ao México, an-
tes disso, reconheceu, pessoalmente, a ocorrência, verificou a ex-
cepcional produtividade do poço Cassiano n.0 7 e escreveu uma me-
mória, sôbre o assunto. Informa Euzébio de Oliveira que White 
acabou, finalmente, abandonando a sua idéia (1). 

Arrojado Lisboa, de onde tiramos, em resumo, êsse relato, 
acrescenta: 

"As razões, portanto, dadas por I. C. White, em 1906, 
para o abandono das pesquisas de petróleo, em nossa ter-
ra, no Sul, são hoje insubsistentes. Muito ao contrário, é 
justamente na região perturbada das rochas eruptivas do 
Sul, onde elas cortam o terreno devoneano, ricos em fós-
seis animais, e também o carbonífero, que devemos pes-
quisar o petróleo" n . 

Euzébio Paulo de Oliveira, por sua vez, depois de examinar e 
contestar as afirmações de White que, aliás, não eram, em si mes-
mas, categóricas, concluía: 

"As únicas condições necessárias, para a acumulação 
de largas quantidades de petróleo, são a existência de 
rochas sedimentares porosas, formando anticlinais sua-
ves, de fraco relêvo, com uma cobertura suficientemente 
impermeável, de modo a cortar o escapamento do 
óleo" (3) • 

Aliás, vinte anos depois do relatório de White, o geólogo Ches-
ter Washburne, que vamos mencionar, na segunda fase, depois 
dos estudos a que procedeu e consignou em longo relatório, escre-
veu o seguinte: 

"Os indícios de petróleo, no Estado de São Paulo, es-
tão largamente distribuídos sôbre as areias cobertas pe-
las formações de Corumbataí e de Pirambóia" (4 ). 

( 1 ) Euzébio de Oliveira, "História da Pesquisa de Petróleo no Brasil", 
1940, Pág. 74. 

(2) Arrojado Lisboa, op. cit., Pág. 45. 
(ª) "Anais da Escola de Minas de Ouro Preto", 1917, n.0 15, Págs 

apud informação do Conselho Nacional do Petróleo à Câmara dos Depu-
tados, em 28-4-1948. 

(') Chester W. Washburne, "Geologia do Petróleo no Estado de São 
Paulo", 1939, Pág. 117. 
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Em outra passagem dêste relatório, na Página 127, Washbur-
ne escreveu: 

"Quando I. C. White estava estudando os recursos 
carboníferos do Brasil, pensava que as perspectivas petro-
líferas desta parte do País eram muito pobres, por causa 
da grande quantidade de suas rochas ígneas. Isso foi 
antes do descobrimento dos campos petrolíferos mexica-
nos, onde existe muito a rocha ígnea basáltica, semelhan-
te à daqui, porém em menor quantidade". 

Em 1906, nas vizinhanças de Guareí, São Paulo, foi perfurado 
o primeiro poço estadual que atingiu a profundidade de 139 
metros. 

Em 1907, foi fundado o Serviço Geológico e Mineralógico do 
Brasil, subordinado ao Ministério da Agricultura, tendo sido no-
meado seu Diretor o Dr. Orville a Derby. 

De 1913 a 1915, o geólogo brasileiro, Gonzaga de Campos, que 
sucederia, em 1916, ao Dr. Derby, na direção daquele Serviço, 
realizou extensos estudos geológicos na Bacia do Amazonas. 

Em 1918, a "Emprêsa Paulista de Petróleo", estimulada pela 
existência do folhelho betuminoso de Irati, procedeu, no Município 
de Rio Claro, São Paulo, infrutiferamente, a uma sondagem de tre-
zentos metros, no bairro Assistência. 

Em 14 de janeiro de 1949, Euzébio de Oliveira, geólogo brasi-
leiro, especializado em matéria de petróleo, publicou um longo re-
latório, onde a opinião de Israel White é, novamente e minuciosa-
mente, examinada e combatida. 

Finalmente, no dia 18 de agôsto daquele ano, foi iniciada, em 
Marechal Mallet, no Paraná, sob a direção do Engenheiro Roberto 
de Lima Coelho, a primeira sondagem federal, que terminou em 7 
de julho de 1920, tendo alcançado a profundidade de oitenta e 
quatro metros e setenta e sete centímetros. 

l!ste fato, que adquiriu relêvo, na história do petróleo brasilei-
ro, encerra a sua primeira fase e inicia a segunda, que terminou em 
1939, ano assinalado por duas circunstâncias: o ocorrência de pe-
tróleo, em Lobato, no Recôncavo Baiano, e a passagem dos serviços 
relativos a essa riqueza para o Conselho Nacional do Petróleo, cria-
do no ano anterior. 
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Segunda fase 1919 a 1939 

Esta fase pode ser considerada, verdadeiramente, como a das 
primeiras pesquisas oficiais. Porque, se é certo que o número de 
poços perfurados, durante todo aquêle espaço de tempo, não ex-
cede a cento e sessenta e três para todos recursos minerais e sà-
mente setenta e um para petróleo, não é menos certo que isso já 
constitui uma grande vantagem sôbre a orientação da fase ante-
rior, firmemente implantada, por fôrça da legislação e do próprio 
regime de acessão, em características negativas. 

No princípio dessa fase, coube ao geólogo brasileiro Eusébio de 
Oliveira, que já mencionamos, anteriormente, o encargo de dirigir 
tôdas as sondagens, para petróleo, e de prosseguir nos estudos das 
zonas, onde se considerava provável a ocorrência daquele com-
bustível. 

Glycon de Paiva, no prefácio que, por solicitação do Ministro 
Fernando Costa, escreveu para a obra póstuma, já mencionada, 
daquele geólogo, insertou o seguinte esquema da história da pes-
quisa de petróleo no Brasil: 

1 - PESQUISA POR PARTICULAR ISOLADO: EUGl!:NIO FERREIRA DE 
CAMARGO (1892-1896) 

PESQUISA PELO GOVJ!:RNO Pesquisas por campanhas 

Federal Estadual 

2 - Sondagens por adminis- 3 - Sondagens por adminis- 4 - Sondagens por administra-
tração. Serviço Geol6gico tração do F'8tado de Silo ção: "Emprôsa Paulista de 
e l\Iineral6gico e Serviço Paulo. Perlodo "Fernando Petr6leos" (1918) "Compa-
do Fomento da Produção Costa". (192!!-1930). nhia Petrolifera Brasileira"; 
Mineral. (1919-1939). "Companhia Petrolifera do 

Cruzeiro do Sul"; "Compa-
nhia Petróleos do Brasil", 
etc. (1930-1940). 

----------·--------------------------

5 - Sondagens por contrato. 6 - Sondagens por contrato 
Conselho Nacional do Pe- "Solipema". (1940). 
tr6leo. (1939). 

Parece que poderemos acrescentar, a êsse quadro, as pesqui-
sas e experiências efetuadas em São Paulo, sôbre rochas oleígenas, 
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por iniciativa de um grupo, encabeçado pelo saudoso e pranteado 
Roberto Simonsen, e das quais nos dá pormenorizada notícia o en-
genheiro militar, Egídio de Castro e Silva, na conferência realizada 
em 18 de novembro de 1947, no Instituto de Engenharia de São 
Paulo, e publicada, na íntegra, pela Fôlha da Manhã, daquele 
Estado, no dia seguinte. 

As pesquisas iniciados no Paraná, em 1919, se estenderam a 
outras localidades, em diversos Estados, destacando-se as se-
guintes: 

Em São Paulo - Graminha, Alto Araquá, São Pedro (sonda-
gem federal e estadual), Brotas, Itirapina, Alambari, Guareí (son-
dagem estadual), Bofete (sondagem particular); 

Alagoas - Garça Torta e Riacho Doce;  
Bahia - Cururupe, Maraú e Santo Amaro;  
Pará - Itaituba.  
Essas sondagens, que não deram outro resultado além da des-

coberta de gás e águas sulfurosas em São Pedro, foram feitas sob 
um critério, modificado em 1929. Dessa data em diante, ficou es-
tabelecido que se devia furar, sómente, onde fossem encontradas, 
ou rochas betuminosas, ou arenitos impregnados de material asfál-
tico. Debaixo dessa orientação, foram feitas sondagens no Terro-
tório do Acre e em Xarqueada, Campininha e Piraju, no Estado de 
São Paulo. 

No dia 4 de agôsto de 1926, o eminente e saudoso paulista, 
Fernando Costa, fêz um discurso na Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo, defendendo o projeto de lei, que autorizava 
o Govêrno daquela unidade da Federação, a contratar engenheiros 
especialistas "para estudarem minuciosamente o nosso subsolo e 
procurarem jazidas de petróleo". 

O projeto foi aprovado, em 1927, quando seu eminente autor 
exercia o cargo de Secretário da Agricultura; e, em conseqüência, 
o Govêrno do Estado contratou o geólogo americano Chester W. 
Washburne, para estudar o subsolo paulista, o que foi feito, tendo 
aquêle cientista apresentado um trabalho notável, onde chegou 
às mais animadoras conclusões. 

Nessa mesma época, o legislativo e o executivo Federais toma-
ram conta do assunto e procuraram dar-lhe a solução legal ade-
quada. Em meiados de mil novecentos e vinte e sete, o Deputado 
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Simões Lopes e o engenheiro Euzébio de Oliveira terminaram a 
elaboração de um anteprojeto de lei sôbre jazidas de petróleo. O 
primeiro apresentou, em trinta de junho daquele ano, à Comissão 
de Agricultura da Câmara dos Deputados, um longo parecer, for-
mulando diversas sugestões. 

1:sse projeto teve uma longa tramitação, na referida Casa do 
Congresso não só naquele ano, como nos posteriores, recebeu di-
versas emendas e foi, a final, substituído por outro de autoria do 
Deputado Graccho Cardoso. Defendendo seu substitutivo, êsse ju-
rista, em oito de agôsto de mil novecentos e trinta, em longo e 
fundamentado parecer, dissertou sôbre os antecedentes do proje-
to, a necessidade de uma lei especial, a influência do petróleo na 
vida econômica e industrial do mundo, as possibilidades da exis-
tência de petróleo no Brasil, as reservas petrolíferas, as bases da 
nossa reconstituição econômica. 

Todavia, o destino dêsse projeto estava identificado com o da 
primeira República, que já havia então entrado no crepúsculo, e 
se encerrou, algumas semanas depois . 

Dois anos antes, isto é, na sessão legislativa de mil novecentos 
e vinte e oito, Deoclécio Duarte, que representava, como hoje, o 
Rio Grande do Norte, fêz, na Câmara dos Deputados, sôbre êsse 
assunto, um discurso onde muitas passagens, pela sua atualidade, 
poderiam ser reproduzidas, vinte anos depois. Transcreveremos 
algumas: 

"Todos os economistas imparciais, que visitaram a 
Rússia Soviética, tiveram ensejo de auscultar, no seu or-
ganismo, que o que faz triunfar ali é o predomínio do 
petróleo, produto que constitui, por assim dizer, a verda-
deira função no mundo moderno que se movimenta em 
conseqüência do mencionado combustível". 

E, depois de alinhar diversos dados estatísticos, sôbre a nossa 
importação: 

"Como se verifica é o dreno permanente do ouro bra-
sileiro para os centros produtores do combustível, pesan-
do profundamente na balança econômica da nação, dre-
no que, à proporção que trabalhamos e progredimos, ain-
da mais se acentuará, pois, cada ano que passa, cêrca de 
trinta mil motores novos, queimando petróleo, atestam 
a ânsia de desenvolvimento do País. O esfôrço brasileiro, 
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portanto, deve ser quanto possível procurar resolver o gra-
ve problema do petróleo, estudando, por outro lado, a sua 
legislação, pois, ao contrário do que se possa pensar, não 
tem simplesmente significação dentro das fronteiras. Vai 
além, pois é de caráter internacional". 

De mil novecentos e trinta, em diante, diversas companhias 
particulares começaram a fazer pesquisas e mesmo sondagens. 
Assinalamos as seguintes: Companhia Paulista de Petróleos, Com-
panhia Petrolífera Brasileira, que perfurou um poço onde estão 
hoje as termas de São Pedro, Companhias Petróleos do Brasil e 
Companhia Petróleo Nacional. 

Mas, infelizmente, as sondagens efetuadas naquele Estado 
continuaram a fracassar, o que levou o Diretor Geral do Departa-
mento Nacional da Produção Mineral, Dr. Domingos Fleury da 
Rocha a traçar, em mil novecentos e trinta e três, uma nova orien-
tação, traduzida nas seguintes instruções: 

"As análises dos resultados obtidos até essa data nos 
trabalhos de prospecção do petróleo em São Paulo e o exa-
me crítico da orientação que os presidiu, levou a Direto-
ria de Minas a elaborar um programa de ação capaz de 
conduzir a uma solução definitiva sôbre a existência ou 
não do petróleo permotriássico e também para investigar 
a ocorrência de petróleo devoniano, programa êsse inspi-
rado em larga medida, no que foi adotado, em 1918-1919, 
na Grã-Bretanha, para a procura de óleo mineral e que se 
sumaria nos itens seguintes: 

1) Execução de levantamentos magnetométricos e 
topográficos, dos anticlíneos mencionados por Washburne 
e Morais Rêgo com o fito de determinar sua verdadeira 
natureza - se domos incompetentes ou anticlíneos devido 
a dobramento - e localizar por isogâmicas as massas 
diabásicas subterrâneas . 

2) Nos casos favoráveis, verificação para cada uma 
das possibilidades de rochas-reservatórios e rochas-cober-
turas. 

3) Estudo, pelos especialistas citados, das possibili-
dades oleogenéticas do Irati. 

4) Execução de uma ou duas sondagens profundas 
sôbre o derrame basáltico do Oeste do Estado, em lugar 
onde a geofísica acusar as menores espessuras da eruptiva 
com o fim de investigar as possibilidades de acumulação 
do petróleo Irati sob o trap basáltico. 
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5) Execução de um programa de sondagens, rigo-
rosamente bem fundamentado, após as conclusões favorá-
veis dos Itens 1, 2 e 3. 

A mudança de orientação ainda não apresenta, por enquanto, 
resultados positivos, e só o tempo poderá trazer esclarecimentos de-
cisivos, sôbre a matéria. É oportuno transcrever o que sôbre essa 
fase consta de um artigo de Aldo M. Azevedo, publicado na Fôlha 
da Manhã de 11 de junho de 1947. 

"Datam do Govêrno do Sr. Armando Sales de Oli-
veira - se me não engano - as sondagens sistemàtica-
mente feitas, no Estado de São Paulo, em busca do pe-
tróleo. Foram perfurados, então, numerosos poços, e dês-
se trabalho preliminar resultou a descoberta das águas 
medicinais de São Pedro; que hoje se classificam entre as 
mais valiosas das fontes hidroterápicas nacionais". 

Enquanto êsses fatos estavam ocorrendo em relação à parte 
Sul do País, vejamos o que acontecia em um ponto mais ao Norte 
do território nacional. 

Em 1931, técnicos do Serviço Geológico e Meneralógico, aten-
dendo a solicitações do interventor da Bahia, procederam a estu-
dos nos arredores da cidade do Salvador, tendo chegado à con-
clusão de que localidades, como Lobato e Cabrito, não tinham pos-
sibilidades petrolíferas . 

Todavia em 1933, Oscar Cordeiro, Presidente da Bôlsa de Mer-
cadorias da Bahia, tendo extraído petróleo de um poço de cinco 
metros de profundidade, na localidade denominada Lobato, sub-
meteu-o a exame, no Laboratório Central do Instituto Geológico, e 
requereu, em seguida, não sómente técnicos, como uma sonda e 
autorização para perfurar. 

Tudo lhe foi negado, em face da seguinte informação: 

"Pelos estudos realizados pelos técnicos do Departa-
mento Mineral não é possível haver petróleo comercial 
nos terrenos do Lobato, pois as rochas ali existentes são 
gneiss". 

Essa opinião, segundo nos informaram, era fundada nos pare-
ceres dos geólogos Vítor Oppenheim e Luciano de Morais, aquêle 
técnico especializado em petróleo, contratado, em 1933, pelo Go-
vêrno Federal. Em seu relatório de 1934, escrevia êle o seguinte: 
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"Para encontro de jazidas exploráveis de petróleo, as 
pesquisas devem ser dirigidas para as áreas com grande 
desenvolvimento dos s~dimentos, sejam devonianos, terciá-
rios ou cretáceos, como os territórios geologicamente pou-
co conhecidos do extremo Oeste e N. O . do Brasil, nas 
áreas limítrofes com Bolívia e Peru". 

A luta que se travou, dêsse momento em diante, entre o Pre-
sidente da Bôlsa de Mercadorias da Bahia, convencido da exis-
tência do petróleo, naquela localidade, e o Departamento Mineral 
do Ministério da Agricultura, somente terminou, depois que o Mi-
nistro Fernando Costa, pondo-se a par, em mil novecentos e trinta 
e oito, do que vinha ocorrendo, desde mil novecentos e trinta e 
três, tomou providências decisivas (1) . 

Graças a essas medidas, que aquêle eminente e saudoso ho-
mem público teve ocasião de lembrar, quatro anos mais tarde, 
quando interventor no Estado de São Paulo, ao ser saudado pelo 
tribuno baiano, Berbert de Castro, em nome do Primeiro Congres-
so Nacional do Ministério Público, as sondagens do Poço n.º 163 
tomaram novo impulso e, no dia 21 de janeiro de 1939, dêle come-
çou a fluir o precioso e benvindo combustível, incessantemente, 
oferecendo um testemunho objetivo da sua existência e um 
sinal inconfundível da futura independência econômica do nos-
so País. 

Terceira fase - 1939 a 1948 

Aquêles que desejarem conhecer "a situação do problema do 
petróleo no Brasil, em 1938'', isto é, no período de transição entre 
a primeira e a segunda fase, poderão consultar a monografia de 
Avelino Inácio de Oliveira que tem, precisamente, a denominação 
constituída pelas palavras aqui colocadas entre aspas. E' um tra-
balho divulgado pelo Boletim n.0 23 do Ministério da Agricultura. 
O presente parecer se limitará aos fatos principais ocorridos da-
quela data em diante. 

(1) Essa luta e outras que se travaram entre emprêsas particulares 
e técnicos do Ministério da Agricultura, se encontram relatadas, com deta-
lhes maiores, em três trabalhos: 1) "Contribuição da a Geologia do Pe-
tróleo no Recôncavo", 1936, da autoria da Fróis de Abreu, Glycon de Paiva 
e Irnak do Amaral; 2) "Escândalo do Petróleo", de Monteiro Lobato; e 
especialmente, 3) "Bases para o Inquérito sôbre o Petróleo", exposição feita, 
em março de 1936, ao Presidente da República, pelo Ministro Odilon Braga. 
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O Decreto-lei n.0 395, de 29-4-1938, criou o Conselho Na-
cional do Petróleo e o Decreto-lei n.0 538, de 7 de julho do mes-
mo ano, que o organizou, também definiu suas atribuições. Volta-
remos ao assunto no lugar adequado. :íl:stes fatos, juntamente 
com a descoberto do petróleo em Lobato, assinalam o início de uma 
nova fase. 

Todavia, sentiu-se o Govêrno no dever de dar algumas explica-
ções, sôbre os embaraços que haviam prolongado a solução daque-
le problema decisivo para a Nação e de aconselhar precauções, 
que se tornavam necessárias, aos particulares, no momento em que 
as pesquisas deviam ser denominadas por novas esperanças. E' o 
que se pode concluir de uma nota oficial, publicada no Diário Ofi-
cial, de 14 de dezembro de 1940, que convém transcrever in-
tegralmente: 

"O aparecimento em 1938 do mapa das possibilidades 
geológicas do petróleo no Brasil deu margem a que, por 
sugestões do Conselho de Segurança Nacional, o Sr. Presi-
dente da República chamasse a si o contrôle das publica-
ções oficiais sôbre pesquisas de petróleo. Divulgadas com 
precipitação, as conclusões negativas ou ambíguas dêsses 
trabalhos, prejudicaram as iniciativas particulares. De 
fato, originou-se sério conflito entre essas iniciativas e os 
órgãos oficiais, causando perda de tempo e retardando 
a solução do importante problema. Convém que os órgãos 
administrativos resguardem sua autoridade contra o des-
crédito de afirmativas que possam ser desmentidas pelos 
fatos. Antes de estudos exaustivos e completos impõe-se 
a maior discrição sôbre o andamento das pesquisas, quer 
dos particulares, quer dos técnicos oficiais. Aliás, aos téc-
nicos oficiais deve ser terminantemente proibido tomar a 
iniciativa de divulgar estudos elaborados em razão de ofí-
cio. :íl:sses estudos são de propriedade do Estado, pois que, 
na locação de serviços, como na empreitada, a obra reali-
zada pertence a quem a encomendou. Atualmente, con-
tinua o Govêrno no propósito de impedir publicações ten-
denciosas ou inseguras, referentes ao petróleo. Nesse par-
ticular, a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Na-
cional, tendo em vista que se acha em plena atividade o 
Conselho Nacional do Petróleo e que a existência do óleo 
combustível no Brasil entrou no caminho das realizações, 
sugeriu ao Chefe da Nação e Sua Excelência resolveu, res-
salvando o disposto no Art. 165 da Constituição, confe-
rir a êste órgão especializado as atribuições, que se reser-
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vara, de aferir e decidir sôbre a "conveniência'', a "opor-
tunidade" e a "forma" de divulgação de informações e 
de publicações de assuntos relacionados com o petróleo, 
de maneira a: 1.º) esclarecer a Nação sôbre a marcha real 
das providências tomadas para impulsionar as pesquisas 
oficiais e particulares, bem como para promover a indus-
trialização do petróleo; 2.0 ) impedir que os processos de 
propaganda tendenciosa, indiscrições e publicações im-
provisadas ou levianas, a respeito das atividades e da po-
lítica relativa ao petróleo; 3.º) providenciar de modo que 
companhias sem os requisitos legais, ou abusivamente 
com êles, não explorem o público, levantando capitais pa-
ra emprêgo duvidoso ou de má fé na exploração do pe-
tróleo. 

Fica assim esclarecido êsse aspecto importante de di-
vulgação de informações oficiais a respeito do petróleo, 
de modo que a opinião pública seja orientada com acêrto. 
Os homens de negócios poderão empregar capitais na aqui-
sição de ações de emprêsas honestas, habilitadas com os 
requisitos legais para pesquisa do precioso combustível. 
Por outro lado, ficará o público alertado para que não 
confie suas economias na compra de títulos, senão quando 
as respectivas emprêsas estiverem legalmente autorizadas 
à exploração do petróleo. Ninguém melhor qualificado 
para informar da idoneidade das emprêsas em aprêço do 
que o órgão qualificado para tal, que é o Conselho Nacio-
nal do Petróleo." 

Tendo em vista essa orientação, o Conselho Nacional do Pe-
tróleo assumiu a direção da política econômica do Brasil, naquele 
setor especializado, e a sua atuação, segundo testemunhos gerais, 
tem sido das mais acertadas. 

Além de intensificar a pesquisa das jazidas minerais, em todo 
o País, com os métodos e equipamentos mais modernos e auxílio 
de técnicos nacionais e estrangeiros de renome, tem aquela enti-
dade contribuído, diretamente, para a elaboração dos projetos de 
lei, que interessam a tôdas as operações relacionadas com êsse as-
sunto. Aos autores da Constituição de mil novecentos e quarenta 
e seis, forneceu o CNP, ainda nesse particular, um precioso ca-
bedal de informações. 

Desde novembro de mil novecentos e trinta e oito, a abril de 
mil novecentos e quarenta e sete, isto é, durante oito anos e meio, 
despendeu aquêle Conselho a importância de trezentos e noventa 
milhões de cruzeiros, nas seguintes aplicações: 
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Material permanente ............ . 98 milhões 
Pessoal permanente .............. . 42 
Técnicos norte-americanos ....... . 113 " 
Administração .................... . 137 " 

Total ..................... . 390  

Atualmente no Recôncavo baiano, existem noventa e três po-
ços, em produção, distribuídos pelos campos de Candeias, Itapari-
ca, Pitanga e Dom João (1). 

Não podíamos encerrar essas considerações, sôbre a história 
do nosso petróleo, sem mencionar o projeto de lei apresentado, em 
maio dêste ano, no Senado Federal, pelo Sr. Alfredo Nasser, mem-
bro daquela Casa do Congresso Nacional, que o justificou em dis-
curso de dezessete daquele mês. O objetivo do projeto é instituir 
bôlsas de estudos, para a formação de especialistas em Geologia, 
e técnica de combustíveis. 

O Plano SALTE 

O Plano SALTE, que se encontra, presentemente, na Câmara 
dos Deputados, tem um setor dedicado à energia, constituído de 
dois subsetores - energia elétrica e petróleo, tendo êste último os 
seguintes capítulos: I - Considerações Gerais; II - Possibilida-
des do Brasil; III - Programa a Executar; IV Elementos econô-
"'"llicos e financeiros; V - Quadros . 

No primeiro capítulo, "Considerações Gerais", o Plano assi-
nala que, pràticamente, não existe produção de petróleo nacional; 
e que o óleo combustível, gasolina, querosene, óleo Diesel e lubri-
ficantes são importados, da Venezuela e dos Estados Unidos da 
América do Norte, exigindo essa importação anualmente o emprê-
go em média de 15 navios-tanques. 

Em 1947, acrescenta, o Brasil importou cêrca de 2. 600. 000 to-
neladas dêsses produtos, que atingiram um valor CIF Rio de 
um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros (Cr$ 1.500.000.000,00). 

No segundo capítulo, "Possibilidades do Brasil", menciona 
aquêle documento um trabalho de John L. Rich, ilustrado com 

(') "Fôlha da Manhã", de São Paulo, 8-7-1947, Secção de Economia 
e Finanças. 



- 112 -

uma planta, onde se objetiva que as áreas petrolíferas do Brasil 
correspondem a trezentos milhões de hectares; na Argentina, ses-
senta milhões e na Venezuela trinta milhões. 

O Brasil, até êste momento, ainda segundo o referido documen-
to, despendeu quatrocentos milhões de cruzeiros e extrai apenas 
7. 000 barris diários; a Argentina inverteu 5 bilhões de cruzeiros 
e tem a produção diária de 60.000 barris; a Venezuela despendeu 
8 bilhões de cruzeiros e produz um milhão de barris diários. 

No terceiro capítulo, "Programa a executar'', aquêle Plano co-
meça estabelecendo uma comparação do consumo de petróleo, 
per capita: 

Brasil 50 kg  
Argentina ............................ . 400 "  
Venezuela ............................ . 500 "  
Canadá ............................... . 700 "  
E. Unidos ............................ . 1200 "  

O esquema geral do Plano SALTE reservou recursos para que 
a produção, dentro de quatro anos, atinja a 40. 000 barris diários, 
isto é, a 80% do consumo atual, o que proporcionará um indispen-
sável desafôgo na balança de pagamento. As necessidades em 1952 
deverão atingir cêrca de 80. 000 barris diários. 

O setor petróleo do Plano SALTE compreende as seguintes 
atividades: 1) Construção de duas refinarias com capacidade total 
de 40. 000 barris por dia, trabalhando inicialmente com petróleo 
importado; 2) aquisição de 15 petroleiros, tipo T-2, com capaci-
dade de 15. 000 toneladas cada um, que transportarão todo o pe-
tróleo necessário ao nosso consumo atual; 3) Contrato de pessoal 
técnico; aquisição de 35 sondas, intensificação de trabalhos com-
plementares em cêrca de 2.000 poços. 

Passamos a transcrever integralmente, o quarto capítulo de-
nominado: "Elementos econômicos e financeiros": 

"O Quadro I, anexo, indica as inversões a serem rea-
lizadas. O Quadro II apresenta a redução nas despesas 
em divisas em conseqüência da execução do Plano SALTE. 
O Quadro III dá os dados estimativos da renda industrial 
líquida. A indústria de refinação e a utilização dos navios 
petroleiros irão possibilitar uma acentuada economia na 
remessa de divisas. Nessa parte do estudo não serão exa-
minadas as vantagens sob os diferentes aspectos decor-
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rentes do emprêgo do petróleo nacional. 1 - Refinarias. 
A indústria de refinação, ainda na primeira fase de seus 
trabalhos, isto é, com o emprêgo do petróleo importado, 
contribuirá para liberar uma boa soma de divisas, conse-
qüente da diferença ent.re o preço CIF-Rio, do barril 
de derivados de petróleo, atualmente importados, e o do 
petróleo cru que passará a ser importado. O barril de de-
rivados custa atualmente US$3,80 CIF-Rio. O barril 
de petróleo cru venezuelano tipo Quiriquire - o que mais 
convém no caso, - custa US$ 2,80 CIF-Rio. Haverá 
portanto uma economia de US$ 1,00 por barril em divisas. 
De início não serão produzidos óleos lubrificantes, de for-
ma que a economia total de divisas em um ano será, só 
nessa parte, de Cr$ 13. 000. 200,00 . 2 - Transporte. 
Admitindo-se que permaneça a atual tarifa de US$ 6,bO 
por tonelada, os 15 petroleiros permitirão liberar ... 
US$ 14.000.000,00 por ano, em divisas de vez que o trans-
porte passará a ser pago em cruzeiros . - Refinaria da 
Bahia. De acôrdo com estudos do Conselho Nacional do 
Petróleo (CNP) a refinaria da Bahia, que deverá come-
çar a funcionar no início de 1949, poderá produzir 825.000 
barris por ano, liberando então US$ 3 .100. 000,00 de divi-
sas anualmente. ~sses estudos revelam ainda que o custo 
total da operação nessa refinaria, incluindo tôdas as des-
pesas e amortizações, será de US$ 0,70 por barril. O lucro 
industrial dessa refinaria, na base dêsses estudos, atingi-
rá cêrca de 40 milhões de cruzeiros por ano incluído ova-
lor da venda do petróleo necessário, já de produção na-
cional. 4 - Grandes refinarias. Admitindo-se como medi-
da de segurança, que o custo unitário seja o mesmo nas 
grandes refinarias, concluiremos que da diferença de 
US$ 1,00, entre o custo do barril de derivados e o do pe-
tróleo cru, restará um lucro de USS 3,00 por barril, o que 
corresponderá a Cr$ 80.000.000,00 por ano. 5 - Vanta-
gens fiscais. Cabe finalmente esclarecer que, nas estima-
tivas dos lucros, não foram computadas as vantagens fis-
cais, asseguradas por lei. Essas vantagens consistem nos 
benefícios conferidos, pelo Decreto-lei n.º 2. 615, aos deri-
vados de petróleo de produção nacional que determina a 
redução de 25 % dos impostos incidentes sôbre êles, em 
relação aos produtos similares importados." 

Dêsse ensaio de história do petróleo brasileiro faz parte o Ca-
pítulo X, referente à sua legislação, em nosso País. 

Já havíamos encerrado essa parte do parecer quando tivemos 
oportunidade de proceder à leitura de um longo trabalho inédito, 

8-22500-ll 
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denominado: "O Petróleo no Império e na República", do jovem 
jornalista Maurício Vaitsman. Recomendamo-lo aos que deseja-
rem se aprofundar no assunto. 

CAPÍTULO IX 

LEGISLAÇÃO SOBRE O PETRóLEO 

Explicação necessária 

Uma história geral ou particular sôbre o petróleo não estaria 
completa, embora apresentada sinteticamente, se não mencionas-
se os preceitos legislativos dos povos mais empenhados na explo-
ração dessa riqueza. 

No caso presente, êsse exame se torna indispensável, porque, 
na discussão travada sôbre tão momentoso problema, a legislação 
de alguns países tem sido invocada, quer como exemplo a seguir, 
quer como experiência a ser afastada de cogitação. 

Um estudo completo da legislação adotada, neste e no outro 
hemisfério, sôbre o assunto, exigiria um espaço de tempo que não 
cabe nos rígidos limites regimentais, e nem dentro da brevidade 
com que a matéria deve ser solucionada. 

Por outro lado, a Comissão elaboradora do anteprojeto tratou 
dêsse assunto, com muita segurança, tendo, ainda, no tocante à 
Venezuela, feito uma completa enumeração de suas leis sôbre a 
matéria. 

Vamos nos limitar, por êsse motivo, a fazer uma rápida expo-
sição sôbre a legislação de alguns países americanos, focalizando 
diretamente os assuntos mais disputados, no calor da controvér-
sia, a que tanta gente tem sido conduzida, por civismo e ânimo de 
colaborar. 

Estados Unidos da América 

Os adquirentes das terras públicas, na América do Norte, tor-
navam-se, durante muitos anos, não sàmente proprietários do solo, 
como do subsolo, e do espaço aéreo correspondente. O seu domínio 
estendia-se, de acôrdo com o velho preceito da lei inglêsa, "from 
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the bowels of the earth to the vault of heaven"; ou, em nosso ver-
náculo, "desde as entranhas da terra até a abóbada do firma-
mento" (1 ) • 

Todavia, o Congresso Americano, em 1910, tendo em vista os 
ensinamento dos geólogos patrícios, segundo os quais os recursos 
minerais do país não eram inesgotáveis, promulgou duas leis: a 
primeira, estabelecendo a reserva, em favor do Govêrno, dos mi-
nerais existentes nas terras vendidas ou concedidas para fins agrí-
colas; e a segunda, criando no Departamento do Interior, com o 
fim de prover às reservas do subsolo, em geral, e ao fomento e 
aperfeiçoamento dos minerais, o Bureau de Minas, que, em 1925, 
foi transferido para o Departamento do Comércio, e recentemen-
te, voltou à posição anterior. 

Em 1920, foi promulgada a lei denominada "Mineral Leasing 
Act" (Lei de Arrendamento das Jazidas), que permite, nas terras 
do domínio púbico, a exploração do subsolo por particulares, pes-
soas naturais ou jurídicas, mediante arrendamento fiscalizado, 
cujas rendas (royalties) são pagas pelo arrendatário, ao Tesouro, 
transferindo êste por sua vez, ao Estado, uma certa parte, que lhe 
corresponde. 

Tal sistema tem funcionado, com algumas falhas, na própria 
América do Norte e, dessas falhas, a mais conhecida é a dos arren-
damentos feitos pela Secretaria do Interior, daquele pais, abran-
gendo algumas das mais opulentas minas de petróleo, já reserva-
das, para o uso da Armada Americana. 

A Suprema Côrte, em face de processo instaurado sôbre o caso 
e emanado do próprio Govêrno, anulou aquêles arrendamentos 
"por terem violado a lei e estarem inquinados de fraude e 
corrupção" (2) . 

Foram, por êsse motivo, promulgados um Código, regulando a 
indústria do petróleo, e uma lei, limitando o seu comércio. A Cúr-
te Suprema anulou êsses dois atos, em 1935, por entender que, 
contràriamente ao disposto na Constituição, outorgavam aquêles 
documentos, ao Chefe do Poder Executivo, poderes para legislar. 

O Congresso, então, pelo "Connaly Act", de 1935, dispôs dire-
tamente, sôbre o assunto, estabelecendo proibições relativas ao 

(') Orth and Cushman, "American National Government'', 1938, 
Pág. 345. 

(") Orth and Cushman, op. cit., Pág. 346. 
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comércio do petróleo produzido em excesso das cotas fixadas pelas 
leis estaduais, ou seu regulamento; e autorizou os Estados pro-
dutores daquele óleo mineral a estabelecerem convenção no mesmo 
sentido. 

:í!:sse ato foi na opinião de um autor, o único elemento de pre-
servação do petróleo e do gás americano, até 1945 (1). 

Em 1940, ao ser lançado o programa de defesa nacional, teve 
início uma política mais ativa, em relação ao petróleo, que deve-
ria terminar, como efetivamente terminou, por um entendimento 
entre os funcionários do Estado e os líderes da Indústria. 

Em maio de 1941, foi criado o cargo de coordenador do petró-
leo, para a defesa nacional; em novembro, Haroldo L. Ikes, secre-
tário do Interior, foi nomeado coordenador de combustíveis sólidos, 
para a defesa nacional, e um ano depois, isto é, em 1942, Admi-
nistrador do Petróleo, com poderes excepcionais, sôbre a indústria 
e o comércio daquele combustível. 

Em junho daquele ano, foi expedido um regulamento minu-
cioso sôbre diversos assuntos concernentes ao petróleo, e, especial-
mente, sôbre a pesquisa onde são previstos todos os detalhes, desde 
o início da perfuração, até o padrão que deve ser colocado, no 
local, em que foi abandonado um poço improdutivo. 

·Em abril de 1944, o Presidente dos Estados Unidos sancionou 
uma: lei abrindo o crédito de trinta milhões de dólares, para expe-
riências destinadas a extrair do carvão, dos folhelhos oleosos e de 
certas plantas, o combustível líquido sintético. Essa produção é 
considerada como capaz de liberar aquêle país de qualquer depen-
dência do estrangeiro, em matéria de petróleo. 

No âmbito estadual, são as seguintes, no que apresentam de 
original, as leis principais e suas épocas: 

a) Novo México, 1929, determina que a contabilidade dos 
concessionários deve ser posta à disposição dos inspetores da con-
cedente; nas horas normais do expediente. 

b) Oregon, 1930, os concessionários fornecem, aos inspeto-
res, além de outras informaÇões, os perfis dos poços produtivos ou 
estéreis e as plantas correspondentes. Tôdas essas peças são arqui-
vadas, na Prefeitura, e franqueadas à consulta pública; 

( 
2

) Frederik Ogg and Orman Ray, "Introduction to American Go-
vernment", 1945, Pág. 373. 
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e) Califónia, 1931, institui a Divisão do Departamento de 
recursos naturais, dirigida por um "supervisor estadual de óleo e 
gás" e regula, minuciosamente, a pesquisa, preceituando, não sà-
mente sôbre a competência do supervisor, como sôbre os seguintes 
assuntos: teste de trabalhos em geral e trabalhos de correção, 
agentes de concessionários, desperdício injustificado, plano coope-
rativo, revestimento dos poços, abandono do poço, aviso de in-
tenção de perfurar, aviso de vedamento, compromisso do perfu-
rador, infrações e penalidades, interêsse primordial do Estado e 
relatório anual; 

d) Montana, 1935, exige que os concessionários, depois da 
perfuração de um poço comercialmente produtivo de óleo ou de 
gás, prossiga na perfuração de outros poços adicionais na propor-
ção mínima de um por ano. Isto sem prejuízo dos poços de com-
pensação (offset wells) destinado a impedir a drenagem do óleo ou 
gás, para os poços das concessões vizinhas; 

e) Arkansas, 1939, define as expressões comuns à lavra e co~ 
mércio do petróleo e estabelece providências contra o desperdício 
de óleo e gás. Nenhum poço pode ficar jorrando, forra do contrôle, 
sob pena de ser seu proprietário obrigado a pagar tôdas as despe-
sas feitas para regularizar a situação; 

f) Os preceitos, sôbre a exploração do petróleo, no Vernon, 
Estado do Texas, além de compreenderem disposições semelhantes, 
às dos Estados de Novo México e Oregon, acrescentam o direito de 
qualquer cidadão de impugnar o relatório dos prospectores e exi;.. 
gir nova prospecção, em sua presença. 

Argentina 

A República Argentina, que é o país invocado como paradigma, 
tem pôsto em vigor, desde mil novecentos e sete, ano em que foi 
descoberto o petróleo, em Comodoro Rivadávia, território de Chu-
but, até hoje, grande número de atos do Poder Legislativo ou Exe-
cutivo, referentes ao petróleo. 

Aquêles atos, na parte correspondente ao período que vai de 
quatorze de dezembro de mil novecentos e sete, data em que o Pre-
sidente Pigueiroa Alcorta estabeleceu um regime especial para 
aquela região, até o fim do ano de mil novecentos e trinta e sete, 
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estão reunidos, nos dois tomos de uma publicação oficial, denomi-
nada "Recopilación de Leyes, Decreto e Resoluciones sobre mate-
ria petrolera". 

Todos êsses documentos cujo número, num exame sumário de 
mil e trezentas páginas, nos pareceu exceder a quatrocentos, pre-
ceituam sôbre administração, impostos, patentes e marcas, reser-
vas, pesquisa e lavra, expropriações, servidões, orçamento, comér-
cio, alfândega, destilarias, transportes, armazenamento, distribui-
ção, importação, exportação, assistência, propaganda, publica-
ções, etc. 

Em face disto, tomamos a deliberação de assinalar, apenas, as 
principais leis promulgadas, e, em seguida, pôr em relêvo o regime 
adotado para a pesquisa (exploración), a lavra (explotación), a 
industrialização, transporte e distribuição, interna ou externa do 
produto. 

A primeira lei que dispôs sôbre o assunto foi a de n.º 7. 059, 
de 29-8-1910, que autorizou o Poder Executivo a: 

"reservar uma extensão de cinco mil hectares, na zona 
petrolífera de Comodoro mvadávia, dentro da qual não se 
concederão domínio (pertenencias) de jazidas, nem per-
missão de pesquisa e lavra durante o prazo de cinco anos". 

Essa zona, segundo a mesma lei, poderia ser dividida em se-
ções de seiscentos e vinte e cinco hectares, e estas secções ofereci-
das em pública licitação, para sua exploração petrolífera, podendo 
ser adjudicadas a um ou vários concessionários. 

O Poder Executivo, por sua vez, ficava com a faculdade de 
reservar as secções que entendesse, explorando-as por administra-
ção e destinando os seus produtos, de preferência, em benefício da 
Armada e das ferrovias nacionais. 

Essa lei foi, posteriormente, prorrogada por mais cinco anos, 
em virtude de iniciativa do deputado Alfredo Demarchi. 

Com fundamento naquele ato, foi criada, e devidamente regu-
lamentada, em vinte e quatro de dezembro do mesmo ano (1910), 
a "Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro 
Rivadávia". 

Em três de junho de mil novecentos e vinte e dois, foi insti-
tuída, e, em doze de abril de mil novecentos e vinte e três, regula-
mentada, a direção geral dos "Yacimientos Petrolíferos Fiscales" 
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que tanta influência deveria exercer, sôbre a evolução da economia 
argentina, na parte concernente à exploração do petróleo, em tô-
das as suas fases . 

Em treze de dezembro de 1932, foi promulgada a lei orgânica 
dos "Yacimientos Petrolíferos Fiscales" e, por ela, ampliados os 
poderes dessa entidade, que passou a ter a faculdade de pesquisar 
e lavrar as jazidas de hidrocarbonetos sólidos, líquidos e gasosos. 

Finalmente, depois de uma elaboração de um quarto de século, 
detalhadamente descrita pelo Professor Guillermo J. Cano (1 ), foi 
promulgada a Lei n.º 12 .161, de março de 1955, e incorporada ao 
Código de Minas com um título especial, sob N.0 XVII, com a se-
guinte denominação: "Del Regimen Legal de las Minas de Petró-
leo e Hidrocarbonetos Fluídos". 

:6:ste título do Código tem oito capítulos e trinta e cinco ar-
tigos (373 a 408) . 

O primeiro capítulo trata dos direitos do Estado e dos parti-
culares. As minas de petróleo e hidrocarbonetos fluidos pertencem, 
conforme a situação, à Nação ou às Províncias, que podem pesqui-
sar (explorer), lavrar (exploiter), as minas, e industrializar, co-
merciar ou transportar os produtos das mesmas, diretamente ou 
por convênios, entre si, ou mediante as sociedades mistas autori-
zadas naquele título. Os particulares podem pesquisar e lavrar as 
minas de hidrocarbonetos fluídos, desde que se conformem com 
as leis ali mencionadas. Estabelece, também, diversas proibições, 
inclusive aos estrangeiros que não tenham domicílio real na 
República. 

O capítulo segundo trata da pesquisa (exploración) que, tal 
como a lavra, pode ser concedida, nos mesmos casos em que o Có-
digo a concede, para os outros minerais. Os particulares, porém, 
não podem ser titulares de cinco concessões, na mesma zona. 

O capítulo terceiro trata da lavra, estabelece, além de outros 
preceitos, os casos em que o descobridor da jazida tem direito à 
lavra e o capital mínimo que deve empregar. Os capítulos quarto, 
quinto e sexto tratam, respectivamente, das obrigações dos conces-
sionái:ios, das reservas e das contribuições. 

O capítulo sétimo trata das servidões, para a instalação de 
oleodutos, regula os.casos em que as concessões devem ser dadas 

( 
1

) Guillermo J. Cano, "Código de Mineria de Ia Republica Argen-
tina", 1944, Págs.LIV e LXI. 
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pelas autoridades provinciais e pelo Poder Executivo nacional; de-
termina que o aproveitamento comercial dos oleodutos deverá ser 
efetuado, como o do serviço público, estando sujeito às tarifas, apro-
vadas pelo Estado, e ao serviço de transporte de outros produtores. 

O capítulo oitavo trata das _sociedades mistas e consigna as 
seguintes regras: 

a) o Estado e os particulares contribuirão para a formação 
do capital pela forma que convier; 

b) essas sociedades se regerão pelos dispositivos do Código 
Comercial, quanto às sociedades anônimas, mas o presidente ou, 
pelo menos, um têrço dos diretores, representará o Estado e deverá 
ser constituído de argentinos. Os outros serão escolhidos pelos 
acionistas . 

São êsses, em linhas gerais, os preceitos da legislação argen-
tina .. 

Voltaremos a tratar desta legislação e bem assim de algumas 
leis, de outros países, no Capítulo XIII. 

México 

O México é outro país que também se invoca, mas como es-
pantalho. 

Uma das mais antigas leis mexicanas, senão a mais antiga, que 
menciona, especificamente, o petróleo, é o decreto do Imperador 
Maximiliano, de seis de julho de mil oitocentos e sessenta e cinco. 
Determinava que ninguém podia explorar minas de diversas na-
turezas, ali mencionadas, inclusive petróleo, "sem ter antes obtido 
conciessão expressa e formal das autoridades competentes com 
aprovação do Ministério do Fomento". 

O Código de Minas, de vinte e dois de novembro de mil oito-
centos e oitenta e quatro, passou a considerar as riquezas do sub-
solo, inclusive as jazidas de petróleo e os mananciais gasosos, ou 
de águas termais ou medicinais, como propriedade do dono do solo 
que poderia explorá-los, sem outras formalidades, além das concer-
nentes, aos regulamentos da polícia, e aos preceitos estabelecidos 
para conservação das minas e segurança dos trabalhadores. 

Entrou, assim, a propriedade do subsolo .em regime diferente 
do tradicional. As minas pertenciam, antes da independência do 
México, à Coroa e depois à Nação. Daquela data em diante, isto 
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é, de mil oitocentos e oitenta e quatro para o futuro, entrou em 
vigor o regime de acessão, passando o proprietário do solo a ser, 
igualmente, o do subsolo. 

Em quatro de julho de mil oitocentos e noventa e dois, foi pu-
blicada uma Lei de Minas, que sem introduzir qualquer alteração, 
na parte concernente à propriedade, estabeleceu a necessidade de 
permissão do Estado, para a exploração de certas naturezas de mi-
nas, sem, contudo, mencoinar o petróleo. 

A primeira lei específica sôbre o petróleo foi promulgada em 
24 de dezembro de 1901, pelo Presidente Porfírio Dias, e contém 
oito artigos . 

O primeiro artigo trata d1.s concessões para pesquisar (explo-
raciones) e patentes para lavra (explotaciones); o segundo, dos ti-
tulares daquelas concessões e patentes; o terceiro, da duração das 
concessões e das franquias inerentes; o quarto, do direito de de-
sapropriação em benefício do concessionário; o quinto, da inspeção 
oficial; o sexto, do relatório e de ônus anual da concessão; o sétimo, 
do proprietário do solo; o último, que tem a denominação de artigo 
transitório, das emprêsas já organizadas, na data da lei. 

Cumpre assinalar duas circunstâncias: o Código de Minas 
de mil oitocentos e oitenta e quatro entregou a propriedade do sub-
solo aos particulares; e essa lei de mil novecentos e um estabeleceu, 
no artigo três, em benefício dos concessionários de lavras, além de 
outras, algumas disposições que devem ser postas em relêvo: 

a) o direito de exploração, livre de qualquer impôsto, dos 
produtos naturais, refinados ou elaborados, originários da lavra: 

b) uma ampla isenção de impostos de importação; 
e) isenção de impostos sôbre o capital e bem assim sôbre os 

produtos enquanto não fôssem transferidos a terceira pessoa; 
d) aquisição dos terrenos públicos pelo preço dos terre-

nos baldios; ~· 

e) direito de assentar oleodutos. 
A Lei de Minas, promulgada em 25 de novembro de 1909, mo-

dificou aquêle regime de propriedade, em relação às substâncias 
inorgânicas, como ouro, platina, prata, ferro, etc., as quais foram 
incorporadas ao domínio direto da Nação. Mas deixou expresso, 
que continuavam sendo "de propriedade exclusiva, del duefí.o dei 
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solo, los criaderos o depósitos de combustibles minerales, bajo to-
das sus formas e variedades" assim como "los criaderos o depositos 
de materias betuminosas". 

Em dezenove de março de mil novecentos e quinze, o Primeiro 
Chefe do Exército Constitucionalista, Venustiano Carranza, cons-
tituiu uma "Comissão Técnica de Petróleo" com o fim de "empreen-
der uma investigação completa sôbre tudo quanto concerne à in-
dústria do petróleo, na República e suas relações com o Govêrno; 
e de propor as leis e regulamentos necessários para o desenvolvi-
mento dessa indústria". 

A Constituição de trinta e um de janeiro de mil novecentos e 
dezessete, estipulou, no artigo vinte e sete, que o domínio direto 
dos minerais pertencia à Nação, e, depois de uma longa enumera-
ção, menciona expressamente o petróleo e todos os carbonetos de 
hidrogênio, sólidos, líquidos e gasosos. 

Em treze de abril de mil novecentos e dezessete, foi promul-
gada uma lei estabelecendo o impôsto especial percentual, sôbre o 
petróleo cru, de produção nacional, e sôbre o petróleo combustível, 
não destinado ao consumo no país e acrescentava que a cota seria 
dobrada, em caso de desperdício daquele produto, ou seus deri-
vados. 

O decreto de dezenove de fevereiro e os regulamentos de oito 
de julho e 8 de agôsto, todos de mil novecentos e dezoito, tratam 
de impostos sôbre terrenos petrolíferos e contratos de petróleo. 

Em doze de março de mil novecentos e vinte, o Presidente da 
República, dando cumprimento ao Art. 27 da Constituição, ex-
pediu instruções concernentes à concessão e exploração do petró-
leo, renda e percentagem do Govêrno, e determinou que as conces-
sões de lavra sómente podiam ser autorizadas a mexicanos, por 
nascimento ou naturalização, ou a sociedades organizadas confor-
me as leis mexicanas . 

Os legisladores mexicanos têm se preocupado, constantemen-
te, com os problemas do trabalho, concernentes ao petróleo, desta-
cando-se, depois da lei do petróleo de mil novecentos e vinte e cin-
co e da lei de dez de janeiro de mil novecentos e vinte e seis, que 
estabeleceu o contrôle de administração do petróleo nacional, co-
mo dependente do Poder Executivo Federal, o regulamento de no-
vembro de mil novecentos e vinte e sete, reformado pelo decreto 
de sete de janeiro de mil novecentos e trinta. 
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Os decretos de quinze de maio de mil novecentos e trinta e 
rês e vinte e três de janeiro de mil novecentos e trinta e quatro 
leterminam a forma pela qual são constituídas as reservas petro-
íferas nacionais, enumerando todos os terrenos, livres ou cobertos 
)Or águas territoriais, que passam a assumir aquêle caráter. 

Finalmente, em 23 de dezembro de 1933, o Congresso auto-
~izou o Executivo Federal a constituir uma sociedade por ações, 
rnbilitada a regular o mercado interior do petróleo e produtos de-
:ivados e a assegurar o abastecimento do país, em geral, e espe-
!ialmente as necessidades do Govêrno e das estradas de ferro 
nexicanas. Essa autorização também preconizava o adestra-
mento de pessoal técnico mexicano, nos trabalhos de indústria 
:lo petróleo . 

Poucos anos depois, teve início o conflito cujo desfêcho foi a 
expropriação dos bens das companhias de petróleo. 

A pendência começou por um pedido de aumento de salário 
dos operários do petróleo, acolhido favoràvelmente pelos tribunais 
mexicanos, inclusive pela decisão definitiva da Côrte Suprema, em 
3 de março de 1938. Não tendo as emprêsas respeitado a determi-
nação do Poder Judiciário, o Presidente Lázaro Cardenas, em 18 de 
março de 1938, decretou a referida expropriação. 

:i!:sse decreto tem dois consideranda e quatro artigos. O pri-
meiro consideranda menciona a recusa das emprêsas petrolíferas, 
ao cumprimento das decisões proferidas pelos tribunais mexicanos, 
e o segundo consigna que a conseqüência dêsse fato era a inevi-
tável suspensão total das atividades daquela indústria, o que exigia 
.a intervenção do Govêrno, por meio das medidas adequadas. 

O artigo primeiro decreta a desapropriação, por utilidade pú-
blica, e em favor da Nação, dos bens das referidas emprêsas; o se-
gundo determina, aos Ministérios da Economia e Fazenda, que 
procedam à imediata ocupação daqueles bens; o terceiro regula o 
pagamento da indenização, em prazo não excedente a dez anos; e 
·O quarto é de natureza simplesmente formal. 

Atualmente, a lei que está em vigor, no México, sôbre petróleo, 
·é de 1941 e tem a seguinte denominação: "Ley Reglamentaria del 
Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y su Regla-
mento". O Boletim das Informações Petrolíferas, editado na Ar-
gentina pelos Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de junho de 1942, 
reproduziu o texto integral dessa lei. 
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A legislação mexicana do petróleo, que antecedeu ao conflito 
acima resumido, ou pelo fato de ser inspirada em excessivo libera-
lismo, como o ato de 1884, que desincorporou a riqueza do subsolo 
do patrimônio nacional, para atribuí-lo ao domínio particular; ou 
pela circunstância de ter prevalecido a sofreguidão da lavra, sôbre 
a cautela da constituição normal e necessária das reservas, como se 
observa pela leitura da lei de 1901, não foi muito favorável ao pro-
gresso econômico e à segurança política da Nação. 

Em 1927, dizia um professor da Universidade de Colúmbia: 

"O México tem quatro pecados capitais: petróleo, 
prata, ouro e cobre, e, enquanto tais pecados existirem, 
sempre haverá, nos Estados Unidos, evangelistas dispostos 
a qualquer sacrifício para redimir as culpas dêsse . 
país pecador" (1) . 

O próprio Presidente Cardenas, no manifesto com que justi-
ficou, perante a Nação, o decreto expropriatório, fazia sentir que as 
emprêsas petrolíferas exageravam os benefícios que alegavam ter 
prestado ao México; e que êste, na sociedade que então chegava 
ao seu têrmo, havia entrado com a riqueza potencial da Nação, en-
quanto os seus sócios, isto é, aquelas emprêsas, não deixavam, no 
solo pátrio, qualquer vestígio da sua minuficência. 

Venezuela 

A exposição de motivos dirigida, em dezoito de novembro pró-
ximo passado, ao Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, pela 
Comissão elaboradora do anteprojeto, tratou da legislação vene-
zuelana sôbre petróleo, mencionando as leis que regulam a maté-
ria desde mil novecentos e dezoito até mil novecentos e quarenta e 
três (2). 

Vamos nos limitar, por êsse motivo, a fazer um resumo da úl-
tima lei da Venezuela, sôbre a matéria, que data de treze de mar-
ço de mil novecentos e quarenta e três. O seu regulamento é de 
vinte de agôsto do referido ano, mas não conseguimos obtê-lo. 

( 
1 

) Luiz Perez Salfate, "La Legislación Petrolífera Latino-America-
na", 1943, Pág. 20. 

(2) V. Pág. 50 do Avulso Principal. 
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Aquela lei tem cento e sete artigos, contendo o primeiro uma 
disposição fundamental. Os outros estão distribuídos por oito ca-
pítulos: I - Nascimento e extensão dos direitos; II - Direitos e 
Obrigações Complementares; III - Inspeção e fiscalização; IV -
Da nulidade e na extinção dos direitos; V - Penas e recursos; VI 
Da adaptação e conversão de contratos e concessões outorgada sob 
o império das leis anteriores; VII - Disposição transitória, VIII 
- Disposições finais. 

Essa lei começa declarando de utilidade pública tôdas as ati-
vidades relacionadas com o petróleo nacional, estabelece duas es-
pécies de pesquisa (explotación), uma livre e outra com exclusivi-
dade. A primeira pode ser exercida por nacionais e estrangeiros e 
a segunda, diretamente, pelo Estado, ou por via de concessões. 
:mste último regime se estende à lavra, industrialização e transpor-
te especializado . As concessões podem ser conferidas a tôdas as 
pessoas capazes, inclusive estrangeiras, excluindo, dentre estas, as 
sociedades que não estejam legalmente domiciliadas na Venezuela. 
A necessidade de concessão para refinar, naquele país, parece que 
constitui regra nova de legislação. 

A referida lei adota, ainda, um sistema de inspeção que abran-
ge todos os trabalhos e atividades, relacionados com a pesquisa, 
extração, industrialização, transporte do óleo mineral: e de fisca-
lização as operações sujeitas a impostos que abrange o exame da 
contabilidade dos interessados. 

1!.:sse documento regula minuciosamente os casos de extinção 
das concessões, incluindo, entre elas, o de aquisição feita por Go-
vernos ou Estados estrangeiros, com auxílio de interposta pessoa. 

Outros países 

Não recebemos, em tempo, a legislação de outros países; e 
assim, limitamo-nos a reproduzir, quanto à América Latina, as in-
dicações de Luizs Perez Salfate (1) que, pelo fato d eser antiga, 
tendo-se em vista a tendência dominante da reforma das legisla-
ções atualmente existentes sôbre petróleo, devem ser completadas 
pelos que desejarem colocar o problema em dia. 

( 
1

) Luiz Perez Salfate, 1943, "La Legislación Petrolífera Latino-Ame-
ricana'', Pág. 118. 
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As indicações são essas: 
Bolívia - 1937 - Lei que criou a entidade YPFB (Yaci-

mientos Petrolíferos Fiscales de Bolívia) e leis complementares. 
Lei Orgânica de Petróleos . 

Colômbia - 1931 - Lei do Petróleo e leis complementares. 
Chile - 1926 - Lei n.0 4.217 sôbre concessões de Pesquisa e 

Extração de petróleo; 1928, Lei n.º 4. 281, suspendendo os efeitos 
da anterior; 1930, Lei n.º 4. 927, que reserva para o Estado o direito 
de construir e explorar refinarias; 1932, Lei n.0 5 .124, que permite 
estabelecer o monopólio de refinação, distribuição e venda do pe-
tróleo e seus derivados . 

Equador - 1937 - Lei do petróleo. 
Guatemala - 1933 - Lei dos hidrocarbonetos. 
Paraguai - 1940 - Decreto-lei sôbre prospecção, investigação 

e exploração de jazidas petrolíferas. 
Peru - 1922 - Lei sôbre ocorrências de petróleo e hidrocar-

bonetos análogos; 1937, Lei sôbre os trabalhos das jazidas petrolí-
feras de La Montafta (1 ) • 

Uruguai - 1931 - Lei que criou a "Administración Nacional 
de Combustibles, Alcohol y Portland" (Ancap). 

CAPÍTULO X 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DO PETRóLEO 

Antecedentes da legislação atual 

A legislação sôbre petróleo, em nosso País, somente se destacou 
da legislação geral sôbre minas no regime republicano; e é por 
isso que o seu estudo neste parecer vai ser muito abreviado. Mas, 
recomendamos a quem pretenda se aprofundar no assunto a mag-
nífica obra de Atílio Vivacqua, editada em 1942 (2). 

(1) Já estava sendo impresso êste parecer quando tivemos conheci-
mento de que o Peru fundou recentemente a "Emprêsa Petrolera Fiscal", 
organismo estatal incumbido inclusive de elaborar contratos de elCplora-
ção Petrolífera com as companhias nacionais e estrangeiras. (V. "Estado 
de São Paulo", 3-7-1948, Pág. 3) . 

(") Attílio Vivacqua, "A Nova Política do Subsolo e o Regime Legal 
das Minas", 1942, Pág. 497 em diante. 
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Proclamada a República e instituído o regime federativo, a 
Constituição de 24 de fevereiro de 1891 dispôs, sôbre a matéria, em 
três artigos; 34, N.º 29, 64 e 72, § 17. No Art. 34, N.0 29, estabe-
lecia a competência privativa do Congresso Nacional para legislar 
sôbre terras e minas de propriedade da União. No Art. 64 pre-
ceituava: 

"Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas 
situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União 
sómente a porção de território que fôr indispensável para 
a defesa das fronteiras, fortificações, construções milita-
res e estradas de ferro federais". 

Finalmente, o Art. 72, § 17, dispunha: 

"As minas pertencem aos proprietários do solo, salvo 
as limitações que forem estabelecidas por lei a bem da 
exploração dêste ramo da indústria". 

No mesmo ano da promulgação da nossa primeira Constitui-
ção republicana, a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça 
da Câmara dos Deputados pronunciando-se sôbre o Projeto n.º 47, 
referente à matéria, apresentado por Antônio Olinto, exarou um 
parecer, que João Barbalho transcreveu nos seus comentários, ao 
Art. 64 daquele diploma, outorgando-lhe a autoridade de "resu-
mir a doutrina constitucional quanto à competência legislativa sô-
bre minas". A passagem principal do parecer é a seguinte: 

"Destas disposições constitucionais se deduzem as se-
guintes conseqüências jurídicas: 

a) que a União não tem mais propriedade sôbre 
as minas; 

b) que ao Congresso só caberá legislar sôbre as que 
a União porventura adquirir por qualquer título transmis-
sivo de propriedade, ou resultar das terras devolutas que 
lhe forem reservadas, por virtude do Art. 64, para de-
fesa das fronteiras, fortificações, construções militares e 
estradas de ferro federais; 

e) que o subsolo pertence ao proprietário do solo 
em relação à existência de jazidas . 

Considera, pois, a Comissão limitada a competência 
do Congresso Nacional à legislação sôbre minas de pro-
priedade da União, cabendo aos Estados competência in-
contestável em relação às que estiverem situadas em seu 
território, salvas as referidas restrições do Art. 64. 



-128 -

E' certo que o ~ 17 do Art. 72 estabelece que, em 
todo o território da República, a propriedade das minas 
pertence ao proprietário do solo, salvo as limitações que 
forem estabelecidas por lei a bem da exploração dêste 
ramo da indústria. 

Mas está bem visto que tais limitações serão estabe-
lecidas por leis federais, quando elas se destinarem a re-
gular a exploração das minas de propriedade da União; 
porquanto, as que forem encontradas no território dos 
estados, e sôbre as quais unicamente cumpre limitar o 
direito do proprietário sôbre o solo e regular as obrigações 
do concessionário do subsolo, devem ser regidas por leis 
emanadas de suas legislaturas, salvas sempre as limita-
ções do Art . 64. 

Quanto à parte final dêste parecer, cumpre enten-
dê-la sem prejuízo do direito, que privativamente perten-
ce à União (Art. 34, N.0 23), de legislar sôbre o direito 
civil substantivo. 

Os Estados, ao regularem por lei sôbre êste assunto, 
no que lhes é pertinente, estarão adstritos a responder 
os preceitos gerais da legislação civil federal". 

As duas idéias que predominavam, naquela Constituição, no 
tocante ao subsolo, isto é, o excessivo federalismo, que retirava do 
Govêrno central a iniciativa da"expJoração dos nossos recursos mi-
nerais, e o exagerado individualismo, que estabelecia o regime da 
acessão, encontraram reação salutar durante tôda a vigência da 
primeira República. 

Mas isto não impediu aquêle estado de letargia, em que o pro-
blema permaneceu, durante longos anos, mencionado por Atílio 
Vivacqua e por êle criticado em seu trabalho modelar. 

Se isto acontecia, genericamente, em relação a minas, com 
muito mais razão, deveria aquêle estado se fazer sentir no que con-
cernia a um dos seus setores, isto é, ao petróleo, que sàmente muito 
mais tarde passou a constituir objeto de legislação específica. 

Esta legislação se tornou possível, ou melhor, pôde começar a 
ser adotada depois de promulgada a Constituição de 16 de julho 
de 1934. Essa Constituição, no Art. 118, determinava, inclusive, 
que as riquezas do subsolo constituíam propriedade distinta do 
solo; e, no Art. 119, fazia depender o respectivo aproveitamento 
industrial de autorização ou concessão federal. 
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Tais preceitos foram reproduzidos, mutatis mutandis, nas 
Constituições de 1937 (Art. 143 e § 1.º) e de 1946 (Arts. 152 e 153). 

Aliás, o Decreto n.0 24. 642, de 10-7-1934, que recebeu denomi-
nação de Código de Minas, havia antecipadCl de seis dias o pre-
ceito que passou a vigorar na Constituição de 16 de julho de 1934. 
Dizia o Art. 4.º daquele Código: 

"A jazida é bem imóvel e tida com coisa distinta e 
não integrante do solo ou subsolo em que está encravada. 
Assim a propriedade da superfície abrange a do subsolo 
na forma do direito comum, excetuadas, porém, as subs-
tâncias minerais ou fósseis úteis à indústria". 

A legislação especial sôbre petróleo 

A legislação especial sôbre o petróleo começou, realmente, 
em 1938. 

O Decreto-lei n.0 366, de 11-4-1938, criou, no Código de Minas, 
então em vigor, que era aquêle a que acabamos de nos referir, o 
Título VIII, com um capítulo único, "Das jazidas de petróleo e 
gases naturais". compreendendo os artigos de números 96 e 118. 
A Argentina havia procedido, assim, em 1935, como relatamos no 
.capítulo anterior. 

Não tendo sido descoberta, até então, nenhuma jazida de pe.,. 
tróleo ou gases naturais, determinou a referida lei que aquêles 
recursos minerais passassem a pertencer exclusivamente aos Esta-
dos e à União: aos Estados, as que se achassem, em terras de seu 
domínio privado, ou alienadas, com reserva; à União, em todos os 
demais casos. Foram adotados ainda outros preceitos, sôbre o hé-
lio, sôbre pesquisas e lavras e as concessões correspondentes, sôbre 
refinarias, reservas, etc . 

O Decreto-lei n.0 395, de 29-4-1938, declarou de utilidade pú-
blica e regulou a importação, transporte, distribuição e comércio 
de petróleo bruto e seus derivados, no território nacional, e bem 
assim a indústria da refinação do petróleo importado ou produzido 
no País; e criou o Conselho Nacional do Petróleo. 

O Decreto-lei n.0 533, de 5-7-1938, prorrogou o prazo previsto, 
no Decreto-lei n.0 395, para a instalação do Conselho Nacional do 
Petróleo. 

·9-22 SOO-II 
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O Decreto-lei n.0 538, de 7-7-1938, organizou o Conselho Na-
cional do Petróleo e lhe fixou as atribuições. 

O Decreto-lei n.0 737, de 23-9-1938, tornou obrigatória a adi-
ção de álcool anidro à gasolina produzida no País. 

O Decreto-lei n.0 3 .131, de 5-10-1938, determinou que fossem 
executados e cumpridos o tratado celebrado entre a Bolívia e o 
Brasil, firmado no Rio de Janeiro, a vinte e cinco de fevereiro de 
mil novecentos e trinta e oito, bem como as notas mencionadas, 
na Ata da troca dos instrumentos de ratificação. 

O Decreto-lei n.0 804, de 20-10-1938, prorrogou o prazo de adap-
tação das refinarias, ao regime do Decreto-lei n.0 395, de 29 de 
abril, do mesmo ano. 

O Decreto-lei n.º 938, de 8-12-1938, sujeitou, à autorização do 
Govêrno, o funcionamento das sociedades, para fins de mineração, 
ou de aproveitamento industrial das águas e da energia hidráulica. 

O Decreto-lei n. Iº 961, de 17-12-1938, estabeleceu a condição 
de brasileiro nato, para a. possP. de quaisquer ações nominativas 
das emprêsas refinadoras de petróleo. Anteriormente, essa condi-
ção só era exigida para as ações ordinárias nominativas. 

O Decreto-lei n.0 3. 701, de 8-2-1939, constituiu reserva petro-
lífera uma área da região do Recôncavo, no Estado da Bahia, de-
Hmitada por uma circunferência de sessenta quilômetros de raio, 
tendo como centro o Poço n.0 163, sito em Lobato, onde jorrou, 
pela primeira vez, o petróleo no Brasil. 

O Decreto-lei n.0 1.143, de 9-3-1939, instituiu normas para a 
aplicação dos créditos concedidos, ao Conselho Nacional do Pe-
tróleo, comprovação de despesas e admissão de pessoal. 

O Decreto-lei n.º 1. 217, de 24-4-1939, dispôs sôbre autorização 
de pesquisas e concessões de lavra de jazidas de petróleo e gases 
naturais, atribuindo ao CNF o processamento dos regulamentos 
relativos ao assunto. 

O Decreto n.º 4.071, de 12-5-1939, regulamentou, com funda-
mento nos Decretos-leis 395 e 538, acima citados, a importação, 
exportação, transporte, distribuição, comércio, refinação de petró-
leo bruto e seus derivados e destilações de rochas betuminosas e 
pirobetuminosas . 

O Decreto-lei n.0 1. 369, de 23-6-1939, transferiu para o Con-
selho Nacional do Petróleo o material do Ministério da Agricultura, 
destinado a pesquisa e lavra de jazidas de petróJeo e gases naturais. 
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O Decreto-lei n.0 1. 985, de 29-1-1940, mandou observar o novo 
Código de Minas. O Art. 3.0 estabelece onze classes de jazidas. 
Pertencem à décima classe as de petróleo e gases naturais. O Art. 
66 dêsse Código foi modificado pelo Decreto-lei n.º 3. 553, de 25-8 
de 1941. 

A Lei Constitucional n.0 3, de 18-9-1940, emendou os Arts. 23 
e 35 da Constituição de 10 de novembro de 1937, para o fim de 
determinar que ficava defeso aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, 

"tributar, direta ou indiretamente, a produção e o comér-
cio, inclusive a distribuição e a exportação de carvão mine-
ral nacional e de combustíveis e lubrilicantes líquidos de 
qualquer origem". 

A Lei Constitucional n.º 4, de 20 de setembro de 1940 emendou 
o Art. 20 da Constituição de 10 de novembro de 1937, para afim 
de determinar: 

"É da competência privativa da União, além dos 
poderes que lhe atribui o Art. 20 da Constituição, o de 
tributar a produção e o comércio, a distribuição e o con-
sumo, inclusive a importação e exportação do carvão mi-
neral nacional e dos combustíveis e lubrificantes líquidos 
de quaisquer espécie. O tributo sôbre combustíveis líquidos 
e lubrificantes terá a forma de impôsto único, incidindo 
sôbre cada espécie de produto. Da sua arrecadação caberá 
aos Estados e Municípios uma cota parte proporcional ao 
consumo nos respectivos territórios, a qual será aplicada 
na conservação e no desenvolvimento das suas rêdes rodo-
viárias". 

Essa emenda inspirou os preceitos adotados, no Art. 15, n.0 III 
e § 3.0 , da Constituição de 1946. 

O Decreto-lei n.0 2. 615, de 21-9-1940, criou o impôsto único 
mencionado na Emenda Constitucional n.0 4, regulou a sua in-
cidência e forma de cobrança. A Circular n.º 43, da Diretoria das 
Rendas Internas do Tesouro Nacional, baixou as instruções deter-
minadas por êsse decreto-lei, concernentes à fiscalização e a forma 
de cobrança do referido impôsto por ocasião da saída dos produtos 
das refinarias ou destilarias . 

O Decreto-lei n.º 2.847, de 6 de dezembro, concedeu isenção de 
direitos, para a gasolina importada pelos Aeroclubes Brasileiros. 

O Decreto-lei n.º 236, de 7-5-1941, que instituiu o regime legal 
das jazidas de petróleo, gases naturais, rochas betuminosas e piro-
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betuminosas, é uma das leis mais importantes, senão a mais impor-
tante de tôdas as que até então foram promulgadas sôbre a matéria. 
Está dividida em cinco capítulos e contém trinta e dois artigos. 

Os dispositivos do primeiro capítulo estabelecem o domínio pri-
vado, imprescritível, da União, sôbre as jazidas de petróleo e gases 
naturais, existentes no território nacional; tornam de nenhum efei-
to os manifestos e registros daquelas jazidas; constituem, como re-
serva da União, o hélio e outros gases raros; e estabelecem o regime 
das sociedades constituídas para a mineração do petróleo. 

O segundo capítulo trata da pesquisa e regula seu processo, 
desde o terreno até os laboratórios. Está, aí, incluída a matéria das 
autorizações, e as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, 
neste particular. O terceiro se ocupa da lavra e o quarto da explo-
ração'do petróleo, na faixa da fronteira, das reservas, da faculdade 
outorgada à União de, por intermédio daquele Conselho, pesquisar, 
lavrar, industrializar, transportar, comerciar, controlar especialis-
tas e técnicos, nacionais ou estrangeiros. O Art. 29 está assim 
redigido: 

"Ao permissionário da lavra só será permitida a refi-
nação do petróleo que extrair, na estrita conformidade da 
legislação especial que regula a matéria". 

O Decreto-lei n.0 3. 594, de 5-9-1941, modüicou a Alínea 6 do 
Art. 1.0 do Decreto-lei n.0 538, de 7-7-1938. A modificação cons-
sistiu em substituir, na composição do Conselho Nacional do Pe-
tróleo, o representante do Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio pelo do Ministério da Aeronáutica. 

O Decreto-lei n.0 3. 755, de 24-10-1941, criou a Comissão Na-
cional de Combustíveis e Lubrificantes, com a incumbência de 
coordenar a política geral de produção e distribuição dêsses pro-
dutos, de sorte que as diversas entidades, com funções sôbre o 
assunto trabalham, em harmonia, orientadas por um plano comum. 

O Decreto-lei n.° 4.292, de 7-5-1942, regulou o abasteci-
mento e o consumo do petróleo e seus derivados, atribuindo, ao 
Conselho Nacional do Petróleo, a necessária competência para expe-
dir recomendações e instruções às autoridades federais, estaduais e 
municipais. 

O Decreto-lei n.º 4.267, de 27-8-1942, estabeleceu normas 
sôbre a importação a granel dos produtos de petróleo e seus 
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derivados, exemplificando: - petróleo bruto, gasolina, querosene, 
diesel-oil, gas-oil, signal··Oil, .fuel-oil e lubrificantes simples, e com-
postos e emulsivos. 

O Decreto-lei n.0 4. 675, de 10-9-1942, requisitou as mate-
riais de sondagens para petróleo, que a Companhia Petrolí-
fera Copeba importou, com isenção de direitos, e fixou o prazo de 
trinta dias, para a interessada formular o pedido de indenização, 
a que se julgasse com direito. 

O Decreto-lei n.º 5. 068, de 11-12-1942, estabeleceu que as usi-
nas de pirogenação de esquistos ou de destilação de arenitos 
betuminosos, construídas com aprovação do Govêrno, que estivessem 
em funcionamento, até onze de dezembro de mil novecentos e qua-
renta e quatro, tinham o direito de entregar ao Govêrno tôda sua 
produção, mediante os preços de um cruzeiro e trinta centavos, por 
litro de gasolina, e um cruzeiro por litro de gas-oil. 

O Decreto-lei n.0 5.247, de 12-2-1943, que modificou al-
guns dispositivos do Código de Minas, não alterou qualquer 
das leis referentes ao petróleo. 

O Decreto-lei n.0 9 .148, de 8-4-1946, dispõe sôbre a obri-
gação de se submeterem ao registro do impôsto de consumo, os 
comerciantes, agentes, comissários, consignatários e mercadores, 
em geral, de derivados de petróleo procedentes do estrangeiro e 
que foram discriminados no Art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 2. 615, de 
21-9-1940. 

A Constituição de 18 de setembro de 1946 tem, genericamente, 
sôbre êsse assunto, os dispositivos dos Arts. 152 e 153; e, especifi-
camente, os preceitos do Art. 15, N.0 III e § 2.0 • 

Finalmente, a Lei n.0 22, de 15-2-1947, estabeleceu as normas 
para a execução do Art. 15, § 2.0 , da Constituição, na parte refe-
rente aos combustíveis e lubrificantes líquidos, de origem mineral, 
importados e produzidos no País. 

Os elementos, aqui alinhados, que reproduzem o direito cons-
tituído, reunidos aos elementos constantes dos capítulos seguin-
tes que encerram a matéria-prima do direito a constituir, habili-
tam os interessados no assunto, a se munirem de uma noção 
elementar, sôbre a nossa política econômica, na parte concer-
nente ao petróleo, e a preconizarem a melhor orientação para 
a nossa conduta. no futuro. 
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CAPÍTULO XI 

OS PROJETOS OU INDICAÇÕES SôBRE O PETRÓLEO 

Primeiro projeto da Bancada Comunista 

Estão transitando, atualmente, na Comissão de Constituição e 
Justiça, da Câmara dos Deputados, quatro projetos e uma indica-
ção, relacionados com a matéria do petróleo, tendo sido, todos, enca-
minhados ao mesmo relator. Os pareceres serão apresentados e 
discutidos, em cada um dêles, separadamente, mas, para que a 
Comissão possa ter uma idéia geral, vamos enumerá-los por ordem 
cronológica. 

O primeiro projeto, datado de 25 de junho de 1947, que recebeu 
o n.º 382, tem vinte artigos e é de autoria do Deputado Carlos Ma-
righela e outros componentes da bancada comunista. Cria o Insti-
tuto Nacional do Petróleo, com personalidade jurídica de natureza 
autárquica, atribuindo-lhe, além da substituição do atual Conselho 
Nacional do Petróleo, a pesquisa, lavra, industrialização, transporte, 
comércio e contrôle econômico do petróleo, assim como compe-
tência, em muitos outros assuntos, da mesma natureza. 

Em relação ao ponto que, mais diretamente, está empolgando, 
neste momento, a opinião pública brasileira, isto é, o concurso de 
capitais particulares, inclusive estrangeiros, através de sociedades 
brasileiras, o projeto e sua justificação contêm as seguintes pas-
sagens: 

"Art. 2.° Compete ao Instituto Nacional do Petróleo: 

h) promover a constituição de sociedades de economia 
mista com pessoas naturais ou jurídicas brasileiras, a fim 
de exercer atividades relacionadas com o abastecimento na-
cional do petróleo, reservando-se o mínimo de 51 % das 
ações nominativas em que será dividido o capital social. 

"Justificação - Pelo nosso projeto de lei, a receita do 
Instituto se constituirá principalmente da renda prove-
niente da venda de seus produtos e da exploração de seus 
serviços, além do rendimento dos capitais com que se as-
sociar a particulares, pessoas físicas ou jurídicas brasilei-
ras, sem contar as subvenções resultantes dos créditos orça-
mentários ou adicionais." 
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Assinale-se, de passagem, que uma sociedade organizada, no 
Brasil, de acôrdo com as leis brasileiras, é uma pessoa jurídica bra-
sileira, sem embargo da qualidade de estrangeiros, de parte ou mes-
mo de todos os seus acionistas. Assinale-se, igualmente, que essa 
incursão do capital estrangeiro é permitida, em face do referido pro-
jeto, precisamente nas atividades relacionadas com o abastecimento 
nacional do petróleo, isto é, nos casos em que a segurança nacional 
está diretamente interessada. 

:S:sse projeto foi julgado objeto de deliberação, em 30 de junho 
de 1947; encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e dis-
tribuído ao Deputado Antônio Feliciano, que solicitou audiência do 
Ministro da Agricultura. Em 3 de dezembro, informou o Ministro 
que o Govêrno da República havià determinado o estudo da atual 
legislação petrolífera, com o objetivo de submetê-lo ao Poder Le-
gislativo, alvitrando que as informações fôssem solicitadas ao Presi-
dente do Conselho Nacional do Petróleo. Essa sugestão foi aceita 
pela Comissão, mas na época em que pretendia efetivá-la, recebeu 
as Mensagens ns. 61 e 62, que nos foram distribuídas. O parecer que 
apresentamos, naquele projeto, é no sentido de ser, nos têrmos do 
Art. 83, § 9.0 do Regimento Interno, essa proporção anexada aos 
autos da Mensagem n.º 62, do Sr. Presidente da República, e con-
siderada prejudicada se fôr aprovado o anteprojeto, que acompa-
nha aquela Mensagem, ou substitutivo regulando, inteiramente, 
o assunto. 

Segundo projeto da Bancada Comunista 

Em 7 de julho de 1947, isto é, doze dias depois de ter oferecido 
o primeiro projeto, a bancada comunista apresentou um segundo 
que tomou o n.0 422, instituindo o "regime legal das jazidas 
de petróleo e gases naturais, de rochas betuminosas e piro-
betuminosas, etc.". :S:sse projeto contém quarenta e nove ar-
tigos e está dividido em seis capítulos, a saber: I - Disposi-
ções Preliminares; II - Da autorização de pesquisa; III - Da 
autorização de lavra; IV - Das servidões das minas; V - Das ja-
zidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas; IV - Disposi-
ções gerais e transitórias. :S:sse documento, ao contrário do ante-
cedente, sàmente permite o investimento de capitais particulares, 
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nas emprêsas que se organizarem para as operações do petróleo, 
a brasileiros, "pessoas natural ou jurídica, constituída esta de só-
cios ou acionistas brasileiros." 

O referido projeto, depois de considerado objeto de deliberação 
pela Comissão Executiva da Câmara dos Deputados, foi encaminha-
do à Comissão de Constituição e Justiça onde o Deputado Afonso 
Arinos de Melo Franco ofereceu parecer, unânimemente aprovado, 
opinando 

"que a Comissão de Justiça deve aguardar a remessa 
de Mensagem Presidencial à Câmara, encaminhando o pro-
jeto do Govêrno a fim de que, anexados à mesma o pro-
jeto em exame e mais todos os outros que por ventura 
surjam, relacionados com a questão, possa ser oferecido 
um estudo orgânico sôbre os aspectos constitucionais e ju-
rídicos da legislação proposta, que tão de perto diz respeito 
aos altos interêsses nacionais". 

O referido projeto, em seguida, foi encaminhado à Comissão de 
Segurança Nacional, e distribuído ao Deputado Osório Tuiuti, que 
apresentou parecer, unânimemente aprovado, propondo 

"l.º que se remeta o projeto ao Conselho Nacional 
do Petróleo, para que se digne opinar a respeito ou, se 
assim julgar, receba-o como subsídio aos estudos em an-
damento; 2.0 - que se aguarde o anteprojeto da Legisla-
ção do Petróleo, já ultimado há cêrca de dois meses, no 
qual se acha compreendida tôda a matéria relativa ao as-
sunto, fruto de muitas pesquisas e discussões de perso-
nalidades administrativas, políticas e técnicas de "alta ex-
pressão" e "incontestável autoridade", segundo informa 
em seu lúcido e unânime parecer a douta Comissão de Cons-
tituição e Justiça". 

Em seguida foi aquêle projeto encaminhado à Comissão de In-
dústria e Comércio, cujo relator, o Deputado Daniel Faraco, em 
parecer, que foi aprovado, opinou pela solução que fôra vitoriosa, 
na Comissão de Constituição e Justiça, isto é, que se aguardasse o 
projeto do Govêrno. Enviadas ao Congresso as Mensagens ns. 61 e 
62, de 31 de janeiro e de 4 de fevereiro do corrente ano, que nos 
foram distribuídas, recebemos também o encargo de dar novo pare-
cer, sôbre o referido projeto, e o apresentamos, nos têrmos em que 
fôra elaborado o anterior. 
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Projeto sôbre refinação 

Em 11 de fevereiro do corrente ano, foi enviada, à Câmara dos 
Deputados, a Mensagem n.0 61, do Sr. Presidente da Repúblcia, 
datada de 31 de janeiro, acompanhada de um anteprojeto de lei 
para facilitar o incremento da indústria refinadora do petróleo, 
propondo nova redação para o Art; 3.0 do Decreto-lei n.º 395, de 
29-4-1938. 

A modificação consiste, em síntese, no seguinte: o Decreto-lei 
n.º 395, de 29-4-1938, com a alteração adotada no Decreto-lei n.0 

961, de 17-12-1938, estabeleceu que o capital dos emprêsas de re-
finação do petróleo, importado ou de produção nacional, deve ser 
constituído exclusivamente por brasileiros natos, em ações no-
minativas. O anteprojeto enviado à Câmara com a Mensa-
gem n.0 61, permite que uma parte do capital social, até o má-
ximo de quarenta por cento, seja subscrita e realizada 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. Dispensa, além disso, a qualidade de "nato", 
incluída pelo segundo decreto acima referido, para as pessoas físi-
cas brasileiras, que venham a empenhar capitais naquelas emprêsas. 

Essa mensagem explica, do seguinte modo, a necessidade da 
adoção do projeto: a) interêsse para a defesa e economia nacio-
nais; b) economia de divisas, que teria sido superior a quatrocen-
tos milhões de cruzeiros, em 1947, se estivéssemos aparelhados para 
destilar a totalidade do petróleo que importamos; e) necessidade 
de evitar novas crises de transporte, produzidas, em parte, por falta 
de suprimento de óleos e derivados. Não é possível, segundo diz a 
Mensagem, a constituição de reservas de gasolina e do outros deri-
vados, em virtude da instabilidade dêsses produtos, que denegaram, 
em prazos relativamente curtos. A instalação de refinarias permi-
tirá a criação de depósitos de óleo cru. 

Apresentamos sôbre êsse projeto o seguinte parecer: 

"A economia do petróleo é constituída de diversas 
operações, de tal forma articuladas, umas com as outras, 
que não é possível separar qualquer delas, sem prejudicar 
a totalidade. Essas operações são: a pesquisa, a lavra, a 
industrialização, a distribuição e a exploração. 
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o próprio Poder Executivo não deixou de reconhecer 
êsse fato, no anteprojeto do Estatuto, onde regulou orgâni-
camente a matéria, incluindo a refinação, no texto exami-
nado, em harmonia com tôdas as outras operações. 

Ante o exposto, o meu parecer é que, nos têrmos do 
Regimento, se faça a anexação dêste anteprojeto à Mensa-
gem n.0 62 e que seja o mesmo considerado prejudicado, 
uma vez aprovado o anteprojeto do Estatuto do Petróleo, 
ou substitutivo, se a matéria aí ficar regulada". 

Projeto de Estatuto do Petróleo 

O quarto projeto é precisamente êste que está sendo examinado. 
Teremos oportunidade de fazer, em outra parte, o histórico dos 
antecedentes dêsse documento até à sua distribuição, na Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. (1) 

Indicação sôbre o pronunciamento dos partidos políticos 

Em 7 de abril do corrente ano, o ilustre Deputado Afonso de 
Carvalho apresentou uma indicação motivada, concebida nestes 
têrmos: 

"Os "leaders" dos Partidos representados na Câmara 
dos Deputados, ouvidas as respectivas agremiações parti-
dárias, farão divulgar pelo "Diário do Congresso" o ponto 
de vista de seus Partidos relativamente à questão do pe-
tróleo, e pelo qual se orientarão as suas bancadas em dis-
cussões e votações, nas Comissões e no plenário. O prazo 
para essa divulgação ~erá de trinta dias, a contar da data 
em que a presente Indicação fôr aprovada". 

O parecer que apresentamos sôbre a matéria foi o seguinte: 
"A regulamentação das operações, relacionadas com 

os hidrocarbonetos fluídos e gases raros, é uma questão de 
política econômica, e não política partidária. Os assuntos 
de economia, pràpriamente ditos, até o presente momento, 
sàmente têm entrado, em programas partidários, de uma 
forma genérica. Não conhecemos nenhuma corrente de 
opinião cujo programa tenha estabelecido preceitos especí-
ficos sôbre a pesquisa ou a lavra do petróleo, seu transpor-
te, industrialização ou distribuição. 

( 
1

) V. Cap. 12. 
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O meu parecer, por êsse motivo, não obstante a admi· 
ração que consagro ao autor da proposição, e o reconheci-
mento do seu elevado objetivo, é contra a indicação". 

É possível que outros projetos sôbre a matéria estejam, neste 
momento, transitando, na Câmara dos Deputados. Mas o nosso 
pronunciamento está limitado à proposições acima relatadas, visto 
como somente estas constam do expediente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça. 

CAPÍTULO XII 

O ANTEPROJETO DO ESTATUTO DO PETRÓLEO 

Considerações preliminares 

Em janeiro de 1945, o General João Carlos Barreto, Presidente 
do Conselho Nacional do Petróleo, apresentou à consideração dos 
componentes daquela entidade, uma indicação sugerindo que fôs-
sem examinadas e encaminhadas ao Govêrno certas modificações 
no regime legal das jazidas de petróleo e gases naturais, bem como 
no da refinação daquele óleo mineral e destilação das rochas be-
tuminosas e pirobetuminosas. 

Essa indicação ocasionou largos e reiterados debates, sôbre a 
matéria, que forneceram, àquele órgão federal, os elementos neces-
sários à elaboração dos estudos enviados ao Presidente da Repú-
blica, em seis de maio de mil novecentos e quarenta e seis, onde 
se preconizava a adoção de uma política de 

"participação de capitais externos, na pesquisa e lavra do 
petróleo. gases naturais, rochas betuminosas e pirobetu-
minosas, bem como no seu beneficiamento e refinação". 

Acrescentava essa recomendação que as autorizações deveriam 
ser conferidas, exclusivamente, a pessoas naturais ou jurídicas 
brasileiras e que, em todos os casos, era necessário estipular, obri-
gatoriamente, a preferência para os capitais brasileiros (1). 

O Art. 143, § 1.º, da Constituição de 1937 afastava qualquer 
possibilidade do emprêgo de capitais estrangeiros, na exploração 
das riquezas do nosso subsolo; e a subseqüente legislação sôbre 

( 
1

) V. Avulso Principal, Págs. 19 e 20. 
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petróleo foi elaborada, sob a influência dessa orientação, que se 
dizia nacionalista. 

A Constituição de 1946, no Art. 153, § 1.0 , atenuou êsse regime, 
permitindo que as autorizações ou concessões sejam conferidas a 
brasileiros ou a sociedades organizadas no País; e, como essas socie-
dades podem ser constituídas, inclusive, de sócios estrangeiros, uma 
outra orientação, nos moldes recomendados pelo documento já refe-
rido, poderia, se fôsse o caso, ser adotada. 

Então, o Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, devida-
mente autorizado pelo Presidente da República, nomeou, em 24 de 
fevereiro de 1947, uma Comissão constituída dos Srs. Dr. Odilon 
Braga, como Presidente, Cel. Arthur Levy, Engenheiros Avelino Ig-
nacio de Oliveira, Antônio José de Sousa, Glycon de Paiva Teixeira 
e Rui Lima e Silva para 

"rever a atual legislação sôbre a matéria, inclusive o Código 
de Minas, no que é pertinente ao petróleo" (1). 

Em 10 de abril seguinte, criou o Presidente da República a Co-
missão de Investimentos que, sob a presidência do Ministro da Agri-
cultura, Daniel de Carvalho, assim ficou constituída: General Jua-
rez Távora, Engenheiro Sílvio Fróes Abreu, Oscar Weinschenck, Gu-
mercindo Penteado, Engênio Gudin, Ari Frederico Tôrres, Alcides 
Lins, Ernâni Mota Rezende, Dr. Levi Carneiro e Valentim Fernan-
des Bouças. Essa Comissão, ao iniciar os seus trabalhos, resolveu 
dar preferência aos problemas do petróleo, transmitindo, no pró-
prio mês de abril, à Comissão anterior, um anteprojeto elaborado 
pelo Engenheiro Antônio José Alves de Sousa, que se encontra nas 
páginas de número oitenta e cinco a noventa e oito, do Avulso prin-
cipal. 

Em dezoito de novembro, a Comissão presidida pelo Dr. Odilon 
Braga enviava, ao Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, e 
êste, por sua vez, encaminhava ao Presidente da República, o ante-
projeto de Estatuto do Petróleo, acompanhado de uma longa expo-
sição de motivos. Sôbre êstes dois trabalhos foram ouvidos uma 
Comissão de Ministros, o Ministério da Agricultura, a Secretaria do 
Conselho de Segurança Nacional, além de alguns membros da Co-
missão de Investimentos. Os pareceres serão examinados oportuna-
mente. 

( 
1

) Avulso, Pág. 61. 
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Exame geral do anteprojeto 

O anteprojeto do estatuto do petróleo deve ser examinado sob 
dois aspectos: o geral, que abrange a sua denominação, a distri-
buição das matérias e as modificações fundamentais que adota, em 
face da legislação vigente, e o especial, que será feito sôbre a letra 
e a substância de cada um dos artigos. 

Quanto à denominação, o longo e bem elaborado parecer, ofere-
cido pelo Ministro da Agricultura e redigido pelo Chefe do seu Gabi-
nete, Dr. Afrânio de Carvalho, impugna o nome de "estatuto'', 
preferido pela Comissão. Mas o parecer não tem razão, nesta parte, 
porque o têrmo, como está empregado, encontra apoio em alguns 
léxicos. 

O anteprojeto está dividido em títulos, três títulos estão divi-
didos em capítulo e um dêles em secções. Um dos títulos, por sua 
vez, está dividido em seções. Essa divisão foi criticada pelo men-
cionado parecer do Ministério da Agricultura e essa crítica merece, 
em parte, acolhimento. 

A Emenda n.º 1, que elaboramos, sôbre a matéria, encontra-se 
adiante e está devidamente justificada. 

O anteprojeto contém, em relação ao direito vigente, algumas 
alterações apreciáveis. 

A primeira modificação importante consta do Art. 1.°, § 2.°, 
do anteprojeto, que invoca e aplica o dispositivo do Art. 146 da 
Constituição. tsse texto admite a intervenção da União, no do-
mínio econômico, e a monopolização de determinada indústria ou 
atividade. O referido preceito somente pôde ser aprovado, na Cons-
tituição de 1946, depois que o constituinte Milton Campos conse-
guiu explicar a média das opiniões, com a emenda que resultou 
na última parte do artigo, onde se lê: 

"A intervenção terá por base o interêsse público e por 
limite os direitos fundamentais assegurados nesta Consti-
tuição". 

Relativamente à parte da cláusula, que se refere ao interêsse 
público, parece-nos que nenhuma dúvida poderá levantar o ante-
projeto. O mesmo, provàvelmente, não correrá, quanto à limitação 
ali exarada. Já se pergunta: o direito de preferência do proprietá-
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rio do solo, no aproveitamento dos recursos minerais, não é, por-
ventura, um dos direitos fundamentais assegurados na Consti-
tuição? 

Se a resposta fôsse afirmativa, o anteprojeto colidiria com a 
Constituição por ter criado figura de expropriação sem recom-
pensa. Realmente, os elaboradores do anteprojeto deveriam, se fôsse 
procedente a dúvida, ter considerado duas coisas como objetos de 
indenização: - os terrenos e o direito de preferência. 

Ora, como o artigo dois do referido anteprojeto estabelece, nas 
Letras a e b, uma alternativa e não uma concorrência de paga-
mento, está claro que, qualquer que fôsse a opção do proprietário 
do solo,, deixaria êle de ser indenizado de uma das coisas. 

Em outras palavras, trata-se de uma disposição que priva o 
proprietário destas duas coisas: - o solo e o direito de preferência; 
e oferece em pagamento sàmente uma coisa ou isto que consta da 
Letra a, ou aquilo que é objeto da Letra b. 

Todavia, no estudo mais detalhado que vamos fazer, um pouco 
adiante, sôbre cada um dos artigos, separadamente, demonstrare-
mos, no momento de comentar o Art. 2.º do anteprojeto, que a 
limitação referida no Art. 146 da Constituição e o direito de pre-
fnência mencionado, no Art. 153, § 1.º, não pode atingir ou 
obrigar a União, no caso em aprêço. E isto porque, desde a data 
do Decreto-lei n.0 3. 236, de 7-5-1941, as jazidas de petróleo 
e gases naturais estão incorporadas ao domínio privado da 
União, e desde 7 de maio de 1946, êsse direito se acha definintiva-
mente consolidado, pela prescrição, em que incorreram quaisquer 
interessados. Encontram-se, ali, as razões dessa conclusão. 

Outra modificação importante é a que se refere aos titulares 
de autorizações e concessões, no concernente às operações constan-
tes do Art. 1.0 , § 2.0 , do anteprojeto, isto é, pesquisa, lavra, refina-
ção e transporte especializado. 

As leis, que estão atualmente em vigor, sôbre a matéria, e que 
já enumeramos, em seus pontos essenciais, não permitem, direta ou 
indiretamente, o investimento de capitais pertencentes a pessoas 
físicas ou jurídicas estrangeiras. 

O anteprojeto quebrou, em parte, essa limitação; mas adotou 
eficazes cautelas no sentido de impedir a reprodução de fatos ocor-
ridos em diversos países, especialmente no México e na Venezuela, 
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onde a liberalidade das leis e a falta de vigilância das autoridades 
constituídas permitiram a exploração das riquezas minerais do sub-
solo, sem uma justa e compensadora reciprocidade. 

Exame dos artigos do anteprojeto 
Art. 1.0 : 

A Comissão de Ministros propôs a supressão das seguintes pala-
vras, que se encontram no § 2.0 : "Por fôrça do Art. 146 da Cons-
tituição". Reconhecemos que não é muito técnica essa maneira 
de fazer remissão a outra lei; mas, tratando-se de um preceito novo 
e de grande alcance, e sendo útil atribuir-lhe, de modo claro, o seu 
fundamento constitucional, preferimos conservá-lo, deixando, por 
isso, de oferecer a emenda correspondente. 

Entendemos, porém, que o preceito deve abranger tôdas as ope-
rações, inclusive transportes de qualquer natureza, importação, ex-
portação, distribuição e comércio. A Emenda n.0 2 tem êsse 
objetivo. 

A preferência do verbo "executar" (executará), em lugar de 
explorar, no§ 3.0 , do Art. 1.0 , é muito feliz. Por ocasião dos deba-
tes do projeto da Constituição, tivemos oportunidade de preparar 
uma emenda para obter, no atual Art. 5.0 , n.º XII, a substituição 
da palavra "explorar" por "executar". Mas a pressa com que os 
trabalhos decorriam e o pestígio que o verbo "explorar" adquirira, 
nas Constituições anteriores, impediram-nos de fazê-lo. 

É certo, porém, que êsse têrmo, quando aplicado a serviços, 
sugere sempre a idéia de lucro e êsse não era o caso, naquele texto 
constitucional, quando se tratasse dos serviços que ela executa, di-
retamente. 

Finalmente, o Decreto-lei n.º 3.236 de 7-5-1941, menciona-
va as jazidas de gases naturais e o anteprojeto, as de gases 
raros. Os gases naturais são hidrocarbonetos fluidos e acham-se 
incluídos no corpo dêsse artigo na expressão "jazidas de petróleo 
e de outros hidrocarbonetos fluídos". Os gases raros não são hidro-
carbonetos, mas gases de hélio, argon, kripton, xenon associados 
com os hidrocarbonetos fluídos, conforme explicamos no Cap. I 
sôbre noções de química dos hidrocarbonetos. 

Art. 2.0 : 

~sse artigo do anteprojeto estabelece a maneira de indenizar 
o proprietário do solo, privado do exercício do direito de preferên-
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eia estabelecido no Art. 153, § 1.°, da Constituição. ~le deverá 
optar, ou pelo recebimento do valor do terreno, correspondente aos 
respectivos campos de lavra, valor aquêle apurado de uma forma 
especial, ou pela percepção de um por cento do valor da produção, 
na bôca do poço . 

A exposição de motivos defende o preceito na passagem que 
tem o n.º 75 (pág. 56 do Avulso); e a Comissão de Ministros, nas 
Páginas 64, 65 e 67, assim como o parecer do Dr. Afrânio de Car-
valho (Páginas 73 a 84), o combatem, propondo substitutivos. 
Todos êsses trabalhos mereceram atenta leitura; mas temos opinião 
divergente, desde a Constituinte. Entedemos que o direito de pre-
ferência não atinge a parte do subsolo, integrada no domínio 
da União. 

O direito de preferência do proprietário do solo, para a explo-
ração do subsolo, pretendeu entrar na Constituição de uma forma 
ampla; mas apenas conseguiu vingar, em têrmos sobremaneira res-
tritos, por maioria inferior a trinta votos, e tendo contra êle o 
lúcido parecer de representantes da Nação, que também eram téc-
nicos, na matéria, como Atílio Viváqua, Israel Pinheiro, Irineu Jof-
fili e muitos outros. 

:msse direito não pode ser concedido a pessoas físicas ou jurídicas 
estrangeiras, porque o impede o próprio texto, onde a cláusula se 
acha inscrita (Art. 153, § 1.0 ); não pode ser conferido ao proprie-
tário, incapaz de exibir os elementos de informação, que sàmente 
os verdadeiros pesquisadores conseguem obter (Arts. 7.0 e 17 do De-
creto-lei n.0 3. 236, de 1941); e, finalmente, "os direitos de prefe-
rência do proprietário do solo, quanto às minas e jazidas serão re-
gulados de acôrdo com a natureza delas" (Art. 153, § l.º, última 
parte, da Constituição). 

Israel Pinheiro, falando sôbre a emenda, que deu origem a essa 
disposição, observava: 

":!!: necessário, na exploração das minas, distinguir a 
sua natureza. Existem jazidas como a de argila, os cal-
cários, algumas de mica, de quartzo, que são, na verdade, 
na superfície, ligadas diretamente ao solo, e há outras, 
como as de petróleo, que vão a 2. 000 metros de profundida-
de. No caso de jazidas de petróleo, ouro, etc., não é possível 
que se dê preferência ao proprietário do solo. Desejo que 
se discrimine, na lei ordinária, a maneira pela qual se po-
derá conceder essa preferência". 
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A Constituição de 16 de julho de 1934, no Art. 118, estabeleceu 
a distinção entre a propriedade. do solo e a das jazidas e, no Art. 
119, § l.º, criou o direito de preferência do proprietário, na explo-
ração destas últimas. O Art. 143 da Constituição de 10 de no-
vembro de 1937 reproduziu, em têrmos equivalentes, aquêles 
dois preceitos. 

Mas, tanto a primeira Constituição, no § 4.0 do Art. 119, 
como a segunda, no Art. 114, determinavom a nacionalização das 
minas, jazidas minerais, etc., consideradas básicas, ou essenciais, 
à defesa econômica ou militar da Nação. i:ste último dispositivo 
incluiu também as indústrias da mesma natureza. 

o direito de preferência somente poderia prevalecer enquanto 
não se definia, com precisão, a propriedade das jazidas. As leis cons-
titucionais estabeleceram a distinção entre a propriedade do solo 
e a do subsolo somente para efeito de exploração ou aproveitamento; 
mas essa distinção inexistia para os outros efeitos. 

Era, portanto, natural, curial e lógico, que aquêle proprietário 
do solo, ainda não inteiramente desvinculado, para outros efeitos, 
da propriedade do subsolo, tivesse direito de preferência, nos casos 
de exploração daquilo que, embora limitadamente, estava na sua 
propriedade. Mas, operada a nacionalização prevista naqueles dois 
textos, com a significção de estadização, o direito de propriedade 
cessaria, como ipso facto cessará, para todos os efeitos; e com êle 
o mencionado direito de preferência. 

Os Arts. 152 e 153 da Constituição não têm qualquer apli-
cação àquelas partes do subsolo, que já estão incorporadas ao pa-
trimônio da União. 

Não tem aplicação o Art. 152 porque os bens, assim incorpo-
rados, ficaram, pelo próprio ato de incorporação, distintos do solo; 
e, portanto, não havia necessidade de um novo texto enunciando 
essa circunstância. 

Não tem aplicação o Art. 153 porque a União não explora os 
bens incorporados ao seu patrimônio, somente em virtude de au-
torização ou concessão a terceiros, mas também por administração 
direta ou contratada. 

Aliás, essa verdade decorre aind1;1. mais claramente da disposi-
ção do§ 3.º do Art. 153. Os Estados somente podem dar autoriza-
ção ou fazer concessão quando as jazidas não se encontram no 
domínio da União. 

10 - 22 500 - II 
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Ora, as jazidas de petróleo e gases naturais encontram-se no 
domínio privado da União, desde a data do decreto-lei n.º 3.236, 
isto é, desde 7 de maio de 1941. Por ocasião da promulgação da 
atual Constituição da República já se achava prescrito, por fôrça 
do Art. 1.0 do Decreto n.0 910, de 6-1-1932, todo e qualquer direito 
que os proprietários do solo porventura pudessem alegar, originado 
da circunstância de não ter o Decreto-lei n.0 3. 236 mantido o di-
reito de preferência, e nem feito qualquer menção sôbre o mesmo. 

Em uma das suas conferências, o General Júlio Caetano Horta 
Barbosa apresentou, sôbre êsse assunto, considerações que merecem 
ser reproduzidas: 

"Jazidas há, como as de calcário, argila, feldspato, etc. 
que pouco maior valor têm para a coletividade que a pró-
pria gleba em que se encontram. Há um segundo grupo de 
jazidas de apreciável valor industrial, e a preferência do 
proprietário do solo não deve ser de molde a privar a cole-
tividade de seus benefícios: ferro, ouro, magnesita, etc.. 
Em um terceiro grupo viriam os materiais estratégicos, 
para cujas jazidas esta preferência deveria ser ainda mais 
limitada, como as de alumínio, cromita, carvão e cobre. 
Finalmente, os materiais críticos, em relação aos quais as 
necessidades nacionais se contrapõem em absoluto à prefe-
rência do proprietário do solo: petróleo, urânio, tório". 

(V. "Fôlha da Manhã" de S. Paulo -10 de agôsto de 1947). 

t:sse raciocínio, todavia, não importa em propor a eliminação da 
Letra "b" do Art. 2.0 Parece-nos engenhosa a idéia de fixar • 

ao proprietário a opção sôbre a maneira de se indenizar do prejuízo 
que sofre: - ou o justo valor do terreno ou a contribuição ali men-
cionada. Aceitamos o dispositivo, não como indenização ao direito 
de preferência, e sim como indenização da parte do solo que o 
proprietário deixa de usufruir. 

A forma de pagamento, constante da Letra "a", não mereceu 
o nosso apoio, porque não representa o valor real do terreno. Vigo-
rante êsse dispositivo, poderiam ocorrer essas hipóteses: quando no 
último qüinqüênio se verificasse ascensão de preço, o proprietário 
seria prejudicado; quando se verificasse descensão, o prejuízo seria 
da União ou dos titulares de autorizações ou concessões. O melhor 
critério é o do justo valor. Essas considerações nos levaram a redigir 
emenda, substitutiva ao Art. 2.0 , que tomou o n.º 3. 
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Arts. 3, 4, 5 e 6: 
Parece-nos que, ressalvadas as modificações constante das 

Emenda n.0 45, êstes artigos devem conservar a redação do ante-
projeto, excetuando sómente os §§ do Art. 6.º, que serão exami-
nados conjuntamente com o Art. 18. 

Art. 7: 
Inicialmente, vamos transcrever o que deliberou a Comissão de 

Ministros sôbre os §§ 1.0 e 2.0 do Art. 7.0 : 

"Quanto à integridade da exploração: - o projeto 
reconhece que ela é necessária e por isso permite conces-
sões 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 possibili-
dade anula 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 pre-
ceitos constantes dos §§ 1.º e 2.0 do Art. 7.0 , permissivos 
do desmembramento". 

Temos dúvidas em acolher êste argumento da douta Comissão 
de Ministros. Em primeiro lugar, parece-nos que os parágrafos 
se referem a concessões isoladas de transporte e assim não podem 
incorrer na censura. Em segundo lugar, as condições de transfor-
mação resultam de um entendimento entre as partes e só constará 
do decreto o que realmente foi aventado. 

Todavia, para evitar outras interpretações, apresentamos a 
Emenda n.0 7, que restringe a cláusula censurada às concessões 
isoladas de transporte. 

Art. 8:  
Nada a sugerir por enquanto.  
Art. 9:  
O anteprojeto determina a indenização da ocupação da pro- 

priedade e do dano que esta ocupação causar. Manda indenizar, por-
tanto, inclusive, à ocupação, invariàvelmente, ainda que esta não 
seja danosa. Não encontramos base para êsse preceito, e por isso 
oferecemos a Emenda n.º 8, que condicionou a indenização ao-
evento do dano. 
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o § 1.º, por sua vez, procura estabelecer um critério para a fi-
xação do quantum a indenizar. É muito difícil preestabelecer um 
justo cr'itério' para a determinação do valor de uma lesão ao direito 
do indivíduo. Cada caso tem as suas modalidades, que somente o 
juiz e o perito podem apreciar objetivamente, no momento em que 
colhem elementos para a sentença ou laudo. Por êsse motivo suge-
rimos a Emenda n.0 9, que propõe a supressão do referido 
parágrafo'· 

O § 2. se refere ao arbitramento. Essa matéria pode ser 
incluída no texto do artigo, suprimindo-se o parágrafo. E' o objeto 
da Emenda n.0 9. 

O Art. 9.0 , se forem aprovadas as emendas, ficará assim redi-
gido: 

Os titulares de autorizações e concessões indenizarão, 
mediante arbitramento, aos proprietários de áreas ocupa-
das, ainda que pessoas jurídicas de direito público, dos da-

.. nos que venham a sofrer em virtude da ocupação". 

Arts. 10 e 11:  
Não há qualquer observação, no momento, a fazer quanto a  

êstes artigos. 
'Art: t2:' 
Quanto ao Art. 12, a Comissão de Ministros propõe a supres-

são da_palavra real e a proposição nos parece procedente. 'os direitos 
reais estão enumerados no Art. 674 do Código Civil. A posse não 
é um direito real; e, especialmente, no caso vertente, a condição 
de direito real do concessionário é incompatível com o domínio 
da União sôbre as jazidas. A equiparação do direito do concessio-
nário ao usufruto não lhe tira o caráter pessoal. Apresentamos, 
por êsse motivo, a Emenda n.0 11, propondo a substituição das 
palavras "cria um direito reRl .de posse" por estas: "investe o 
concessionário na posse", etc . 

Art. 13: 
•Nada a modificar, por enquanto. 
Art. 14: 
A ·comissão de Ministros sugeriu um novo parágrafo concebido 

nos seguintes têrmos: 
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"§ 2.0 - Findo o prazo da concessão, reverterão, sem 
ônus para a União, os bens móveis e imóveis existentes no 
território nacional, pertencentes à emprêsa concessionária 
e vinculados à sua indústria". 

A matéria, porém, nos parece regulada em têrmos satisfatórios 
no Art. 17. 

Art. 15: 
Foram sugeridas duas modificações de redação, que aceitamos. 

São as que constam das Emendas ns. 12 e 13. 
·Arts. 16 e 17: 
Ê:stes dois artigos não sofreram modificações. 
Art. 18: 
Ê:ste artigo ocupa-se dos titulares de autorizações e concessões, 

matéria que está distribuída, no projeto, pelos Arts. 6.0 , § 1.º, e 18 
a 23. Por outro lado, a Mensagem n.0 61-1948 encaminhou à Câ-
mara dos Deputados um outro projeto de lei, onde também se trata 
do assunto. 

Há algumas observações a fazer. O Art. 18 menciona as auto-
rizações e concessões referidas no § 3.0 do Art. 1.º. ltste parágrafo, 
por sua vez, trata das operações previstas no § 2.0 Há muita re-• 

missão em prejuízo da simplicidade e da clareza de' que os textos 
legais devem ser revestidos. 

Em resumo, as operações, além das pertinentes ao comércio, 
são as seguintes: pesquisa, lavra, refinação e transporte; e o Art. 
18 enumera as pessoas que podem receber autorizações ou conces-
sões para aquêles atos. Entretanto, o § 1.º do Art. 6.0 estabelece 
restrições que o Art. 18 não contém. Por outro lado, o projeto 
que acompanhou a Mensagem n.0 61 também está em desacôrd 
com o referido Art. 18. 

Para evitar, não só a divergência de tais preceitos, como a sua 
dispersão, pareceu-nos mais conveniente reunir tôda essa matéria 
neste artigo, inclusive os preceitos dos §§ do Art. 6.0 , na parte 
correspondente, acrescentando, às operações já aludidas, o reco-
nhecimento e a exploração mencionados no Art. 4.0 , Letras a e d. 

Assim, as autorizações e concessões, com a amplitude ou as res-:-
trições que lhes convém, compreenderão reconhecimento, pesquisa, 
lavra, transporte, refinação e exportação. Apresentamos para êsse 
dispositivo a seguinte e~.nenda: 
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Art. 18. As autorizações para as operações do Art. 
4.0 e as concessões para a operação do Art. 5.0 , Letra a, 

. serão conferidas exclusivamente a brasileiros, a pessoas 
jurídicas de direito público interno e a sociedades orga-
nizadas no País; e as concessões do Art. 5.0 , Letras b e e, 
serão conferidas exclusivamente: 

a) a cidadãos brasileiros; 
b) a pessoas jurídicas de direito público interno; 
e) a sociedades em nome coletivo, ou comandita e 

por cotas, de responsabilidade limitada, em que todos os 
sócios sejam brasileiros; 

d) a sociedades anônimas cujas ações com direito 
voto, na proporção mínima de sessenta por cento - 60% 
- pertençam a brasileiros. 

§ 1.º idêntico ao § 2.0 do Art. 6.º. 
§ 2.º idêntico ao § 3.0 do Art. 6.º. 
§ 3.º idêntico ao § 1.0 do Art. 18. 
§ 4.º idêntico ao § 2.0 do Art. 18. 
§ 5.0 idêntico, mutatis mutandis, ao § 3.° do Art. 18". 
Essas modificações constam da Emenda n.0 14. 
Arts. 19 a 23: 
Não temos, no momento, alteração a sugerir. 
Art. 24: 
§ 1.0 Aceitamos a proposta da Comissão de Ministros para que 

se diga: "O País será" em lugar de "cada província será". Apre-
sentamos neste sentido a Emenda n.º 15. Essa modificação evitará 
possível confusão, na enumeração de quadrículas, que abranjam 
parte das províncias limítrofes, e a possibilidade dessas quadrícu-
las receberem dois números, um par e outro impar, conforme a 
providência considerada . 

Art. 25:  
Apresentamos Emenda n.0 16, de redação apenas.  
Art. 26:  
O anteprojeto estabelece uma caução variável de 100. 000 (cem  

mil) a 200. 000 (duzentos mil) cruzeiros, conforme a extensão da 
área da região requerida, mas sem estabelecer proporção entre o 
valor da caução e a extensão da área. Tendo em vista essa justi-
ficativa e ainda que a outorga de uma autorização de reconhe-
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cimento não garante direito algum ao interessado, propomos que 
se fixe o valor da caução em 100.000 (cem mil cruzeiros. Apresen-
tamos a Emenda n.0 17, neste sentido. 

Arts. 27 a 29: 
Não temos, no momento, qualquer modüicação a apresentar. 
Art. 30: 
Letra a: Propomos, na Emenda n.0 18, a inclusão da palavra 

"sumárias" depois de "descrição". 
Art. 31: 
Nada a sugerir por enquanto. 
Art. 32: 
Propomos substituir a palavra "apólices" por "títulos", confor-

me a Emenda n.º 19. 
Arts. 33 e 34: 
Nada a sugerir, por enquanto. 
Art. 35: 
Apresentamos a Emenda n.0 20, de simples transposição. 
Art. 36: 
§ 2.0 - Propomos a inclusão da locução "dentro dos prazos 

desta lei" depois da palavra "pesquisa" (Emenda n.º 21). 
Arts. 37 a 49: 
Nada a modificar, por enquanto. 
Art. 50: 
Apresentamos a Emenda n.º 22, que se refere à reversão an-

tes da entrega ao CNP. 
Arts. 51 e 52: 
Nada a modificar, por enquanto. 
Artigo 53: 
Ao N.° IV - Apresentamos a Emenda n.0 23, de redação 

apenas. 
Art. 54: 
§ 3.0 Apresentamos a Emenda n.0 24, que modifica substan-

cialmente o dispositivo dêsse parágrafo, porque achamos excessi-
va a indenização de 20% (vinte por cento) e inaceitável a forma 
de pagamento prevista. 

Art. 55: 
Apresentamos ao§ 1.º a Emenda n.0 25, supressiva da palavra 

"melhores". 
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Art. 56: 
Nada a modificar, por enquanto. 
Art. 57: 
Oferecemos, para a redação do N.0 II, a Emenda n.0 26, e, 

para a substituição da expressão "preço do custo" por "valor co-
mercial", a Emenda n.º 27. 

Art. 58: 
Apresentamos a Emenda n.0 28, que propõe a seguinte redação 

para a cabeça do artigo: "A contribuição de aproveitamento será 
calculada sôbre a produção nas seguintes proporções". 

O avulso contém um engano: menciona na Letra a a Provín-
cia III em lugar de XII. Não há necessidade de emenda para se 
fazer essa correção. Mas o original também tem um engano: -
colocou a Província IX na Letra a quando deve estar na Letra e. 
A Emenda n. 0 29 corrige êsse engano. 

Artigos 59 e 63 : 
Nada a modificar, por enquanto. 
Art. 44: 
Apresentamos a Emenda n.0 30, que emprega a expressão "des-

pachado", onde está a palavra "julgado". 
Arts. 65 a 68: 

Nada a modificar, por enquanto. 
Art. 69: 
Propomos, na Emenda n.0 31, nova redação para a Alínea b, 

visando mais clareza. 
Art. 70: 
Apresentamos as Emendas 32 e 33. Condicionamos a exporta-

ção à satisfação do consumo interno em gasolina porque não seria 
econômicamente possível essa exigência em relação a todos os pro-
dutos de petróleo. Substituímos a expressão "reserva medida" por 
"produção potencial" porque, quando a produção nacional fôr capaz 
de satisfazer o consumo interno a reserva medida será quinze a 
vinte vêzes maior do que a capacidade de produção anual. 

Art. 71: 
Propomos, na Emenda n.º 34, a substituição da palavra "uni-

formidade" por "equivalência". 
Artigos 72 a 76: 
Nada a modificar, por enquanto. 
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Emendas ao anteprojeto 

Emenda n.0 1: 
Modifica tiva. 
Modifique-se a divisão do projeto, nos títulos, capítulos e 

seções, pelo seguinte: 
Capítulo I - Disposições Preliminares (Arts. 1.º a 23). 
Capítulo II - Da Pesquisa (Arts. 24 a 39) . 
Capítulo III - Da Lavra (Arts. 40 a 59) . 
Capítulo IV - Da Industrialização e do Comércio (Arts. 60 

a 71). 
Capítulo V - Das rochas betuminosas e pirobetuminosas 

(Arts. 77 a 86). 
Capítulo VI - Das Disposições Fiscais (Arts. 72 a 76). 
Capítulo VII - Disposições Gerais e Transitórias (Arts. 

87a105). 
:t!lsses capítulos não terão outras divisões, além dos artigos. A 

numeração dos artigos dos Capítulos V e VI deve tomar em con-
sideração a transposição proposta. 

Justificação: 
A divisão excessiva em lugar de facilitar dificulta o estudo da 

lei. A reunião dos Títulos I e II do projeto em um só capítulo tem 
a vantagem de colocar, dentro da mesma divisão, assuntos que 
estão, mas não deviam estar separados. Por exemplo, o Art. 6.0 , 

que pertence ao Título I, trata dos titulares de certas autorizações; 
e o Art. 18, que pertence a outro título, trata do mesmo 
assunto. 

Emenda n.0 2: 
Aditiva. 
Art. 1.0 , § 2.º. 
Acrescente-se, depois da palavra "transporte" "a importação, 

exportação, distribuição e o comércio de hidrocarbonetos fluídos de 
qualquer origem". 

Conseqüentemente, suprimam-se as palavras: "por meio de 
condutos ou navios-tanques". 
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Justificação: 
A conclusão a que chegamos é que a intervenção deve abranger 

tôdas as operações referentes aos hidrocarbonetos fluidos, pelo fato 
de serem tôdas elas, igualmente, de utilidade pública. 

Emenda n.º 3:  
Substitutiva.  
Ao Art. 2.0 •  

O Art. 2.0 deverá ter a seguinte redação:  

"O proprietário do solo receberá, mediante arbitra-
mento e a título de indenização, pelos terrenos em corres-
pondência com os campos de lavra, o seu justo valor em 
dinheiro; ou, se preferir, a contribuição de um por cento 
da produção anual, na bôca dos poços". 

Mantenha-se o parágrafo, com as modüicações sugeridas na 
Justificação: No texto do parecer. 

Emenda n.0 4: 
Supressiva. 
Art. 2.0 - Parágrafo único. 
Suprimam-se as palavras "mas serão sempre efetuadas pelo 

Govêrno da União". 
Justificação: :li: possível que, em casos especiais, seja conve-

niente a estipulação do pagamento por parte dos titulares de auto-
rizações ou concessões. 

Emenda n.0 5: 
Aditiva. 
Ao Art. 4.0 • 

Acrescente-se o § 3.0 : "As operações indicadas pelas Alíneas e 
e d dependerão sempre de autorizações especiais". 

Justificação: O preceito é retirado da cabeça do Art. 6.0 , onde 
ficou menos adequadamente. Ver texto do parecer. 
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Emenda n.º 6:  
Aditiva.  
Ao Art. 5.0  • 

Acrescente-se um Parágrafo único: "As concessões enumera-
das neste artigo poderão ser isoladas ou simultâneas". 

Justificação: 
A matéria foi retirada da cabeça do Art. 6.0 , onde figurava 

menos adequadamente. Ver texto do parecer. Poderíamos sugerir 
que, em lugar de parágrafo, se redigisse o comêço do artigo desta 
maneira: "serão objeto de concessões, isolàdàs ou simultâneas, 
etc". Preferimos a adoção do parágrafo para estabelecer uma com-
binação mais harmônica entre os Arts. 4.0 e 6;o. 

Ao § l.º do Art. 7.0 • 

Aditiva. 
Ao § 1.º do art. 7.0 • 

Depois da palavra concessões, acrescente-se: "isoladas". 
Justificação: V. texto do parecer. 

Emenda n.0 8:  
substitutiva.  
Ao Art. 9.0 •  

O Art. 9.0 terá a seguinte redação:  

"Os titulares de autorizações e concessões indenizarão, 
mediante arbitramento, os proprietários das ãreas ocupa-
das, ainda que pessoas jurídicas de direito público, dos da-
nos que venham a sofrer em virtude da ocupação". 

Justificação: No texto do parecer. 

Emenda n. o 9: 
Supressiva. 
Ao Art. 9.°. 
Suprima-se o § 2.0 • 

Justificação: Valerá a emenda se fôr aprovada a de n.º 8. 
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a) a cidadãos brasileiros que estejam na plena posse 
de seus direitos; 

b) a pessoas jurídicas de direito público interno; 
e) a sociedades em nome coletivo, em comandita e 

por quotas de responsabilidade limitada em que todos os 
sócios sejam brasileiros; 

d) a sociedades anônimas cujas ações com direito a 
voto, na proporção mínima de sessenta por cento (60%), 
pertençam a brasileiros. 

§ 1.º idêntico ao § 2.0 do Art. 6.º.  
§ 2.0 idêntico ao § 3.0 do Art. 6.º.  
§ 3.0 idêntico ao § 1.º do Art. 18.  
§ 4.0 idêntico ao § 2.0 do Art. 18.  
§ 5.0 idêntico ao § 3.º do Art. 18.  
Justificação: No texto do parecer.  

Emenda n.º 15:  
Substitutiva.  
Ao Art. 24, § 1.0  • 

Diga-se: "O País será" em lugar de "cada província será". 
Justificação: No texto do parecer. 

Emenda n.0 16:  
De redação.  
Ao artigo 25, § 5.0  • 

Coloque-se um ponto depois da palavra lei, na penúltima linha; 
e redija-se a última parte: "Caso o relatório seja considerado satis-
fatório, será restituída a caução". 

Justificação: Maior clareza. 

Emenda n.0 17:  
Modifica tiva.  
Ao Art. 26, § 1.º.  
:6::sse parágrafo deverá ter a seguinte redação  
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"A entrega do título dependerã da prova de haver sido 
prestada, no Tesouro Nacional, em moeda corrente ou títu-
los da Dívida Pública Federal, a caução de 100. 000 (cem 
mil) cruzeiros". 

Justificação: No texto do parecer. 

Emenda n.º 18: 
Aditiva. 
Ao Art. 30, Letra a. 
Inclua-se a palavra "sumárias" depois de "descrição". 
Justificação: E' dispensável por evidente. 

Emenda n.º 19:  
Modifica tiva.  
Ao Art. 32.  
Substitua-se a palavra "apólices" por "títulos".  
Justificação: Dispensada.  

Emenda n.0 20: 
Transposição. 
Ao Art. 35. 
Trasponha-se a palavra "exata" para depois de "topogrãfica". 
Justificação: Dispensada. 

Emenda n.O 21: 
Aditiva. 
Ao Art. 36, § 2.º. 
Depois da palavra "pesquisa", acrescente-se: "dentro dos prazos 

desta lei". 
Justificação: Dispensada. 

Emenda n.º 22: 
Aditiva. 
Ao Art. 50. 
Inclua-se, depois de "trinta anos" e antes de "serão entregues", 

as seguintes palavras: "reverterão à União e ... ". 
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Justificação: O fundamento da entrega é a reversão e não o 
escoamento do prazo. 

Emenda n. o 23:  
De redação.  
Ao Art. 53, n.0 IV.  
1!:sse inciso deve ter a seguinte redação:  

"de satisfação do disposto na Alínea a ou apresentação 
de compromissos à obrigação contida na Letra b do 
Art. 2.0 ". 

Emenda n. o 24:  
Ao Art. 54, § 3.0  • 

Substitua-se a redação do anteprojeto pela seguinte: 

"O titular da pesquisa decaído de seus direitos, na 
forma dêste artigo, será indenizado por quem vier a explo-
rar a jazida por êle pesquisada, mediante o pagamento 
de uma taxa proporcional sôbre o valor comercial do óleo 
bruto na bôca dos poços, taxa essa cujo limite máximo fi-
cará subordinado à possibilidade de extração comercial do 
óleo e que será devida pelo prazo máximo de 30 (trinta) 
anos". 

Justificação: No texto do parecer. 

Emenda n. 0 25:  
Supressiva.  
Ao Art. 55, § 1.0 •  

Suprima-se a palavra "melhores".  
Justificação: Desnecessária por evidente.  

Emenda n.º 26  
De redação.  
Ao Art. 57.  
O N.0 II do Art. 57 terá a seguinte redação:  

"a contribuição de aproveitamento de jazidas a que se re-
fere o Art. 58". 
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Emenda n.0 27: 
Modifica tiva. 
Ao § 3.0 do Art. 57. 
Em lugar de "preço de custo'', diga-se: "valor comercial". 
Justificação: Desnecessária por evidente. 

Emenda n.0 28: 
De redação. 
Ao Art. 58, caput. 
A cabeça do Art. 58 deve ter a seguinte redação: 

"a contribuição de aproveitamento será calculada sôbre a 
produção nas seguintes proporções". 

Emenda n. o 29: 
Transposição. 
Ao Art. 58, Letra a. 
Transponha-se o n. 0 I para a Letra e. 

Emenda n.0 30: 
Substitutiva. 
Ao Art. 64. 
Leia-se "despachado" onde se lê: "julgado". 

Emenda n.0 31: 
De redação. 
Ao Art. 69, Letra b. 
A Alínea b dêsse artigo deve ter a seguinte redação: 

A refinação, no País, do petróleo para produção de 
derivados destinados à exportação, em percentagens pro-
gressivamente crescentes sôbre o volume total da exporta-
ção, estabelecidas por qüinqüênios, sendo a percentagem 
inicial de 25% (vinte e cinco por cento) a partir da data 
em que completar o prazo de 10 (dez) anos da primeira re-
messa exportada pelo País". 

Justificação: Desnecessária: 

11-22500-II 
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Emenda n.0 32: 
Aditiva. 
Ao Art. 70. 
Acrescente-se, depois da palavra "interno" a expressão "em 

gasolina produzida com o petróleo nacional". 

Emenda n.0 33: 
Substitutiva. 
Ao Art. 70. 
Substitua-se "uma reserva medida equivalente a três vêzes o 

consumo anual, a exportação será livre", por "uma produção poten-
cial capaz de satisfazer essas exigências por mais três anos, a ex-
portação do excedente será livre". 

Justificação: No texto do parecer. 

Emenda n. 0 34: 
Substitutiva. 
Ao Art. 71. 
Diga-se: "equivalência", em lugar de "uniformidade". 

Emenda n.0 35:  
Aditiva.  
Ao Art. 77.  
Acrescente-se um Parágrafo único nestes têrmos:  

"Incumbe ao CNP exercer tôdas as atribuições e 
praticar todos os atos relativos à pesquisa, à lavra, e à 
industrialização dessas jazidas". 

Justificação: No texto do parecer: 

Emenda n.º 36: 
Aditiva. 
Ao Art. 85. 
Intercale-se depois da palavra "pirobetumes" a seguinte ex-

pressão: "bem como para as instalações de tratamento de carvões 
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minerais e outras matérias para a produção de hidrocarbonetos 
fluidos". 

Justificação: V. texto do parecer. 

Emenda n.0 37: 
Aditiva. 
Ao Art. 86. 
Intercale-se, depois da palavra "produtos", a seguinte expres-

são: "e subprodutos de destilação dos minerais abrangidos por êste 
título e". Acrescente-se depois da palavra "pirobetumes" a expres-
são: "durante o prazo de 10 (dez) anos, a contar da data de cada au-
torização". 

Justificação: No texto do parecer. 

Emenda n.o 38: 
Modifica tiva. 
Ao Art. 101, Letra a. 
Em lugar de "igualdade de condições", leia-se: "condições si-

milares". 

Emenda n.º 39: 
Aditiva. 
Intercalar entre os Arts. 104 e 105 do anteprojeto o Art. 105 

com a seguinte redação: "Fica mantida a reserva petrolífera na 
região do Recôncavo, no Estado da Bahia, constituída pelo Decreto 
n.o 3. 701, de 8-2-1939". 

Justificação: Com a própria leitura. 

Emenda n. o 40: 
Modificativa parcial. 
Ao Art. 105. 

On se lê "Art. 105" leia-se: "Art. 106". 

Justificação: No texto do parecer. 
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CAPÍTULO XIII 

A CONTROVÉRSIA SOBRE O PETRóLEO 

Delimitação do assunto 

Quando começamos a reunir os elementos indispensáveis ao 
estudo da questão do petróleo, no Brasil, a fim de formularmos êste 
parecer, estávamos animados do desejo de apresentar uma solução 
p~ópria, que conseguisse atender às necesidades imperiosas e ina-
diáveis do País e, ao mesmo tempo, amainar as paixões desenca-
deadas em tôrno dêsse problema, em alguns setores da opinião, 
deritro e fora do Congresso Nacional. 

Não foi, porém, necessário fazê-lo. Porque, depois de um estudo 
cuidadoso, sôbre o assunto, e da atenta leitura de quase todos, senão 
de todos os trabalhos apresentados, na imprensa ou na tribuna, por 
eminentes brasileiros e técnicos abalizados, chegamos à conclusão 
de que o anteprojeto, enviado pelo Sr. Presidente da República à 
Câmara dos Deputados, uma vez adotadas as alterações constantes 
das en:iendas, mencionadas no capítulo anterior, corresponde, per-
feitamente, aos referidos objetivos. 

A sabedoria, o patriotismo e a operosidade dos homens que re-
digiram aquêle documento, estabelecendo as diretrizes legais da 
nossa incipiente indústria petrolífera, em face dos mandamentos 
dá nova Constituição da República, não podem e não se devem di-
luir, no entusiasmo de argumentos de aparência objetiva e fundo 
se_iitimental, cujo prestígio e ressonância são produzidos, menos pe-
la sua própria substância ou consistência, do que pela respeitabili-
dade de cada um dos seus dignos autores. 

Vamos, inicialmente, examinar se existe, na realidade, uma ra-
zão plausível de controvérsia, isto é, se o anteprojeto, tal como foi 
redigido, se afasta, essencialmente, da opinião dos que o comba-
tem e, ainda, quais os fundamentos dessa tenaz oposição. 

Tôdas as questões que dominam o problema do petróleo, podem 
ser compreendidas em dois têrmos: - propriedade e atividade. 

Quanto à propriedade, a solução dada pelo anteprojeto é, pre-
cisamente, aquela que está em consonância com a dos seus maiores 
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opositores. ~le mantém, no domínio privado da União, como bens 
Inalienáveis e imprescritíveis, as jazidas de petróleo e de outros hi-
drocarbonetos fluídos e gases raros, existentes no território na-
cional. 

Quanto à atividade, a econômia do petróleo, como é sabido, com-
preende as seguintes atividades: pesquisa, lavra, industrialização e 
distribuição, sendo pertinentes a esta última, além do abastecimen-
to interno, o transporte, armazenagem, comércio interior e exterior. 

O anteprojeto, valendo-se da faculdade prevista no Art. 146 
da Constituição Federal, declarou de utilidade pública e, conse-
qüentemente, da exclusiva competência da União, a pesquisa, a 
lavra, a refinação e o transporte especializado. Se fôr aceita a 
emenda, que oferecemos, sob o n.0 2, entrarão, igualmente, den-
tro dêsse regime não somente todo e qualquer transporte como a 
importação, a exportação, distribuição e comércio do petróleo. 

Em face do exposto, não haveria mais lugar para controvérsias. 
Em verdade, os mais acirrados inimigos do anteprojeto desejavam 
que o Estado fôsse o dono das jazidas e o grande titular das ativi-
dades concernentes ao petróleo, e, tendo sido atendida essa opinião, 
o assunto devia ser considerado encerrado. 

Todavia, não foi isso o que ocorreu. A polêmica está prosseguin-
do e às vêzes se reanimando porque o anteprojeto permite que o 
Estado exerça aquelas atividades, por meio, inclusive, de autoriza-
ções ou concessões. 

Vamos esclarecer. A União poderá, nos têrmos do anteprojeto, 
executar as operações concernentes ao petróleo, por administração 
direta ou contratada, e por autorizações ou concessões. Os opugna-
dores do projeto investem contra o sistema de autorizações ou con-
cessões. 

Cumpre assinalar, porém, que, dentre aquêles que combatem o 
projeto, nessa parte, alguns aceitam o sistema de autorizações e 
concessões, uma vez que estas sejam conferidas, exclusivamente, a 
brasileiros; e outros se opõem a qualquer forma de concessão. Aten-
dendo-se à idéia dêstes últimos, o Estado não deve apenas ser o 
proprietário, mas concentrar, pràticamente, sôbre si, tôdas as ati-
vidades. 
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Essa explicação inicial permite a delimitação do ponto exato do 
debate; e, para torná-lo mais fàcilmente apreensível, vamos apontá-
-lo no seguinte esquema: 

A propriedade que sef - regime de acessão 
exerce sob .......... ( - regime da dominialidade 

A questão do pe- - regime eclético 
tróleo compre- - autorização e { limitada 
ende A atividade, que sej concessão . . irrestrita 

exerce sob .......... 
- administração direta1·- administração concentrada 

Procedendo-se a um exame da contenda, em face dêsse esque-
ma, pode-se notar o seguinte: 

A questão do petróleo compreende, como afirmamos: proprie-
dade e atividade. Quanto à propriedade, não há oposição ponderá-
vel; quanto à atividade também não há oposição ponderável no 
tocante à administração direta e à administração contratada. 

No que concerne à outra parte, o regime de autorização ou 
concessões pode ser limitado ou irrestrito. Quanto a êste último 
também não existe oposição ponderável ao anteprojeto, uma vez 
que tal sistema não foi adotado. O regime preferido é o da auto-
rização ou concessão limitada e é neste ponto nodular que a ques-
tão está situada. 

O princípio da autorização ou concessão limitada, adotado no 
anteprojeto, é combatido, como já dissemos, de forma diferente: 
uns o impugnam porque entendem que o Estado deve exercer tôdas 
as atividades, excluindo, assim, os próprios brasileiros; outros por-
que, permitindo o Art. 153 da Constituição que "as autorizações 
ou concessões sejam conferidas, exclusivamente, a brasileiros ouso-
ciedades organizadas no País", os estrangeiros conseguirão se apro-
veitar do nosso petróleo, indiretamente, entrando como sócios, 
quotistas ou acionistas, para essas sociedades. A exclusão absoluta 
do capital estrangeiro é o ponto intersecional dessas duas correntes. 

Acreditamos que, com essa concisa explicação, fica perfeita-
mente delimitada a controvérsia. Todavia as razões expedidas e 
divulgadas pelos ilustres adversários do anteprojeto e freqüente-
mente deformadas, na praça pública, não merecem acolhimento 
porque: 



- 167-

a) contrariam o espírito da Constituição de 1946; 
b) não encontram apoio na legislação comparada; 
e) visam afastar perigos que as cautelas do anteprojeto con-

seguem, préviamente, eliminar; 
d) impedem um concurso que nos é indispensável. 
É o que passamos a demonstrar. 

O espírito da Constituição de 1946 

Uma das preocupações dominantes, na Assembéia que elaborou 
a Constituição atualmente em vigor, foi impedir a deturpação do 
cenceito de nacionalismo, cujo uso e abuso produziram, no Mundo, 
as dramáticas conseqüências que fomos obrigados a testemunhar. 

Já em 1942, a Comissão Jurídica Interamericana, ao elaborar a 
"recomendação preliminar sôbre problemas de após-guerra", havia 
formulado a seguinte conclusão: 

"A eliminação do nacionalismo exagerado, que só res-
peita o interêsse do Estado que o professa e exclui os inte-
rêsses da Comunidade Internacional, deverá ser considera-
da condição essencial para uma paz permanente". 

O confronto de dois textos servirá para pôr em relêvo, no que 
concerne ao aproveitamento dos recursos minerais, aquela mudan-
ça de orientação: 

Constituição de 1937 Constituição de 1946 
"A autorização só poderá ser "As autorizações ou conces-

concedida a brasileiros, ou em- sões serão conferidas exclusiva-
prêsas constituídas por acionis- mente a brasileiros ou a socieda-
tas brasileiros... " des organizadas no País". 

(Art. 143, § 1.º). (Art. 153, § 1.0) . 
A última Constituição foi, como se vê, nacionalista sem ir ao 

exagêro. Permite que o capital estrangeiro venha colaborar, em 
nossa economia mineral, uma vez que os seus donos e êle próprio 
fiquem subordinados à legislação brasileira. 

A restrição, que ultrapasse esta linha assentada pela nossa lei 
maior, revela uma desconfiança, um mêdo e um exclusivismo que 
não nos parecem dignos de um povo civilizado e confiante no seu 
próprio valor. 
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Invoca-se, constantemente, a Argentina como modêlo a seguir, 
na questão do petróleo. Mas, a Argentina, como já demonstramos 
no Capítulo n.º IX, ficou, nas precauções contra o capital estran-
geiro, muito aquém dos dispositivos do projeto em debate. Ao dis-
cutir, no Senado Argentino, o projeto sôbre petróleo que, conver-
tido na Lei n.0 12 .161, de 21-3-1935, foi incorporado ao Código 
de Minas daquele país, o Senador Alberto Arancibia Rodriguez, 
relator da matéria, dizia o seguinte: 

"Seguindo uma boa regra de técnica legislativa, êste 
projeto respeita a estrutura do Código, não o despedaça; e, 
assim, os seus princípios gerais, a jurisprudência dos tri-
bunais e administrativa, continuará a reger os casos. Man-
tém a propriedade ilimitada do domínio mineiro tal como 
está no Código, sem fazer distinção entre nacionais e es-
trangeiros, não obstante ser isso muito comum nas leis de 
muitos países. Cumpre fazer constar que, no Parlamento 
Argentino, jamais se propôs semelhante distinção". (1) 

Alguns adversários do projeto afirmam que as autorizações ou 
concessões, regulares pelo projeto, podem afetar a própria defesa 
nacional. É inacolhível êsse argumento. A Constituição Federal per-
mite que os serviços de telégrafos, radiocomunicações, radiodifusão, 
telefones interestaduais e internacionais, navegação aérea e vias 
férreas, que liguem portos marítimos e fronteiras nacionais ou 
transponham os limites de um Estado, sejam explorados por auto-
rização ou concessão. Não podemos compreender como êstes servi-
ços, que interessam diretamente à segurança nacional, podem ser 
explorados por autorização ou concessão, sem afetar a defesa e se-
gurança do País e o mesmo não possa acontecer com as nossas ja-
zidas petrolíferas. 

A legislação comparada 

Não encontramos, na legislação dos povos com que mantemos 
relações, e onde a indústria do petróleo já alcançou o necessário 
desenvolvimento, preceitos equivalentes a êstes que pretendem in-
troduzir na legislação comum brasileira. 

(') V. Guillermo J. Cano, "Código de Mineria de la Republica Ar-
gentina'', 1944, Tomo II, Pág. 492. 
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No direito argentino, que está exposto na Capítul~ n.0 IX, não 
existe essa proibição. Pelo contrário, a legislação argentina permite 
ao estrangeiro o exercício de atividades daquela natureza, uma vez 
que não resida no exterior. Limitamo-nos a esta citação porque, 
como já fizemos sentir, a Argentina está sendo constantemente in-
vocada como padrão. 

É necessário fazer-se, nesta altura, a seguinte distinção: uma 
coisa é orientação político-econômica e outra preceito legisla-
tivo. Entendemos que a União, através do Conselho Nacional do 
Petróleo, deverá procurar exercer, diretamente ou por contrato, 
tôdas as atividades relativas a êsse combustível. Deverá, conse-
qüentemente, fazer todo o possível para restringir ao mínimo, senão 
totalmente, as autorízações e concessões. É isso o que a Argentina 
tem procurado fazer; e o que também aqui se está tentando, mais 
reduzidamente, por óbvios motivos. 

Mas isto não quer dizer que se venha a estabelecer um preceito 
legal proibindo, de forma absoluta, que aquelas atividades possam 
ser exercidas por pessoas físicas e jurídicas brasileiras. O antepro-
jeto estabelece restrições bem definidas, quanto a certos atos; e isto, 
que representa muito mais do qque já se tem feito, em qualquer 
país democrático, parece-nos o suficiente para nos abrigar dos 
incômodos futuros, que tivessem de se originar da nossa legislação. 

As iniciativas particulares, nesse setor da economia, devem ser 
estimuladas e não desacoroçoadas. Porque, tratando-se de uma ati-
vidade que interessa à coletividade, poderá o Govêrno, como consta, 
aliás, do anteprojeto, exercer uma vigilância constante, para que o 
interêsse geral não seja prejudicado pelo particular. 

O Senador Alberto Aranciba Rodriguez, um pouco antes da pas-
sagem acima citada, assinala: 

"Nos Estados Unidos, onde a maior parte das ativida-
des e emprêsas vinculadas ao serviço público está em poder 
do capital privado, a lei e a jurisprudência uniforme esta-
belecem que o Govêrno, o Estado podem intervir, com tôda 
a eficácia necessária para fazer com que essas atividades 
vinculadas ao serviço público e ao interêsse coletivo, se-
jam controladas e vigiadas pelo Estado Nacional na medida 
reclamada pelas circunstâncias e conveniências gerais". 

Se isto pode ocorrer, nos Estados Unidos da América, onde 
a legislação intervencionista é incomparàvelmente mais branda do 



- 170 -

que a brasileira, entre nós o problema ainda ofereceria menores 
dificuldades, em virtude de ter sido aplicada às atividades do pe-
tróleo, a ampla e decisiva disposição do Art. 146 d.a Constituição. 

As cautelas do anteprojeto 

Outro argumento, constantemente invocado pelos adversários 
do anteprojeto, é o exemplo do México, da Venezuela e de outros 
países, onde os trustes americanos conseguiram magníficas con-
cessões e obtiveram lucros fabulosos, deixando na miséria as popu-
lações indígenas. 

~sse argumento também é improcedente. Os autores da legis-
lação mexicana, venezuelana e de outros países, que possibilita-
ram semelhante estado de coisas, caminharam, precisamente, no 
sentido contrário daquele que o legislador brasileiro está procuran-
do adotar para sua orientação. 

O México desintegrou as suas opulentas riquezas minerais, do 
domínio da Nação, para incorporá-las ao patrimônio particular; o 
Brasil aboliu o regime da acessão, e retirou as referidas riquezas do 
patrimônio privado, aliás, potencial, para integrá-las na proprie-
dade da União. O México estabeleceu um regime legal de amplas 
garantias para os concessionários; e, quando quis dar um passo 
atrás, fê-lo, exclusivamente, em relação a outros minerais. Quanto 
ao petróleo, consolidou o regime anterior, em benefício das emprêsas 
que o exploravam, como assinalamos no Capítulo IX; o Brasil fêz 
precisamente o inverso, estabelecendo uma legislação especial para 
o petróleo, onde refletiu e apurou tôdas as lições da experiência 
mexicana, e agora está procurando firmar-se no terreno conquis-
tado. 

Uma consideração idêntica pode ser feita em relação à Vene-
zuela e aos outros países. Conta-se que, quando foi descoberto o 
petróleo na Venezuela, ao tempo da ditadura de Juan Vicente Gó-
mez, ocorreu o seguinte fato: 

"Gómez llamó a los representantes de las compafiias 
más importantes y les dijo: ustedes saben de petróleo; 
hagan ustedes las leyes nosotros somos novatos en eso". (1) 

(1) Clarence Horm, Fortune. Março 1939, apud Luiz Perez Salfate, 
o. cit., Pág. 19. 
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O fato pode não ser verdadeiro; mas, tendo-se em vista os 
textos legislativos a que se aplicam, deve ser uma imagem da ver-
dade. 

O anteprojeto, evidentemente, não traduz qualquer influência 
daquela natureza. As preocupações adotadas e que as emendas ora 
oferecidas consolidam, são de molde a tranqüilizar os que estão 
discutindo êsse assunto, sinceramente. 

Para isso é bastante ler o disposto nos Arts. 1.º, 6.0 , 7.º, 13, 
14 a 28, 31, 40, Letra h, 60, § 1.0 , 68 a 71. As cautelas aí consigna-
das, claras e minuciosas, abrangem tôdas as atividades referentes 
ao petróleo, a constituição das sociedades, a pesquisa, a lavra, os 
serviços e instalações de habitação, higiene, segurança dos traba-
lhadores, assistência social, provisões, concorrência pública para 
refinação e transporte, publicação dos pedidos de concessão dessas 
atividades, como o prazo de noventa dias, para impugnação de 
qualquer interessado, o abastecimento interno, preços etc. 

Não há, portanto, qualquer fundamento na invocação do Mé-
xico, Venezuela e outros países. 

Attílio Vivacqua, que é, na especialidade, um dos grandes mes-
tres, referindo-se às diretrizes do nosso direito mineral, neste derra-
deiro decênio, escreveu o seguinte: 

"Talvez, nestes últimos tempos, não se tenha verifi-
cado, dentro dos regimes ainda não enquadrados na ordem 
socialista, tão ampla socialização de bens, a qual, além 
de justificar-se pelos fundamentos de interêsse público e 
nacional, corresponde à concepção histórica da propriedade 
mineral, herdada dos tempos coloniais e quebrada com 
a implantação da República" (1) . 

O anteprojeto não destoa dessa orientação, antes a confirma 
estabelecendo preceitos que colidem formal e substancialmente com 
aquêles que, outrora, contribuíram para a entrega do México, 
da Venezuela e de outros países do Mundo à desumana cirurgia 
de operações de opulentos e gananciosos. 

O concurso estrangeiro 

O anteprojeto, tal como está elaborado, não representa uma 
grande sedução para o concurso estrangeiro; mas também não 

(º) Attílio Vivacqua "A Nova Política do Subsolo", 1942, Pág. 454. 
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constitui um espantalho, e nós temos necessidade dêsse concurso, 
especialmente no que concerne a técnicos, capital e equipamentos. 

O petróleo constitui, sem dúvida, uma grande riqueza, mas 
somente depois que aflui à bôca do poço. Enquanto essa apete-
cida substância estiver escondida, no seio da terra, sem utilidade 
econômica, nada ela representará para nós. E ninguém hoje deixa 
de reconhecer que o concurso estrangeiro, para a consecução dêsse 
objetivo, será muito vantajoso. Os próprios adversários do projeto 
confessam êsse fato, mas sugerem que os técnicos estrangeiros 
venham exercer a sua atividade por contrato; que o capital seja 
obtido, por empréstimo, e que, com o dinheiro dêsse empréstimo e 
algum outro conseguido, por outras vias, se comprem os equipa-
mentos. Tudo muito simples e muito fácil. 

A verdade, porém, é que cada um dêsses conselhos representa 
uma sobrecarga, que nenhuma nação ainda suportou, vantajosa-
mente, em seus orçamentos, e que constituiria para o nosso, onde 
os recursos minguam, mesmo no que concerne à instalação e cus-
teio dos serviços públicos, um problema de duvidosa solução. 

Todos os argumentos apresentados, no decorrer da campanha 
do petróleo, contra o concurso estrangeiro, foram examinados, du-
rante a elaboração do anteprojeto, e muitos serviram de inspira-
ção a dispositivos que já se encontram nêle incorporados. 

A insistência, com que êsses argumentos continuam a ser invo-
cados, e o ambiente de hostilidade que se procura formar, com 
essa invocação, em prejuízo da aprovação do anteprojeto, além 
de não traduzir orientação realmente nacionalista, têm o grave 
defeito de procrastinar, indefinidamente, em nosso País, a solução 
de um problema que, há muitos anos, se encontra identificado com 
o destino dos povos Civilizados. 

CAPÍTULO XIV 

CONCLUSÃO 

O anteprojeto do Estatuto do Petróleo tem os seguintes ob-
jetivos: 

l.º reunir, em uma só lei, os dispositivos dispersos, sôbre 
a propriedade das jazidas de petróleo e de outros hidrocarbonetos 
fluidos e gases raros, existentes no território nacional; 
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2.0 estabelecer as condições e finalidades do aproveitamento 
econômico dessas jazidas; 

3.0 declarar de utilidade pública e, por fôrça do .Art. 146 
da Constituição, da exclusiva competência da União, a pesquisa 
e a lavra daquelas jazidas, 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; 

4.0 determinar que tais atividades podem ser exercidas pela 
União, por administração direta ou contratada, ou por via de 
autorizações e concessões; 

5.0 regula o regime das autorizações e concessões, limitan-
do-as de modo que sejam sàmente conferidas: 

a) a cidadãos brasileiros; 
b) a sociedades para tal fim organizadas no País, de confor-

midade com as suas leis; 
e) a pessoas jurídicas de direito público interno, federais, 

estaduais ou municipais; 
6.º adotar preceitos regulando a divisão das bacias sedimen-

tares, não metamórficas, do território nacional; o reconhecimento, 
a pesquisa e a lavra das jazidas, e as outras atividades concer-
nentes à indústria do petróleo, o seu regime fiscal, a criação do 
"Fundo Nacional do Petróleo" e o aproveitamento das rochas be-
tuminosas e pirobetuminosas . 

O anteprojeto, ao nosso ver, atende, por sua constitucionalidade 
e conveniências, aos requisitos do .Art. 33 § 2.º, do Regimento In-
terno. 

Os seus fundamento constitucionais são o .Art. 5.0 n.0 XV, 
Letras a, b, e, k e l; Arts. 34 e 65, n.º IX; Arts. 146, 152 e 153 
da Constituição Federal. 

Aliás, o regime agora adotado, pelo anteprojeto, já era preco-
nizado pela nossa legislação, desde o Decreto-lei n. 0 366, de 
11-4-1938, até a data da promulgação da Constituição de 1946. 

A sua conveniência está demostrada em diversos documentos, 
que acompanham a segunda mensagem do Poder Executivo. 

Em regra, tôdas as atividades referentes à indústria do petró-
leo, desde o reconhecimento dos terrenos, em cujo subsolo se pre-
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sume a existência de jazidas petrolíferas, até a distribuição do 
produto beneficiado, deveriam ser exercidas diretamente pelo Es-
tado, em face do papel preponderante que êsse combustível desem-
penha, na economia das Nações. 

Mas as informações constantes das mensagens n.0 61 e 62, 
e de documentos emanados dos órgãos técnicos do Govêrno, assim 
como os estudos que tivemos ocasião de fazer, e estão consignados, 
nos diversos capítulos dêste parecer, são de natureza a convencer 
de que tal regime, especialmente no que concerne às pesquisas, 
somente poderá ser adotado, no futuro. 

Para atingi-lo, o próprio anteprojeto institui o "Fundo Na-
cional do Petróleo", constituído de recursos provindos de várias 
fontes, inclusive das contribuições de aproveitamento das jazidas, 
dos dividendos das ações da União, nas sociedades de economia 
mista, que se ocupam do petróleo, e dos lucros provenientes da 
sua industrialização. ~sse fundo é destinado, precisamente, a ir 
aumentando os cabedais do Estado, habilitando-o a conseguir, mais 
tarde , o seu objetivo. 

Encontramos, no anteprojeto, alguns preceitos que não mere-
ceram o nosso apoio. Para suprimi-los ou modificá-los, apresenta-
mos algumas emendas. 

Em face do exposto, a nossa opinião é que o anteprojeto deve 
ser aprovado, salvo as emendas, que já estão justificadas, no texto 
dêste parecer. 

Rio de Janeiro, 29 de junho de 1948. - Benedito Costa Neto. 



VOTO EM SEPARADO  
DO DEPUTADO AGAMEMNON MAGALHÃES  

Não há dúvida de que a exploração do petróleo, pela concen-
tração de capital e pela técnica, conduz ao monopólio. 

Na sua evolução, a indústria do petróleo atingiu a um poder 
econômico, sem confronto na história. !:sse poder econômico, após 
a luta entre as grandes corporações inglêsas e americanas, a Shell 
e a Standard Oil, dominou os mercados. Do domínio dos mercados 
ao domínio da política foi um passo. Diz-se hoje, com muita ver-
dade, que o petróleo faz a política da paz e a política da guerra. 
Assumiu, por isso, a relevância dos mais graves ou decisivos pro-
blemas da política internacional. Não julgamos necessário invocar 
fatos da primeira, como da segunda guerra, para documentar a 
influência do petróleo nos conflitos internacionais. Basta, entre-
tanto, considerar a inquietação atual diante do petróleo do Irã. 

A verdade é que só há presentemente dois mercados para o pe-
tróleo. Um, fechado, que é o da Rússia, e o outro, livre e dominado 
pelas companhias inglêsas e americanas. A luta que se trava, na 
iminência de novos conflitos internacionais, é pelo contrôle de 
reservas petrolíferas onde elas possam existir, sob a esfera de in-
fluência das grandes potências. 

Diante dêsse quadro - pergunta-se - há emprêsas livres de 
petróleo? A resposta só pode ser uma - não e não. As grandes cor-
porações inglêsas estão sob contrôle do Estado, que participa delas 
e não permite transferência de ações senão a nacionais. As gran-
des corporações americanas, que dominam as maiores reservas pe-
trolüeras, estão também, pela legislação antitruste, submetidas 
ao contrôle do Estado, e o govêrno americano só faz a política do 
petróleo através delas. No México foi a indústria do petróleo na-
cionalizada. Na Argentina, a nacionalização tem sido também 
progressiva . Onde ela não é controlada pelo Estado na América, 
está sob o domínio das grandes companhias dos Estados Unidos. 
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Exemplo: a indústria do petróleo na Venezuela. No Brasil, dizia-se 
que não havia petróleo e só agora, depois que o Estado fêz jorrar 
os poços da Bahia, e que as grandes potências não se ajuntam no 
tratado de paz, é que há interêsse das companhias de petróleo 
americanas, na pesquisa e lavra das nossas províncias petrolíferas. 
:ti:sse fato não é estranho, nem devemos esconder o rosto diante 
do seu realismo. O que devemos fazer é aproveitá-lo também com 
realismo e falar claro aos nossos amigos da América do Norte. 
Falar claro, como? Di7.endo simplesmente o seguinte: na conjun-
tura econômica e pol itica imposta pela indústria do petróleo em 
todo o mundo, o povo brasileiro só aceita uma forma de explora-
ção - a do monopólio pelo Estado. Para isso aceitamos a colabo-
ração do capital e dos técnicos americanos, como já o fizemos quan-
to à indústria do ferro. Volta Redonda foi a solução que adqtamos 
contra o truste do ferro e do aço. E' um espelho para a solução do 
nosso petróleo. 

Os americanos são bons amigos, desde que falemos lealmente 
com êles. Tivemos a responsabilidade do govêrno do Estado de 
Pernambuco durante a guerra e nenhum incidente houve entre 
o meu govêrno, ou entre o povo e as fôrças americanas. Ao con-
trário, sempre nos entendemos muito bem, e a prova é que o Al-
mirante Ingram, como o General Walsh, em discursos e telegra-
mas não se cansavam de afirmar que o povo brasileiro era o ver-
dadeiro amigo do povo americano. 

Pena é que o eminente Sr. Raul Fernandes, Ministro do Ex-
terior, não tivesse considerado a exploração do nosso petróleo co-
mo um problema de política internacional, opinando como se vê 
na página 67, do Avulso, pela livre exploração do petróleo. Daí, tal-
vez, o Sr. Presidente da República dizer sinceramente ao Congres-
so, na sua mensagem: 

"Tratando-se de matéria de larga controvérsia, na 
qual as soluções mais acertadas nunca provirão de pro-
postas de um indivíduo ou de um órgão, senão da coope-
ração de todos, creio não seria acertado que o Poder Exe-
cutivo perfilhasse incondicionalmente qualquer ante-
projeto". 

Extravasou, nesse trecho, a alma do soldado brasileiro, nacio-
nalista pela sua formação profissional, pressentindo os perigos da 
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livre exploração do petróleo para exportação, como dispõe o ante-
projeto no Art. 6.º, § 2.0 • 

O que se argui contra a exploração do petróleo pelo monopó-
lio do Estado? A incapacidade técnica ou financeira, mas isso não 
é argumento, uma vez que o Conselho Nacional do Petróleo vem 
resalizando pesquisas por meio de contratos com firmas america-
nas especializadas. 

Em face dos acontecimentos, que se desenrolam no Oriente e 
no Ocidente, qual a nação que recusaria ao Brasil capital e técni-
cos para a exploração do nosso petróleo? Os Estados Unidos da 
América, nosos tradicionais aliados, seriam os primeiros, desde 
que uma lei determinasse a exploração do petróleo pelo mo-
nopólio do Estado, a nos oferecer o que para êsse fim :precisas-
se o govêrno brasileiro . 

Li, no brilhante relatório de Odilon Braga, o seguinte: 

"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 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". 

O reparo seria procedente se estivéssemos na época em que 
a indústria privada se instalou na Rússia e no México. Vamos re-
solver sôbre a exploração do petróleo, após duas guerras assisti-
das pela nossa geração, e numa fase aguda da política interna-
cional. Se não fôsse essa circunstância, aceitaríamos a malícia 
contida no Art. 6.0 e seus parágrafos do anteprojeto, isto é, pri-
meiro a instalação da indústria para consumo interno e depois a 
livre emprêsa para exploração. Atingida a primeira fase, a estati-
.zação seria realmente mais fácil. 

A questão, entretanto, poderia assumir depois gravidade in-
superável. O petróleo é um problema de soberania; leia-se o famo-
so manifesto do General Cardenas ao povo mexicano. A indústria 
do petróleo, depois de instalada no país, com o capital privado es-
trangeiro, é fator de insegurança nacional, é poder econômico em 
luta contra o Estado e que intervém na política interna, estimula 

12-22soo-n 
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rebeliões, corrompe e destrói os governos. E o preço é só êsse? O 
exemplo da Venezuela é bastante expressivo. A exploração das 
imensas riquezas petrolíferas daquele país, pelas grandes compa-
nhias americanas, que progresso trouxe para o povo venezuelano? 

Tudo, pois, nos leva a votar no sentido da exploração do nosso 
petróleo pelo monopólio do Estado. 

Sala das Sessões, em 4 de outubro de 1948. ~ (a.) Agamem-
non Magalhães. 



PARECER DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO  
DA CAMARA DOS DEPUTADOS  

Relator: Deputado AMANDO FONTES 

1) Com a Mensagem n.º 61, datada de 31 de janeiro de 1948, 
o Senhor Presidente da República encaminhou a esta Casa projeto 
de lei, destinado a modificar dispositivos do Decreto-lei n.º 395, de 
29-4-1938, de sorte que fôsse permitida a exploração do in-
dústria de refinação e o transporte do petróleo bruto, de produ-
ção nacional ou importado, a sociedades organizadas no Brasil, por 
meio de ações nominativas, das quais 60% deveriam pertencer a 
pessoas físicas brasileiras e 40 % poderiam ser tomadas por pessoas 
físicas estrangeiras ou por sociedades com sede no País e regidas 
exclusivamente pelas leis brasileiras. 

Quatro dias depois, a mesma autoridade remetia à Câmara, 
por meio da Mensagem n.0 62, o projeto de Estatuto do Petróleo, 
elaborado por uma Comissão Especial, para tal fim designada pelo 
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo. 

1!:sse projeto, conforme faz notar a Mensagem, foi reexaminado, 
em parecer que o acompanhou, "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". 

Com o mesmo documento, vieram ainda "as sugestões da Co-
missão Ministerial e observações do Ministério da Agricultura, co-
mo também as recomendações formuladas pela Comissão de In-
vestimentos, no sentido de atrair a colaboração de capitais estran-
geiros no desenvolvimento econômico do País". 

Ao encaminhar o projeto de Estatuto, o Senhor Presidente da 
República encareceu a sua importância para os destinos da Nação 
e deixou claro que não adotava como suas as disposições ali in-
sertas. 
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Foram estas, exatamente, as palavras de S. Ex.ª: 

"Tratando-se de matéria de larga controvérsia, na 
qual as soluções mais acertadas nunca provirão de pro-
posta de um indivíduo ou de um órgão, senão da coopera-
ção de todos, - creio que não seria acertado que o Poder 
Executivo perfilhasse incondicionalmente qualquer ante-
projeto". 

Remetidos ambos os projetos à douta Comissão de Constitui-
ção e Justiça, deliberou esta, preliminarmente, em 29 de junho 
de 1948, que se fizesse a anexação do referente à refinação e trans-
porte ao do Estatuto, por ser "a economia do petróleo constituída 
de diversas operações, de tal forma articuladas umas às outras, 
que não é possível separar qualquer delas, sem prejudicar a tota-
lidade". 

E a 22 de outubro do mesmo ano o mesmo órgão técnico emi-
tiu parecer, reconhecendo a constitucionalidade do projeto do Es-
tatuto, e aceitando as emendas oferecidas pelo eminente relator, 
Deputado Costa Neto. 

Foram votos vencidos os Srs. Deputados Carlos Valdemar, 
Agamemnon Magalhães e Domingos Velasco, os dois últimos com 
incisiva sustentação de seus pontos de vista. 

Ao volumoso processo estão juntados mais os seguintes do-
cumentos: 

a) Projeto 382-47, do Deputado Carlos Marighella e outros, 
criancxl o Instituto Nacional do Petróleo. Sôbre essa proposição, 
emitiu parecer, a 29 de junho de 1948, a Comissão de Constituição 
e Justiça, opinando por que fôsse a mesma anexada ao projeto do 
Estatuto, e considerada prejudicada, no caso de ser aprovado êste. 

b) Projeto 422-47, do Deputado Carlos Marighella e compa-
nheiros de bancada, instituindo o regime legal das jazidas de pe-
tróleo e gases naturais e dando outras providências. Ainda no 
mesmo dia 29 de outubro do ano transato, a Comissão de Consti-
tuição e Justiça opinou no sentido de ser também essa proposição 
anexada ao Estatuto do Petróleo, que regula o assunto, em todos 
os seus têrmos, ficando prejudicada, se êste último merecer a apro-
vação da Câmara. 

e) Ofício 3. 043, do Conselho Nacional do Petróleo, prestando 
informações a respeito do Projeto 382-47, e concluindo "que a 
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Afigura-se indispensável ao relator, para que a Comissão e o 
Plenário possam formar juízo seguro sôbre os vários aspectos da 
questão aqui ventilada, resumir com fidelidade as razões em que 
se estribam uma e outra corrente. 

3) Ainda no período do último Govêrno, em vigor a Carta 
outorgada de 1937 e o Decreto-lei n.O 395, de 20-4-1938, o 
Conselho Nacional do Petróleo, já sob a presidência do General 
João Carlos Barreto, na Exposição de Motivos n.º 2. 558, datada de 
6 de maio de 1945, sugeriu ao Chefe do Govêrno que se modificasse 
a legislação vigente, a fim de que se pudesse adotar "uma política 
de atração de capitais externos para o aproveitamento do nosso 
petróleo" . 

Ora, a Constituição de 18 de setembro de 1946 permitiu, em 
seu Art. 153, § 1.º, que fôssem concedidas autoriações ou con-
cessões para aproveitamento dos recursos minerais "a sociedades 
organizadas no País". Estavam, assim, derrogadas as disposições 
da legislação anterior, que exigiam a qualidade de brasileiro nato 
ao acionista de sociedades destinadas à exploração de nossas ja-
zidas minerais . 

Preocupado com os comentários que se faziam, sobretudo no 
estrangeiro, tendentes a demonstrar que o nosso atraso econômico 
provinha de leis acentuadamente nacionalistas, desencorajadoras, 
quando não impeditivas do emprêgo de capital estrangeiro em em-
preendimentos necessários ao progresso do Brasil, - criara o atual 
Govêrno uma Comissão de Investimentos, destinada a estudar e 
propor as bases de uma política econômica, que animasse o dinhei-
ro alienígena a vir para o nosso País. 

Os partidários de concessões ao capital estrangeiro 

Dessa Comissão fêz parte o General Juarez Távora, que exer-
cera as funções de Ministro da Agricultura no último Govêrno Pro-
visório, e que merece dos seus concidadãos grande estima e acata-
mento, pelos serviços já prestados à comunidade brasileira, e pela 
sinceridade e patriotismo que põe em tôdas as suas atitudes. 

Aceitando, em tese, o ponto de vista vencedor na Comissão, 
sugeriu o ilustre homem público algumas medidas, sem as quais 
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a nova legislação, ao invés de enriquecer a economia nacional, ape-
nas abriria margem ao capital estrangeiro para as mais sedutoras 
vantagens. 

Convencido estava, porém, de que, adotadas as providências 
acauteladoras que propugnava, deveríamos conceder facilidades e 
garantias para que o capital, a técnica e administração estrangei-
ras viessem conosco colaborar, na exploração de nossas jazidas 
oleíferas. 

E com o destemor e a lealdade com que sempre tem sustentado 
· as suas convicções, saiu a campo para defender essa tese. Fê-lo 
de público, em conferências memoráveis, proferidas no Clube Mili-
tar, no Clube Naval, na Associação Brasileira de Imprensa, desta 
capital, e no Instituto de Engenharia de São Paulo. 

4) Do atento exame dêsses trabalhos, concluímos ser esta 
a exata posição do General Távora ante o problema: 

1.º) Devemos precatar-nos contra a exploração de nossas ri-
quezas petrolíferas pelos métodos coloniais, postos em prática pelos 
trustes estrangeiros, do que sempre resulta o enriquecimento dês-
tes, em detrimento da economia dos países onde atuam; 

2.º) Há necessidade de apressarmos a localização de nossas 
jazidas de petróleo, sua industrialização, pois diminuem sensivel-
mente as reservas mundiais do produto, sobretudo as situadas nes-
te hemisfério; 

3.0 ) Acentua-se essa urgência, quando consideramos que não 
são tranqüilizadoras as relações entre as grandes potências mun-
diais, pois de uma guerra entre a União Soviética e as nações do 
Ocidente poderia resultar a impossibilidade de continuarem estas 
a exploração dos ricos depósitos do Oriente Médio; 

4.0) Que, a seguirmos ~ ritmo até aqui sustentado pelo Con-
selho Nacional do Petróleo, no estudo e descoberta de nossas jazi-
das petrolíferas, só muito remotamente produziríamos êsse com-
bustível nas quantidades requeridas para um amplo desenvolvi-
mento de nossas indústrias e atividad,es agrárias e de nosso poder 
bélico; 

5.º) Infelizmente, porém, não dispomos do capital necessário 
ao incentivamento de trabalhos sabidamente tão dispendiosos, co-
mo são os concernentes ao petróleo; 
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16) Dá marcada importância aos aspectos de política ex-
terna que o problema comporta, acentuando: 

a) que são "universalmente conhecidos a ambição 
e ligeireza de processos dos grandes trustes internacionais 
do petróleo", e que "as suas tentativas de monopolizar o 
produto, onde quer que êle se encontre", "são apoiadas 
pela diplomacia das grandes potências a que servem"; 

b) que, entretanto, animados "pelo espírito de coo-
peração continental, não devemos fazer da exploração do 
nosso petróleo um negócio regido por exclusivismos nacio-
nalistas, mas um poderoso e nobre instrumento, ao mes-
mo tempo de impulsão de nossa economia e de refôrço 
da segurança continental"; 

e) devemos esperar, como "contrapartida, que os 
nossos irmãos do continente, especialmente os norte-ame-
ricanos, venham "ajudar-nos em nossas necessidades ini-
ciais, proporcionando-nos, sem proecupações de imperia-
lismo ou monopolistas, os capitais, os equipamentos e os 
técnicos especializados de que carecemos, para cumprir, 
com oportunidade e eficiência, a tarefa nacional e conti-
nental que nos cabe"; 

d) e, que, "se êsse têrmo de bom entendimento re-
cíproco não fôr viável, ou por exclusivismo injustificável 
nosso, ou por excesso de exigências dos trustes que domi-
nam a indústria mundial do petróleo, devemos enfrentar, 
então, e só então, sàzinhos, a solução do problema, preve-
nidos para o pior, isto é, uma possível diminuição, no 
tempo de paz, de facilidades de crédito para o desenvolvi-
mento rápido de nossa economia, - e, na eventualidade 
de nova guerra, uma severa restrição, ou, mesmo, a su-
pressão de racionamento de combustíveis para atender 
às nossas necessidades internas". 

5) Pontos de vista mais ou menos idênticos são os esposados 
pelo Dr. Odilon Braga, Presidente da Comissão de Anteprojeto da 
Legislação do Petróleo, e relator do projeto de Estatuto, ora em 
discussão. 

Na exposição que enviou ao Presidente do Conselho Nacional 
do Petróleo, e que vem inserta no Avulso, das fôlhas 19 a 61, expli-
cou aquêle preclaro homem público, com ardor, brilho e erudição 
as razões que levaram a Comissão a adotar as normas consubstan-
ciadas na proposição em estudo. 
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Posteriormente, em conferência pronunciada no Clube de En-
genharia, desta cidade, e publicada no Jornal do Comércio, de 
23 de maio de 1948, ratificou a sua posição, defendendo-a das crí-
ticas, e, mesmo, dos ataques a que fôra submetida. 

Julgamo-nos dispensados de apontar, neste parecer, todos os 
argumentos oferecidos pelo ilustre jurista, porque o seu relatório. 
como já foi dito, consta do avulso da Câmara. 

Entretanto, para dar a quem apenas leia êste trabalho uma 
idéia perfeita da magna questão, vamos indicar aqui as linhas ge-
rais de sua exposição . 

Começa por acentuar que a Comissão não teve liberdade de 
escolha entre o regime de monopólio do Estado ou emprêsa priva-
da, nacional ou estrangeira. E isso porque o Conselho Nacional 
do Petróleo criara a Comissão "com o objetivo determinado de 
rever a legislação em vigor", deixando claro que o seu intuito, con-
forme estava expresso na Exposição de Motivos n.0 2. 558, de 6 
de maio de 1945, era "facilitar a participação do capital estrangeiro 
na descoberta e no aproveitamento de nossas jazidas petrolíferas". 

Põe em relêvo os riscos de prejuízo e pesados dispêndios que 
acarreta a pesquisa do petróleo, sobretudo em um país da extensão 
do nosso, e onde tão pouco se tem estudado sua formação geoló-
gica. A êsse propósito, enumera exemplos, dados concretos sôbre 
os gastos de outras nações. 

Tomando por base a inversão de capital por nós feita até hoje 
e o tempo empregado para localizarmos os campos oleíferos da Ba-
hia, chega à desanimadora conclusão de que, se seguíssemos o 
mesmo rumo, somente dentro de sete séculos e com o dispêndio 
de 210 bilhões de cruzeiros, teríamos podido pesquisar a centé-
sima parte da área presumivelmente petrolífera do Brasil. 

Por isso, afirma que "só o capital estrangeiro, ou melhor, só 
o capital já afeito ao jôgo do petróleo", "se anima a arrostar com 
os tremendos riscos da caça mundial do wild cat". 

Sustenta que na Rússia e no México só se tornou possível ao 
Estado dirigir com sucesso a indústria petrolífera, porque encon-
traram, já prontos, e em pleno funcionamento, os arcabouços le-
vantados pelo capital privado internacional. 

Deixa claro, em várias passagens, o tremendo perigo que re-
presenta, para as nações econômicas e militarmente fracas, con-
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sentirem que os trustes mundiais de petróleo se apossem de 
suas jazidas. 

Tem palavras candentes de condenação à cupidez e aos pro-
cessos desleais dessas organizações capitalistas. Cita os exemplos 
eloqüentes da Venezuela e do México, elogiando francamente a 
ação da Presidente Cárdenas, ao partir os grilhões que prendiam 
seu país aos inescrupulosos aproveitadores de suas riquezas. 

Mostra a extraordinária importância que os hidrocarbonetos 
fluídos têm no mundo moderno, advindo daí o interêsse dos go-
vernos das grandes potências em proteger os capitais nacionais em-
pregados nessa indústria, em qualquer parte do globo. Demonstra 
como, na realidade,, os grandes trustes, o anglo-holandês e o norte-
americano, dependem da ação de seus respectivos governos. 

Assevera, sem circunlóquios, que não só as emprêsas ianques 
mas o próprio Govêrno dos Estados Unidos, por motivos estratégi-
cos, "estão interessados na exploração de nossas prováveis jazidas". 

E aqui situa a linha mestra de nossa tese: aproveitarmos êsse 
momento propício, associar o capital americano na exploração de 
nossos óleos minerais e construirmos nossa própria indústria de 
refinação e transporte de petróleo e seus derivados. 

Assegura que: se destinarmos a brasileiros, numa proporção de 
60 % , as ações das sociedades com a finalidade de refinar e trans-
portar o óleo de que necessitamos para o consumo interno; se con-
.siderarmos como "reservas nacionais", 50 % das áreas de pesquisa, 
depois de nestas escolhido, pelo concessionário, o campo de lavra; 
se exigirmos determinados royalties e taxas pela exploração; se 
estabelecermos a reversão gratuita das minas, ao fim dos prazos de 
concessão; se deixarmos admitida, na nova lei, a possibilidade de 
resgate; - poderemos chamar os representantes do capital es-
trangeiro, vale dizer - os perigosos trustes - e dar-lhes autoriza-
ção de pesquisa e concessões para lavrar, refinar, transportar e 
exportar, bruto ou beneficiado, o óleo acaso existente em nosso 
subsolo. 

Sustenta que o sistema proposto no Projeto de Estatuto - em 
virtude do qual tôdas as jazidas de petróleo serão do domínio pri-
vado da União, que as explorará diretamente ou por via de "con-
cessões administrativas", feitas apenas a brasileiros ou a socie-
dades organizadas no Brasil - é a melhor maneira de "naciona-
lizar" o famoso mineral. 
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Contestando asseverações do General Horta Barbosa, defende 
a idéia da sociedade de economia mista, apontando os exemplos da 
Inglaterra, França e Holanda como indicadores da excelência do 
processo. 

E finalmente põe em relêvo tôdas as cautelas introduzidas no 
projeto, a fim de evitar que os trustes explorem as nossas reservas 
de óleos minerais, sem que acentuados benefícios nos fiquem dessa 
utilização . 

Com êstes pontos de vista concordam inteiramente os mem-
bros da Comissão de Anteprojeto da Legislação do Petróleo, Se-
nhores Avelino Inácio de Oliveira, Coronel Artur Levi, Rui de Lima 
e Silva, Glycon de Faixa Teixeira e Antônio José Alves de Sousa. 

Aliás, êsse último, engenheiro dos mais ilustres, com notáveis 
serviços ao País nos postos que tem ocupado, já havia antes elabo-
rado um "projeto de lei reguladora da exploração, beneficiamen-
to, refinação e transporte de petróleo e gases naturais", muito mais 
liberal que o da Comissão, para as sociedades organizadas no Bra-
sil, fôsse nosso ou de fora do País o seu capital (Páginas 85 a 89 
do Avulso). 

E mais radicais ainda, no sentido de tudo permitir ao capital 
concessionário estrangeiro, são as opiniões dos Senhores Eugênio 
Gudin, Oscar Weinschenck e Alcides Lins, membros da Comissão 
de Investimentos, que discordaram de tôdas as restrições, mesmo 
as mais suaves, à livre ação dêsse capital. Nas Páginas 143 a 171 
do Avulso se encontram os votos dêsses Senhores, combatendo os 
pontos de vista do General Juarez Távora, e advogando franca, es-
cancaradamente, que déssemos aos estrangeiros as mesmas faci-
lidades que êstes encontram nos países onde exploram a preciosa 
nafta. 

O pensamento dêsse senhores, sem esfôrço se infere de seus 
escritos, é o de que somos um pobre povo, sem técnica, sem dinhei-
ro, incapaz de grandes empreendimentos, não nos restando, em 
conseqüência, senão cometer aos povos fortes, já ricos e civilizados, 
a tarefa de explorar nossas riquezas naturais. 

Devemos ainda mencionar como favoráveis às principais idéias 
defendidas pelos Senhores General Juarez Távira e Dr. Odilon 
Braga, os componentes de outra Comissão, designados pelo Presi-
dente da República para "elaborar um anteprojeto de lei sôbre o 
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petróleo'', - Ministros Raul Fernandes, Morvan Figueiredo, Clo-
vis Pestana, Adroaldo Costa e General César Obino. Propuseram, 
apenas, pequenas alterações, não substanciais, ao projeto prepa-
rado pela Comissão designada pelo Conselho Nacional do Petróleo, 
e da qual foi Presidente o Dr. Odilon Braga. 

Merece ressaltado, ainda, que os Senhores Raul Fernandes 
e Morvan Figueiredo (declaração de voto às fls. 67 do Avulso) opu-
seram reservas aos dispositivos do anteprojeto, referentes à com-
posição do capital das emprêsas destinadas a refinar e transportar 
o petróleo necessário ao consumo interno, e bem assim aos concer-
nentes ao resgate das concessões. 

Achavam que as medidas, tendentes a defender nossa econo-
mia, teriam como conseqüência afugentar o capital estrangeiro. 

Os partidários da exploração pelo Estado 

6) Não ficou sem contradita a tese exposta e defendida, so-
bretudo, pelos dois ilustres brasileiros primeiramente referidos. 
Muito ao contrário, robusto e ressoante foi o côro das vozes levan-
tadas contra o Projeto que havia acolhido aquelas idéias. Pelos 
jornais, nos centros estudantis, nos comícios, ergueram-se protestos 
contra a possibilidade de os trustes internacionais explorarem, por 
meio de concessões, as nossas jazidas de óleo. Fundou-se até, para 
combater o estatuto, um Centro Nacional de Estudo e Defesa do 
Petróleo, dirigido por homens de responsabilidade e cultura, cujo 
prestígio se alicerça num passado de desinteressados e reais ser-
viços à Nação . 

A frente de todos saiu para o combate, ainda quando a Comis-
são de Anteprojeto nada havia deliberado sôbre o assunto, o Gene-
ral Júlio Caetano Horta Barbosa, ex-Presidente do Conselho Na-
cional do Petróleo. 

Revelando um aprofundado conhecimento do problema, ex-
pondo com objetividade e clareza, às vêzes, até, com sóbria elo-
qüência, argumentando com fatos, ·prestou o digno militar um 
relevante serviço à comunidade nacional, alertando-a para o grave 
passo que se ia consumar . 

Nas conferências proferidas no Clube Militar, a 30 de julho 
e a 6 de agôsto de 1947, e no Instituto de Engenharia de São Paulo 
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a 16 de outubro do mesmo ano (tôdas transcritas, assim como duas 
outras, do General Juarez Távora, no Diário do Congresso Nacio-
nal, de 18 de janeiro de 1948) não deixou de abordar, esclare-
cendo-o, um só dos ângulos essenciais da questão. 

Lamentamos que as lindes dêsse parecer não comportem um 
mais extenso resumo das idéias contidas naqueles três excelentes 
trabalhos. Não seria fiel êste relatório, entretanto, se não apontas-
se as razões que mais decisivamente influíram para que o ilustre 
brasileiro defendesse com ardor a sua oposição ao projeto. 

O ponto nuclear de sua tese é o de que o petróleo, - dádiva 
maravilhosa da natureza a certos países, e hoje o instrumento que 
mais acelera o progresso e o bem-estar dos povos, que condiciona a 
sua segurança - deve ser explorado unicamente sob a forma de 
monopólio, para tôdas as fases da indústria, pelo Estado. 

Sustenta, com fartos exemplos, que possuir o óleo mineral não 
equivale a ser rico. Muitas nações o têm em abundância, produ-
zem-no a mancheias, e são pobres. Isso porque não o exploram por 
seus governos, a bem de seus interêsses. E sobretudo, porque não 
têm o contrôle da refinação do óleo bruto. 

Essa, de tôdas as operações, é a que maiores réditos propor-
ciona. Por essa razão é. que aconselha e insiste por que instalemos, 
com dinheiro nosso, as destilarias necessárias à produção de refi-
nados que bastem para o consumo interno. Afirma que os lucros 
dessa indústria bastariam para custear os pesados encargos das 
pesquisas, em maior escala, nas vastas províncias sedimentares 
do País. 

Respondendo aos que vêm alegando que não dispomos de ca-
pitais para movimentar tão custosa indústria, assevera que nin-
guém iria nela inverter, de uma só vez, e logo de início, tôda a 
soma requerida. Isso se faz aos poucos, de ano a ano, e os lucros 
das refinarias, com as dotações orçamentárias possíveis, dariam 
bastante para explorarmos nós próprios o precioso mineral. 

Desfazendo afirmações repetidas de que não conseguiríamos 
nunca maquinaria apropriada, nem técnicos, porque tudo isso se 
encontra em mãos dos trustes, demonstra como se pode obter não 
só material como a mão-de-obra especializada, nos próprios Esta-
dos Unidos, onde existem organizações várias, livres da tutela dos 
dominadores da indústria. 



-191-

Cerra argumentos, fortes e convincentes, contra o projeto de 
Estatuto, mostrando como o mesmo poderá ser fàcilmente burlado 
nos seus supostos freios, e esclarecendo como os concessionários 
particulares, interessados, sobretudo, em maiores rendimentos, ex-
traem o produto de maneira gananciosa, que redunda em imensos 
prejuízos para a economia do país concedente. 

Aponta graves erros do projeto, como aquêle que manda 
dividir em duas uma estrutura petrolífera, de modo a ficar 
metade para o particular e reservar-se a outra para o Estado, -
quando se sabe que é técnicamente "impossível dividir a estrutura 
em duas partes, e trabalhar numa delas em primeiro lugar, para 
depois trabalhar na segunda". 

Sobretudo, valendo-se do que aconteceu no Paraguai, na Vene-
zuela e no México, faz uma demonstração eloqüente das vicissitu-
des dos danos, da escravização econômica, senão política, que re-
presenta consentir-se aos trustes dominarem a exploração do pe-
tróleo em um país. 

E sustentar, sem subterfúgios, que êsse seria o nosso destino, 
se aprovássemos o projeto em estudo. 

7) Quase ao mesmo tempo, surgiu na liça, com o prestígio 
que só o seu nome representa, pois nêle estão concentrados 50 
anos de lutas pela grandeza desta Nação, o preclaro Presidente do 
Partido Republicano, Deputado Artur Bernardes. E a sua posição, 
também resoluta e terrlvelmente contrária ao Estatuto proposto, 
veio reforçar grandemente as fileiras dos opositores. 

Em entrevistas desassombradas à imprensa, numa série de ar-
tigos vinda a lume em O Jornal, desta cidade, e, sobretudo, na 
conferência que a 7 de abril do ano transato pronunciou no Clube 
Militar, o eminente homem público pôs em relêvo o papel que o pe-
tróleo desempenha na vida dos povos, modernamente, não só no 
que diz respeito ao desenvolvimento de suas riquezas, como à sua 
segurança militar. Ataca a ação dos trustes, que só visam o enri-
quecimento de pequenos grupos alienígenas, em prejuízo dos povos 
que lhes dão acesso às riquezas naturais. 

Combate frontalmente o projeto; considerando uma verdadei-
ra "burla" as medidas que institui para manter em mãos brasilei-
ras o contrôle da refinação e do transporte. 

Nos balanços, referentes a 1946, publicados no Diário Oficial 
pelas quatro principais companhias distribuidoras do petróleo que 
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consumimos, coligiu dados preciosos sôbre os enormes lucros que 
o negócio proporciona. Somados os lucros líquidos - que monta-
ram a Cr$ 76. 009. 000,00 - com as reservas do exercício - .... 
Cr$ 386. 728. 000,00 - encontrou a soma, realmente espantosa pa-
ra um ano de atividades, de Cr$ 867. 737. 000,00. 

Admite que, se insuperáveis fôssem as dificuldades para explo-
rarmos por nós próprios os nossos óleos minerais, poderíamos acei-
tar a colaboração do capital estrangeiro, associado, porém, ao do 
Estado, e com maioria nítida dêste. 

Mas a sua idéia central sôbre o problema se encontra resumida 
nesta frase, que temos gôsto em transcrever, porque nela vibram 
o patriotismo, a firmeza de ânimo que têm marcado a atividade 
política do ex-Presidente da República, hoje Deputado Artur Ber-
nardes: 

"Em suma, meu ponto de vista, cimentado por uma 
longa experiência de govêrno, e, sobretudo, pelo trato que 
nessa qualidade pude ter com interêsses estrangeiros, à 
busca de concessões, é o de que devemos envidar tudo que 
em nós couber, custe o sacrifício que custar, para resol-
vermos por nós mesmos o problema da exploração do pe-
tróleo". 

8) Entre tantos outros que tomaram parte saliente na cam-
panha de oposição ao projeto de Estatuto do Petróleo, cabe que se 
mencionem dois nomes, os dos Generais de Divisão do Exército, re-
centemente reformados, Raimundo Sampaio e Estêvão Leitão de 
Carvalho. 

O primeiro, além da assistência que vem prestando ao órgão 
centralizador dêsse combate - o Centro Nacional de Defesa do Pe-
tróleo - proferiu, em 15 de outubro de 1948, uma conferência no 
Clube Militar, pugnando pela tese do monopólio estatal, e apon-
tando os inconvenientes do projeto. 

O segundo, também à frente do movimento contrário ao Es-
tatuto proposto, tem empenhado sua reconhecida cultura e sua in-
teligência na sustentação dêsse ponto de vista: o petróleo, indis-
pensável ao propulsionamento do progresso e à segurança do Pais, 
deve ser explorado, monopolisticamente, pelo Estado Brasileiro. 

Em livro, que se encontra no prelo, e cujos originais teve a 
bondade de nos passar às mãos, resume fielmente o General Leitão 
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de Carvalho as opiniões dos Senhores Generais Juarez Távora e 
Horta Barbosa, bem como a do Dr. Odilon Braga, sôbre o empol-
gante assunto. Comenta-as, depois, externando o seu parecer a 
respeito. 

Militar, doublé de diplomata, que representou o nosso País, 
durante a última guerra, na Junta Internacional de Defesa, sedia-
da em Washington, além de haver sido um dos delegados do Bra-
sil na Conferência de São Francisco, preocupam-no, sobretudo, os 
aspectos de política externa, os de segurança, nossa e do hemisfé-
rio, contidos no problema. 

A certa altura, depois de se reportar aos argumentos em que 
o General Távora se refere aos nossos deveres de membro da famí-
lia americana, e amigos tradicionais da nação ianque, assim se ma-
nifesta: 

"Se bem compreendemos o alcance da propos1çao, 
inspirada na solução que alvitra para o problema da ex-
ploração do petróleo em nosso País, pensa êle incluir entre 
as medidas de solidariedade continental a concessão de 
grandes áreas do territorio nacional a emprêsas petrolí-
feras americanas, por prazos que se estenderão de 30 a 
50 anos, concessão que perdurará, ainda, quando a gera-
ção que hoje participa dos acontecimentos internacionais 
e teme ser envolvida em nova guerra, já não existir. Não 
será uma ajuda momentânea, para suprir os Estados Uni-
dos, ou suas emprêsas comerciais, com o petróleo deixado 
de extrair no Oriente Médio; mas uma contribuição dura-
doura ao seu comércio de combustíveis líquidos. Não é 
um auxílio na forma adotada, durante a última confla-
gração, pelos nossos poderosos amigos do Norte, em têr-
mos razoáveis, por preços abaixo do custo, ou simplesmen-
te de custo, conforme autorizava a lei de Empréstimo e 
Arrendamento; é uma generosa demonstração de senti-
mentos altruísticos da geração atual, com sacrifício dos 
interêsses das gerações futuras. Como contrapartida, de-
clara êle, os povos irmãos do continente "especialmente os 
norte-americanos - interessados, como nós mesmos, nes-
sa garantia de segurança continental - devem ajudar-
nos em nossas dificuldades iniciais, proporcionando-nos, 
sem preocupações imperialistas ou monopolistas, capitais, 
equipamentos e técnicos especializados para que possa-
mos cumprir, com oportunidade e eficiência, a tarefa que 
nos cabe. 

13 - 22 500 - II 
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E' estranho que um problema de ordem prática como 
êsse, cuja solução envolve consideráveis interêsses econô-
micos de dois povos amigos - por duas vêzes aliados, nos 
últimos trinta anos - seja pôsto em têrmos tão inconsis-
tentes, jogando-se, para encontrar-se um terreno de con-
ciliação dos interêsses em causa, com a esperança de fala-
zes sentimentos, em lugar de dados racionais. 

Se os Estados Unidos necessitarem, na eventualidade 
mencionada, do petróleo de jazidas brasileiras, e se nós 
possuímos de fato essas jazidas, um acôrdo, de govêrno a 
govêrno, estipulando as condições em que assentará a 
conciliação dos dois interêsses, é o caminho a seguir, sem 
subterfúgios, nem apelos ao sentimentalismo, que não 
há motivo para invocar-se". 

Noutro passo, comentando o trecho do relatório da Comissão 
incumbida de elaborar o anteprojeto da lei do petróleo, externa 
êstes judiciosos conceitos: 

"É o reconhecimento de que a exploração do petróleo 
constitui, de fato, monopólio do Estado. 

Mas o nosso petróleo não pode ser monopólio do Es-
tado Brasileiro, porque êste não possui capital, técnicos e 
capacidade administrativa para empreender tão impor-
tante obra: terá de ser monopólio de outro Estado, que ne-
cessite de reservas petrolíferas em nosso território e dispo-
nha de meios hábeis para explorá-las. As emprêsas parti-
culares, pertencentes a êsse Estado, são simples agências 
de expansão econômica e militar dêle. Os Estados Unidos, 
que são êsse Estado, estão interessados na exploração de 
nossas jazidas. E' quanto basta, pois êles exercem influên-
cia decisiva sôbre as referidas emprêsas, que serão simples 
intermediárias, entre os governos brasileiro e americano. 
A concessão será feita, a final, à poderosa nação do Norte. 

Mas, com que objetivo se interessam os nossos amigos 
norte-americanos pelas jazidas que se vierem a descobrir 
no território brasileiro? O próprio relator responde-nos 
à pergunta: a fim de aumentar as suas reservas de óleo 
bruto, cobrindo-se, com antecipação, contra o declínio da 
produção dos campos em real atividade, donde sai o pe-
tróleo que hoje se gasta com fúria incontível. Não se 
trata, pois, de exploração de óleo para o Brasil, mas de 
óleo para os Estados Unidos, extraído, é certo, de nosso 
território, onde ficam apenas as taxas e impostos na con-
cessão. 
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Essa lastimável preterição de nossos interêsses, mais 
prementes, com sacrifício não só das gerações atuais, mas 
das futuras, pois o petróleo é bem exaurível e deixa, por 
isso, de ser riqueza, uma vez explorada, vem justificada 
no relatório da Comissão de Técnicos como uma contri-
buição oferecida pelo Brasil à política de solidariedade 
continental, que obriga as nações do nosso hemisfério a se 
auxiliarem mutuamente na manutenção da segurança 
da América". 

São palavras que encerram duras verdades, e devem merecer, 
por isso, acurada meditação de nossa parte. 

9) Para ser o quanto possível exato, ao transmitir à Comis-
são os aspectos mais relevantes da campanha, de que vem dar 
notícias, julga o relator de seu dever mencionar também o que 
ocorreu na imprensa desta cidade . 

Ao que se recorda, tomaram parte mais ativa no debate: O 
Jornal, abrindo espaço para duas séries de artigos dos Senhores 
Deputados Artur Bernardes e Juraci Magalhães; Correio da Ma-
nhã, através de artigos assinados por Carlos Lacerda, favoráveis 
aos pontos de vista dos Senhores General Juarez Távora e Dr. Odi-
lon Braga, e também em editoriais seus, sustentando a necessidade 
de iniciarmos o quanto antes a refinação do petróleo; o Diário 
de Notícias, divulgando tôdas as notas e atos do Conselho Nacio-
nal de Estudos e Defesa do Petróleo e bem assim dando publicidade 
aos artigos de seus colaboradores, jornalistas Osório Borba e Ra-
fael Correia de Oliveira, partidários do monopólio estatal; o Jor-
nal de Debates, que desde a primeira hora, por sua redação e atra-
vés de artigos de vários colaboradores seus, pregou a necessidade 
de ser o petróleo explorado tão-sàmente pelo nosso Govêrno. 

Mais recentemente, a Standard Oil Co. of Brazil fêz larga 
campanha publicitária, em tôda a imprensa desta Capital, com o 
objetivo claro e manifesto de participar, ela também, da explora-
ção dos óleos existentes em nosso subsolo. 

Opinião do· relator 

10) Expostas as opiniões alheias sôbre o magno problema, 
surge a oportunidade de o relator declinar a sua própria opinião. 
E o faz com uma convicção profunda, após se inteirar do que vem 
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ocorrendo no mundo, neste século, de relação ao petróleo, e depois 
de sopezar os prós e os contras de uma e de outra solução. 

Enfileiramo-nos entre aquêles que não admitem concessões 
de pesquisa, lavra e refinação dos hidrocarbonetos fluídos a pessoas 
físicas estrangeiras, ou mesmo a entidades jurídicas constituídas 
no Brasil, e às nossas leis sujeitas, mas que poderiam ser compos-
tas unicamente de cidadãos originários de outros países. 

Procuraremos condensar as razões dessa atitude. 

Regime de concessão 

11) No regime de "concessões", - tal como o entendemos e 
praticamos em nosso Direito Administrativo, e que foi justamen-
te a forma adotada pelo projeto, - o Estado, que deveria realizar 
determinado serviço, transfere êsse "poder" a uma pessoa ou em-
prêsa, por prazo certo, mediante determinados ônus, cabendo ao 
concessionário, por seu turno, auferir tôdas as vantagens que o 
negócio possa propiciar. Durante o período, previamente fixado, 
conferido ao titular da concessão, é êle "senhor", como se legítimo 
proprietário fôra, dos bens ou serviços passados ao seu encargo. 
Pode usufruí-los, hipotecá-los, vendê-los, tirar dêles o maior pro-
veito possível, só tendo a limitar sua ação às condições gerais esta-
belecidas no diploma que autorizou o Poder Público a efetuar a 
transferência de seus direitos a terceiros. Se o Estado, enquanto 
estiver em vigor a concessão, quiser revogá-la, para evitar prejuízos 
ocorrentes, para prevenir conseqüências desastrosas aos seus in-
terêsses, só o poderá fazer indenizando o concessionário do valor 
dos bens e dos lucros prováveis, ainda por haver, no período res-
tante. 

Destarte, a "concessão", embora se tente demonstrar que não 
transmite a propriedade, que esta permanecerá sempre com o Es-
tado, importa na transferência ao beneficiário de direitos que se 
equiparam, jurídica e econômicamente, ao do dono. 

Por isso, todos os trustes, interessados na indústria do petróleo, 
de energia elétrica, de transporte etc., nunca exigiram que lhes se-
jam vendidos ou doados os bens ou serviços nos quais vão inverter 
quantiosas somas. Contentam-se, satisfazem-se plenamente com 
a "concessão", engenhoso sistema por êles mesmos inventado, o 
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qual, dando ao Poder Público a impressão de que não abriu mão de 
seu domínio, e anestesiando os sentimentos patrióticos da Nação, 
que não consentiriam sem protesto numa alienação pura e simples 
de parte do território pátrio, entretanto lhes conferem tudo, abso-
lutamente tudo quanto ambicionavam. 

Não foi por outro processo que s senhores donos mundiais do 
petróleo se apoderaram das ricas jazidas da Venezuela e do Mé-
xico, e essencialmente diferentes não foram os meios que lhes de-
ram acesso aos fabulosos depósitos do Oriente Médio. 

A luta pelo petróleo em outras nações 

12) Não poderemos resolver o nosso caso sem atentarmos 
para o que tem ocorrido no mundo, sobretudo para o que se tem 
desenvolvido perto de nós, nas nações econômica e militarmente 
fracas dêste hemisfério . 

13) Vejamos, por exemplo, o que aconteceu à Colômbia. 
Primeiramente, serviu de campo para a luta entre compa-

nhias inglêsas e norte-americanas, interessadas no domínio das 
suas regiões petrolíferas. A final, com o apoio do Departamento de 
Estado ianque - que invocou a proximidade dos terrenos petro-
líferos daquele país com o Canal de Panamá, para poder inter-
ferir no assunto, sem parecer que o fazia para proteger o capi-
tal de seus nacionais, - prevaleceram os interêsses da Standard 
Oil Company, de New Jersey, que é a maior detentora de jazidas 
e a maior produtora de petróleo daquela república da América. 

Possuidora de ricos campos oleíferos, não vêm os mesmos ten-
dendo o quanto seria de esperar, pois o interêsse dos trustes norte-
americanos é manter aquêles depósitos, tão próximos de seu país, 
como reservas, para a eventualidade de verem trancado ou dificul-
tado o abastecimento do petróleo em regiões mais longínquas. Por 
isso é que a produção petrolífera da Colômbia vem ascendendo tão 
lentamente, tendo sido de dezessete milhões de barris em 1935, r:le 
vinte e cinco milhões em 1939, havendo decrescido para 22.300.000 
em 1944, segundo o quadro levantado pelo "United states Bureau 
of Mines", publicado pelo Sr. Rodrigo Duque-Estrada, às páginas 
23 do seu livro "O petróleo e o Brasil". 
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Produzindo regularmente, já há alguns anos, essas quantida-
des de petróleo, qual foi o benefício, o enriquecimento, que essa 
circunstância trouxe ao país? 

"Da mesma forma que em outras nações do Conti-
nente, .têm sido até agora muito pequenos os benefícios 
que aos habitantes da Colômbia trouxe a exploração de 
seu petróleo", informa J. S. Herzog, às fls. 40 do seu 
livro "Petróleo Mexicano". 

E idêntica afirmação é feita pelo Dr. Odilon Braga, às fls. 25 
do "Avulso'', quando assevera: 

"Infelizmente para a Venezuela e para a Colômbia, 
bem pouco dêsse dinheiro se transformou em riqueza para 
os respectivos povos". 

14) Caro pagou a Bolívia por haver trilhado o caminho das 
"concessões" às grandes companhias estrangeiras de petróleo, so-
bretudo à Standard Oil. Na obra de Jesus S. Herzog, há pouco ci-
tada, encontramos transcrições dos livros "El Proceso de las De-
fraudaciones de la Sandard Company of Bolivia", de José A. Dele-
za, e "Frente al Derecho dei Estado el Oro de la Standard Oil", de 
Carlos Montenegro, nas quais, com fatos positivos, dados precisos, 
se apontam defraudações de renda, várias violações contratuais, 
sabotagem contra os interêsses do país em guerra, levados a cabo 
pela referida entidade. 

A tal ponto subiu o desentendimento, que o pequeno país teve 
de assumir uma posição enérgica, que terminou pela nacionali-
zação de seus óleos minerais . 

.Deve ser registrado que após êsse corajoso ato, conseguiu a 
Bolívia, em 1946, elevar para 8.500.000 dólares o empréstimo de 
3. 000. 000, contraído em 1942 com o Banco de Importação e Ex-
portação, de Washington, destinado a pôr em execução um bem 
elaborado programa de desenvolvimento de sua indústria petro-
lífera. (Informação constante do World Petroleum, transcrita 
em artigo do Sr. Matos Pimenta, vindo a lume em Jornal de De-
bates de 23 de janeiro de 1948). 

E tão promissoras se tornaram as perspectivas da exploração 
do petróleo no pequeno país, que o mesmo World Petroleum as-
sim se manifestou: 
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"Os lucros oriundos dêsse programa são calculados 
em quatro milhões de dólares, no mínimo, para o ano de 
1949, e irão aumentando, à medida que aumente o consu-
mo do país. A economia de divisas para a nação, nas mes-
mas bases, será de cêrca de três milhões de dólares anuais, 
aumentando, igualmente, de acôrdo com o consumo". 

E mais adiante: "Assim, por exemplo, o óleo diesel, 
que é atualmente vendido até por 3,80 bolivianos por li-
tro, passará a custar, em tôda a República 2,00 bolivia-
nos; o óleo combustível hoje vendido até 2,50 bolivianos 
por litro, passará a custar, futuramente, 1,50 bolivianos 
por litro, em tôda a República; o preço do querosene bai-
xará de 0,50 bolivianos por litro, em tôdas as zonas de in-
fluência dos oleodutos. Tão logo cumpra a "Yacimientos 
Petrolíferos" as obrigações assumidas para a consecução 
dêsse programa, os aludidos preços de venda poderão ser 
ainda reduzidos, desde que haja necessidade". 

15) no ocorrido no Paraguai chega até nós a opinião, - as-
sentada de tal sorte como verdade, que ninguém mais se anima a 
contestar - de ter sido arrastado à sangrenta guerra do Chaco 
em conseqüência da batalha travada entre os trustes pela posse de 
seus campos oleíferos. 

E o General Horta Barbosa, na sua segunda conferência no 
Clube Militar, fêz-nos melancólica revelação de que em 1945 o go-
vêrno paraguaio havia dado em concessão a uma só companhia 
estrangeira a exploração de uma área correspondente a dois ter-
ços do território do País. 

16) Desfrutaria o Peru de situação mais vantajosa, por con-
ceder a capitais estrangeiros a oportunidade de serem aplicados 
na exploração de suas jazidas petrolíferas? 

Muito ao contrário. Tendo dado em concessão a International 
Petroleum Company, subsidiária da Standard Oil, de New Jersey, 
mais de cem mil áreas de pesquisa, do tamanho de quatro hectares 
cada uma, enfeixou nas mãos dessa organização cêrca de oitenta 
por cento da produção de seu petróleo cru. A uma outra entidade, 
a Lobitos Oilfields Ltd., entregou quinze por cento da mesma 
produção. 

E as duas, de posse dessa arma tremenda, que é o contrôle da 
maior fonte de riqueza do país, daquela que pode acelerar ou re-
tardar o seu progresso, vêm influindo decisivamente para que a 
legislação peruana lhes permitia auferirem os mais opiparos lu-
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eras, em detrimento da renda nacional e do padrão de vida do 
povo. Não somos nós a asseverá-lo. Quem no-lo demonstra, com 
argumentos precisos, dados incontestáveis, são ilustres figuras pe-
ruanas, como o engenheiro Pedro E. Muniz e o publicista e tribu-
no, Manuel Soane, citados das fls. 40 a 44 do livro Petróleo Me-
xicano, já citado. 

Com luxo de detalhes, descreve o primeiro, baseado no livro 
Legislación Tributária del Peru, de A. Thorndike, os processos 
tortuosos, sibilinos, de que se valem os concessionários para refugir 
ao pagamento dos tributos realmente devidos à nação. Referin-
do-se ao sistema e à remuneração do trabalho, depois de outras 
considerações, conclui: 

"Enquanto se erguem os edifícios de cimento armàdo 
e os tornos de aço, e as fotografias das modernas máqui-
nas envaidecem nossa ingênua credulidade, fazendo-nos 
pensar que o Peru é um país muito adiantado, o emprega-
do de escritório e o trabalhador nacionais, capital huma-
no da pátria, sofrem iníqua e indigna exploração". 

E o segundo exclama: 

"Certas pessoas crêem que o capital estrangeiro vem 
para a América com uma missão caritativa, cristã. Se-
gundo elas, àquele capital devem ser dadas tôdas as facili-
dades, abrir-lhes as portas do país e permitir que carregue 
nossa riqueza natural, dando-nos por muito satisfeitos se 
êle aqui deixar uns poucos centavos em pagamento de sa-
lários, vencimentos e impostos". 

A essas afirmações, J. S. Herzog acrescenta o informe, bas-
tante elucidativo, de ser a gasolina peruana vendida no país a vin-
te e oito centavos o litro, enquanto na Holanda e na Argentina, o 
mesmo produto era entregue, respectivamente, a 16,8 e 20 
centavos. 

Fazendo côro com êsses autores, a Comissão de Anteprojeto da 
Legislação do Petróleo, em seu relatório, páginas 48 a 51 do Avul-
so, aponta, um a um, os grandes inconvenientes, os verdadeiros 
atentados contra os interêsses do Peru, constantes da legislação 
petrolífera, formulada com base em projetos e sugestões dos domi-
nadores internacionais do produto. 
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E como se tôdas essas facilidades não fôssem bastantes, a Jun-
ta Militar do Peru, segundo telegrama da United Press, publicado 
no Correio da Manhã de 21 de setembro último, "deu seu pri-
meiro passo em política petrolífera, mediante a criação de um ór-
gão diretor capacitado e responsável, e oferecendo amplas facili-
dades às grandes emprêsas, sem exceção, para realizarem explora-
ções nas possíveis zonas petrolíferas peruanas". 

Deve-se registrar a estranha coincidência de os chefes revolu-
cionários, as juntas governamentais provisórias, que em geral não 
interpretam o verdadeiro sentir do povo, serem mais dadivosos, 
mais liberais, que os governos legitimamente constituídos, e que 
muitas vêzes foram postos abaixo porque contrariaram vultosos 
interêsses ... 

17) Muito conhecidos são os sofrimentos, os entraves ao seu 
progresso, os prejuízos padecidos pela nação mexicana por terem 
governos seus consentido que capitais estrangeiros, arregimenta-
dos em sociedades anônimas sediadas no país, pesquisassem e la-
vrassem suas jazidas oleíferas, em regime de concessão. 

Todos nos recordamos ainda da emoção que percorreu o mun-
do no dia 18 de março de 1938, quando o Presidente Lázaro Carde-
nas deu publicidade ao famoso decreto de desapropriação, por uti-
lidade pública, "da maquinaria, instalações, edifícios, oleodutos, 
refinarias, tanques de armazenamentos, vias de comunicação, car-
ros-tanques, estações de distribuição, embarcações e todos os de-
mais bens imóveis" de dezesseis companhias, subsidiárias dos 
trustes internacionais. 

Narrando os antecedentes dêsse passo, e também a luta acesa 
e demorada que posteriormente se travou, tendo por demandantes, 
de um lado, as companhias, amparadas fortemente pelos gover-
nos dos países de onde provinha seu capital, e do outro, o govêrno 
e o povo mexicanos, - escreveram-se artigos, monografias, livros. 
Nós mesmos já nos referimos algumas vêzes, neste parecer, a um 
dêles, talvez o mais completo, da autoria de Jesus da Silva Herzog, 
que foi "Secretário da Comissão Pericial no Conflito de Ordem 
Econômica de Indústria Petrolífera'\ e, durante dois anos, gerente 
geral da Distribuidora de Petróleos Mexicanos . 

No caso dessa brava nação, entretanto, não precisamos de re-
correr a comentários e críticas de observadores. Temos a palavra 
oficial de seu Presidente, um fiel, sereno e altivo documento, onde 
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são denunciados os crimes, os prejuízos à comunidade, os atenta-
dos à soberania nacional, levados a cabo por muitas das compa-
nhias que ali agiam. E' o célebre Manifesto, lido ao povo mexicano 
e ao mundo, através do rádio, na noite de 18 de março de 1938, 
pelo próprio Presidente Cardenas. 

Pelo que o episódio significa, sobretudo para alertar a creduli-
dade bem intencionada de alguns patrícios, julgamos de nosso de-
ver incluir neste parecer alguns tópicos daquela histórica peça. 
Eis como o chefe do govêrno mexicano apontou os mais clamorosos 
abusos praticados pelas concessionárias, forçando-o ao ato extremo 
da desapropriação: 

"Examinemos a obra social das emprêsas: em quan-
tas povoações, próximas às explorações petrolíferas, há 
um hospital, uma escola, um centro social, uma obra de 
abastecimento ou saneamento de água, um campo des-
portivo, uma geradora de luz, ainda que fôsse à base dos 
muitos milhões de metros cúbicos de gás que desperdiçam 
nas explorações? 

"Em que centro de atividade petrolífera não existe, 
em compensação, uma polícia privada, destinada a salva-
guardar interêsses particulares, egoístas e algumas vêzes 
ilegais? Dessas organizações, há muitas histórias de tro-
pelias, abusos e assassínios, sempre em benefício das 
emprêsas. 

"Quem não sabe ou não conhece a diferença irritante 
que preside à construção dos acampamentos das compa-
nhias? Confôrto para o pessoal estrangeiro; inferiorida-
de, miséria e insalubridade para os nacionais. Refrigera-
ção e proteção contra insetos para os primeiros; indiferen-
ça e abandono, médicos e medicamentos sempre regatea-
dos para os segundos; salários baixos e trabalhos pesados 
e exauridores para os nossos. 

"Abuso de uma tolerância que se criou sob o amparo 
da ignorância, da prevaricação e da debilidade dos diri-
gentes do País, é certo, mas que foram preparados pelos 
inversionistas, os quais não souberam encontrar motivos 
elevados para dar em troca da riqueza que vinham des-
frutando. 

"Outra contingência forçada da implantação da in-
dústria petrolífera, fortemente caracterizada por suas ten-
dências anti-sociais, e mais prejudicial que tôdas as enu-
meradas anteriormente, foi a persistente, ainda que indé-
bita intervenção das emprêsas na política nacional. (E' 
nosso o grifo) . · 
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"Ninguém discute mais se é verdade ou não que fo-
ram sustentados pelas emprêsas poderosas facções de re-
beldes na Huasteca Veracruzana e no Istmo de Tehuau-
tepec, os quais, durante os anos de 1917, a 1920 lutaram 
contra o Govêrno constituído. Ninguém ignora como, em 
diversas épocas posteriores à que assinalamos e ainda con-
temporâneamente incentivam, quase sem rebuços, asam-
bições dos descontentes contra o regime do país, tôda vêz 
que vêem afetados seus negócios, seja em conseqüência da 
fixação de impostos, seja em virtude da ratificação dos 
privilégios que desfrutam, ou ainda quando se lhes recu-
sam as costumeiras facilidades. Tiveram dinheiro, armas 
e munições para a rebelião. Dinheiro para a imprensa 
antipatriótica que as defende. Dinheiro para enriquecer 
os seus defensores incondicionais . Porém para o progres-
so do país, para se encontrar o equilíbrio, mediante uma 
justa compensação do trabalho, para o fomento da higie-
ne nos lugares onde elas mesmas operam, ou para salvar 
da destruição as quantiosas riquezas representadas pelos 
gases naturais que a natureza uniu ao petróleo, não há 
dinheiro nem possibilidades econômicas, nem vontade pa-
ra retirá-lo do montante de seus lucros. 

"Tão pouco existe dinheiro para se desobrigarem da 
responsabilidade que uma sentença lhes determinou, pois 
julgam que o seu poder econômico e o seu orgulho as es-
cuda contra a dignidade e a soberania de uma Nação, que 
lhes entregou sem reservas os seus recursos naturais e 
que não pôde obter, por meio de gestões legais, o cumpri-
mento das mais elementares obrigações". 

A eloqüência dos fatos apresentados, a autoridade do Chefe de 
Estado que os relatou, dispensam qualquer comentário. 

Aliás, foi quase unânime a simpatia dos povos pelo México na-
quela oportunidade. 

E o preclaro Sr. Odilon Braga, relator da Comissão que redigiu 
o Anteprojeto de Estatuto do Petróleo, com muita nobreza e inde-
pendência se colocou ao lado daquele país, ao escrever às fls. 27 
do Avulso: 

"Ao ter conhecimento do modo pelo qual as compa-
nhias de Petróleo se conduziram no México, não podemos 
deixar de reconhecer a legitimidade do ato de defesa com 
que aquela nobre nação preservou a integridade de sua 
soberania e pôs côbro ao "espírito imperialista", reinante 
na exploração de seu petróleo, e que torna sempre suspei-
tas certas emprêsas estrangeiras, especialmente as vicia-
das no jôgo até aqui livre e pouco escrupuloso do petróleo". 
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Não passou êses ato do Govêrno mexicano sem que graves da-
nos dêle tenham advindo para o país. 

As companhias expropriadas sustentaram desde o primeiro ins-
tante uma luta sem tréguas para anular o decreto de desapropria-
ção, ou para haver volumosa indenização. 

Tiveram, para essas reivindicações, o apoio decidido dos gover-
nos dos países de origem de seus acionistas . 

O Govêrno britânico, então, foi por demais exigente, injusto e 
hostil, na defesa dos interêsses da "El Aguila S.A.", subsidiária da 
"Royal Dutch Shell". 

Mas o México, acastelado nas melhores razões de Direito Públi-
co Internacional, recusou-se a atender a tôdas as propostas de arbi-
tragem, e negou mesmo à Inglaterra o direito de intervir na questão, 
de vez que "El Aguila" era uma sociedade constituída no México, 
autorizado por êste a funcionar, e sujeita, portanto, e tão-sàmente, 
às suas leis. Nada tinha a ver a nacionalidade dos acionistas com 
a da emprêsa. Mesmo porque, conforme acentuou em nota, que res-
pondia outra, sumamente descortês, do Foreign Office, os portado-
res de ações da companhia haviam aceitado uma condição, no pró-
prio título inscrita, que lhes tirava qualquer possibilidade de invocar 
a proteção de seus governos. Essa cláusula se achava concebida 
nestes claros têrmos : 

"Todo estrangeiro que, em qualquer tempo ou por 
qualquer título, adquira um interêsse ou participação so-
cial nesta sociedade, se considerará, por êsse simples fato, 
como mexicano, a respeito de um e outra, e se entenderá 
que concorda em não invocar a proteção de seu govêrno 
a respeito de dito interêsse ou participação, sob pena, em 
caso de falta a êste convênio, de perdê-lo, em benefício da 
nação mexicana". 

Isso não obstante, continuou o Govêrno inglês a insistir, a tal 
ponto que o México se viu forçado a retirar de Londres seus repre-
sentantes, em sinal de enérgico protesto. 

Também o Govêrno estadunidense incidiu na mesma lamentá-
vel falta. Apesar da política de boa vizinhança, proclamada e leal-
mente seguida em duras eventualidades pelo grande Franklin Roo-
sevelt, tamanha é a fôrça representada pelo poder econômico do 
petróleo, que um homem da categoria moral do Sr. Cordell Hull 
não pôde se esquivar de dirigir uma impertinente nota, a três de 
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abril de 1940, ao embaixador do México, pleiteando também que 
fôssem resolvidos por arbitragem os desentendimentos entre as com-
panhias de capitais norte-americanos e o México. Fala, em mais de 
uma passagem, em "companhias americanas", querendo-se referir 
àquelas, organizadas e sediadas no outro país, sob suas próprias leis, 
mexicanas, portanto, e refere-se noutra oportunidade "a grandes 
interêsses de propriedades petrolíferas, pertencentes a nacionais 
norte-americanos". Esqueceu, entretanto, que o seu próprio go-
vêrno, no caso "Canadá Southern Railway V. Gebhard" sustentou 
tese inteiramente oposta. 

J!:sse infeliz gesto do eminente Secretário do Departamento de 
Estado de Franklin Roosevelt, e que teve, certamente, o beneplácito 
dêsse legítimo democrata, vem justificar a convicção, assentada em 
nosso entendimento, de que ao petróleo, - pelos vultosos interêsses 
que representa, capazes, só por si, de criar a riqueza e o poder mili-
tar de uma nação, - não se aplicam os conceitos da moral comum. 
Diante dêle os homens raciocinam tendo em vista apenas a conve-
niência de seu país. O que é reputado indigno, espoliador, atenta-
tório da soberania alheia, encontra excusa nas razões supremas que 
determinaram os fatos malsinados: mais petróleo, e em melhores 
condições, para aquêle que o reivindica. 

É, em verdade, uma moral diferente, semelhante à que disci-
plina os atos humanos durante as guerras, e faz atribuir louvores 
e condecorações ao que mais sabe matar e destruir. 

Que dêsses fatos tomem conhecimento e tirem para si as ne-
cessárias conclusões aquêles que, sem um maior aprofundamento 
do problema, sustentam que nenhum perigo existe em se darem 
concessões a sociedades de capital estrangeiro, organizadas e se-
diadas no Brasil, porque, estando sob a ação de nossas leis, sôbre 
elas teríamos todo império, e a qualquer momento poderíamos evi-
tar que agissem em prejuízo da Nação ... 

Mas, retornando ao caso do México, para deixar bem fixado o 
ilustrativo exemplo que nêle se contém, devemos registrar que fo-
ram de dificuldades e sacrifícios os seus primeiros anos de explora-
ção do petróleo . 

A hostilidade, sob todos os aspectos, dos trustes petrolíferos in-
ternacionais, com o apoio decidido dos Governos inglês e norte-ame-
ricano; o velho e gasto material que lhe veio ter às mãos; a revolu-
ção de Cedilho, que muitos atribuem a secretas manobras dos car-
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téis; a guerra mundial, bloqueando as nações que poderiam com-
prar a bom preço a produção de seus poços e refinarias, foram tre-
mendos obstáculos a serem vencidos. 

Tem-se dito e reptido, sobretudo os partidários francos da en-
trega de nossas jazidas ao capital de fora, que redundou em com-
pleto fracasso a experiência mexicana. Regozijam-se, e apontam 
o fato como modêlo a ser evitado.  

Nada mais falso.  
Ainda há um ano, o ilustre embaixador do México no Bra-

sil, em dados fornecidos ao jornal A Noite, desta capital, edição 
de 3 de novembro de 1948, enumerou os principais marcos da vitó-
ria de seu país na exploração de sua substancial riqueza. Assim, 
mostrou: a) que o México já havia pago ao Govêrno norte-america-
no tôda a quantia ajustada como preço da desapropriação dos bens 
das companhias que não tinham formado acordos diretos com o ex-
propriante (23.995.991,00 dólares); b) já tinha satisfeito a primei-
ra anuidade - 8. 700 . 000. 000 dólares - correspondente à 
indenização da Companhia El Aguila; e) que, ao invés de 
haver baixado, como se proclama, a produção de seus cam-
pos, esta aumentara, de 70 milhões de metros cúbicos nos 
últimos anos de exploração por parte das companhias, para 
80 milhões em 1945; d) que a Administração de Petróleos 
Mexicanos havia realizado as seguintes importantes obras: 
construção de uma moderna refinaria, já em plena atividade, 
no valor de 22 milhões de dólares; lançamento do oleoduto de Poza 
Rica a Salamanca, com o investimento de 11 milhões de dólares; 
construção do gaseoduto de Poza Rica à Ciudad de México, com o 
dispêndio de 7. 200. 000,00 dólares; modernização e ampliação da 
refinaria de Atzcapotzalco, de custo superior a 70 milhões de dóla-
res. E que tinha em andamento mais êsses serviços: perfuração de 
poços de óleo e gás na zona de Reyosa, fronteira com os Estados Uni-
dos; construção de gaseoduto dêsse local a Monterrey, Saltilho e 
Torreón, para prover de combustível as indústrias dessas importan-
tes cidades do Norte; construção da refinaria de Salamanca, desti-
nada a prover de petróleo e seus derivados o Centro e o Oeste do 
país; que as refinarias mexicanas, na época da expropriação, tinham 
capacidade para tratar 120.000 barris diários, quando em 1947 pode-
riam destilar 172. 000 barris; que o consumo de gasolina no país 
era, em 1938, de 467 milhões de litros, hoje elevados para 945 mi-
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lhões, o que representa inestimável propulsionamento do seu pro-
gresso industrial, da mecanização de sua lavoura e de sua minera-
ção, e um considerável melhoramento nos seus meios de comunica-
ção e de transportes. 

Com a necessidade, que tem o México, de mais dinheiro, para 
equipar devidamente sua indústria petrolífera, têm-se valido os par-
tidários dos trustes para argumentar que sem poderosas fontes de 
capital (que só existem nos Estados Unidos, dizem) nada de provei-
toso se pode realizar nesse terreno . 

Certamente, se lhe f ôssem concedidos empréstimos em dólares, 
mais ràpidamente os mexicanos assegurariam a prosperidade de 
sua indústria petrolífera. Mas por modo algum abririam mão do 
sistema atual, para obter êsses capitais. Por isso, não se tornaram 
possíveis os empréstimos que vinham sendo negociados entre o Mé-
xico e os Estados Unidos desde princípios de 1948. Por detrás do 
Govêrno americano estavam os trustes a entravar a realização 
do negócio, a pretender vantagens para êles. 

Tal fato se depreende fàcilmente do silêncio do Departamento 
de Estado ante a indagação, formulada em plena Câmara dos Re-
presentantes pelo Deputado Charles Wolverton, sôbre "se era verda-
de terem os Estados Unidos estipulado que concederiam o emprésti-
mo ao México, para exploração do petróleo, desde que fôsse aten-
dida a reclamação da emprêsa de transportes Sabalo e que as leis 
mexicanos sôbre exploração de petróleo fôssem modificadas para 
satisfazer às emprêsas petrolíferas internacionais" (Telegrama da 
United Press, publicado no Diário de Notícias, desta capital, de 
28-8-1949) . 

E para terminar êste capítulo sôbre o petróleo mexicano, e sua 
luta para emancipar-se, nada melhor do que fazê-lo com o juízo 
emitido por um próprio norte-americano, o mesmo Deputado Char-
les Wolverton, antigo Presidente do Comitê de Comércio Interesta-
dual e Exterior da Câmara dos Representantes, e que nessa quali-
dade visitou o México, elaborando uma exposição, que ficou co-
nhecida como Relatório Wolverton. 

Foram essas, suas palavras, proferidas por ocasião do discurso 
há pouco mencionado: "Os comunistas estão ativos no México, Amé-
rica Central e Caraíbas. Se estendermos a mão de verdadeira ami-
zade ao México, para auxiliar a economia, o bem-estar e a felicidade 
do trabalhador dêsse país, os comunistas não encontrarão terreno 
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propício para suas doutrinas. O México, apesar do tratamento in-
fame que recebeu dos Estados Unidos, deseja a nossa amizade" 
(Diário de Notícias de 28-8-1949). 

19) Num misto de indignação e de tristeza, entramos a exa-
minar o que tem ocorrido com a Venezuela. 

Encontra-se o pequeno país ( seguramente de três lustros para 
cá, ocupando o terceiro lugar na produção mundial do petróleo. 
Em conseqüência disso, fabulosas riquezas deveriam ter sido in-
corporadas à sua economia. Assim não acontece, entretanto. Ao 
contrário do que devera ser, vive o seu povo em estado de pauperis-
mo crônico, quase não possui indústria, seus campos produzem 
muito aquém das necessidades internas. Exporta petróleo; recebe 
de royalties e impostos, hoje, muitos milhões de dólares; logo os 
entrega, porém, em troca de artigos alimentares para a subsis-
tência de sua população . 

Já citamos, quando nos referimos à Colômbia, as palavras com 
que o Sr. Odilon Braga lamentou o estado de escravização econômi-
ca, de exploração inominável, em que vive aquêle povo às mãos dos 
trustes, dominadores e inescrupulosos (fls. 25 e 48 a 51 do Avulso). 

Parece-nos interessante, todavia, reproduzir aqui as opiniões de 
outros autores, respigadas do livro de Herzog. 

No seu "We fight for Oil" Ludwell Denny revela os lucros sur-
preendentes das principais companhias, subsidiárias da Standard, 
da Gulf, da Royal Dutch e da British Controlled. Vale a pena co-
nhecê-los. A Venezuela Oil Concessions pagou em 1927 dividen-
dos de 55,5% aos acionistas, além de 15% à Holding. A "General 
Asphalt", tendo um capital de 6.500.000 dólares, ganhou dois mi-
lhões no exercício 1926-27. A Trinidad Lease-holds, distribuiu 
vinte e sete e meio por cento, além do capital que destinou aos seus 
negócios na Trindade e na Venezuela. A Apex Oilfields pagou di-
videndos correspondentes a 80 % em 1926-27. A Lago, associada 
da Standard, auferiu, no ano de 1927, lucros no montante de oito 
milhões de dólares, quando apenas jnvestira três milhões e qui-
nhentos mil. Por isso, as ações de algumas dessas sociedades tive-
ram uma valorização de 600%, de 1924 a 1927. 

Rómulo Betancourt, publicista e político (que depois governa-
ria a Nação, como chefe da Revolução popular vitoriosa), assevera 
que dos oitocentos milhões de bolivares anuais (1937) de lucro bru-
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to, o Fisco recebe apenas 10 % e os funcionários e trabalhadores 
5% , a título de ordenados e salários. O restante vai para Londres, 
Nova York, Haia. 

Enquanto tal acontece, afirma, em certa passagem: 

"A Venezuela permanecerá com o seu meio milhão de 
crianças sem escola; com seus proletários ingerindo uma 
alimentação defeituosa, que lhes fornece 2. 400 calorias, 
quando necessitam de 4. 000, para reparar o desgaste diá-
rio de suas fôrças; com a maioria dos seus vinte mil ope-
rári.os do petróleo vivendo em casas "que melhor se de-
viam chamar de caixas de fósforos desenvolvidas" (Doe. 
n.º 56, pág. 113, do Tomo I do Relatório do Ministério 
do Fomento, 1937); com seus três milhões de habitantes 
desamparados, vítimas de flagelos endêmicos, à margem 
da fruição das riquezas do país". 

(Posteriormente, o ilustre homem público, que havia escrito 
essas palavras, tentou, como chefe do Govêrno e como Presidente 
do Partido Ação Dmocrática, modificar êsse estado de coisas, não 
o conseguindo, porém, porque uma msiteriosa revolução militar 
apoderou-se da administração, levou-o ao cárcere e o exilou ... ) . 

Fazendo côro com êsses autores, o próprio Congresso Venezue-
lano declarou, antes de 1940: 

"que a Venezuela não tem senão uma participação ridí-
cula no volume extraordinário de riquezas que extraem 
do subsolo da República os trustes ianque-britânicos". 
(Petróleo Mexicano, de Herzog, pág. 36). 

E mais ou menos pela mesma época um grupo de fazendeiros 
dirigiu um memorial ao Congresso, seguindo a mesma trilha das 
.acusações já aqui mencionadas. Note-se que são homens abastados, 
possuidores de bens de raiz, e não escritores de esquerda ou políti-
cos em propaganda, os responsáveis por essa sentença tremenda: 

"Pois bem: favorecida com a privilegiada condição de 
ser um dos principais produtores de petróleo do mundo, 
é triste pensar que a Venezuela, após vinte anos de ex-
ploração intensiva, ainda não tenha podido traduzir os 
enormes rendimentos daquela exploração em saneamen-
to de nosso território, nem em estímulo para a nossa agri-
cultura e nossa pecuária, nem para o fomento de nossas 
riquezas minerais, e que ainda contemplemos o quadro 

14-22 500-II 
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de tragédia em que se debatem nossas classes proletárias 
agrícolas, pastoris e marítimas, oprimidas pela ignorân-
cia, o impaludismo e a miséria". 

Assim como acontecia ao México, e ainda ocorre com a Colôm-
bia e o Peru, "a gasolina, proveniente do petróleo veneuelano, é ven-
dida no exterior, quase pela metade do preço que por ela se cobra 
na Venezuela". Fêz essa afirmação o Dr. Gumersindo Tôrres, Mi-
nistro venezuelano do Fomento em 1930. 

Nos últimos tempos, novo e terrível drama viveu a Venezuela, 
pela circunstância de ser uma das maiores detentoras das reservas 
mundiais do óleo negro. São fatos de ontem, porém merecem ser 
recordados . 

Conseguindo-se liberar-se das sucessivas ditaduras que a opri-
miam, através dos anos, conseguira a Venezuela ter, afinal, um Go-
vêrno legitimamente popular. Fôra chefe do movimento vitorioso 
o já mencionado Rómulo Betancourt. Durante sua permanência à 
testa do Govêrno, foi pondo em prática algumas das medidas, pelas 
quais se batera no período do exílio e da propaganda. Consistiam 
tais providências, sobretudo, em gravar mais pesadamente os lu-
cros excessivos das companhias petrolíferas. Embora recalcitran-
do, iam essas se submetendo. 

Foi quando, dando exato cumprimento às suas solenes promes-
sas, o Govêrno revolucionário mandou realizar as eleições para a 
magistratura suprema do país e para o Congresso. Era a primeira 
vez que o povo ia, legitimamente, escolher seus governantes. Até 
aos analfabetos se permitiu êses direito. E então, por maioria esma-
gadora, venceu o Partido Ação Democrática, o mesmo que vinha 
legislando no sentido de a Venezuela e sua população participa-
rem mais ativamente dos lucros que a extração de seu petróleo 
proporcionava . 

Para a presidência da República foi eleito uma das personali-
dades mais conhecidas do país, jornalista e romancista de mérito, 
o Sr. Rómulo Gallegos. 

Continuou, com serenidade, mas com firmeza, a política de seu 
antecessor. E a Venezuela começou também a colher benefícios de 
suas riquezas. 

Grandes, imensos, ainda eram os lucros das concessionárias. 
Só a "Creole", subsidiária da "Standard Oil", de New Jersey, tendo 
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extraído, em 1948, 230 milhões de barris de óleo cru, realizou o lu-
cro líquido de 200 milhões de dólares, segundo informação constan-
te das "Seleções do Reader's Digest", número de setembro último. 
Porém cêrca de 50% da renda auferida iriam ter às arcas públicas, 
através de regalias, taxas, e, particularmente do impôsto de renda. 

Mas eis que, inesperadamente, sem motivos de ordem pública 
ou social que o justificasse, um golpe de estado militar apeou Galle-
gos e seu Partido do Poder, exilando seus principais chefes. 

Sôbre as origens e as finalidades dêsse ato revolucionário, pre-
ferimos que se escute a opinião do próprio chefe de Estado atingido. 

Encontrámo-la, primeiramente, através de despachos da Asso-
ciated Press, insertos na edição matutina de "O Globo", desta cida-
de, de 6 de dezembro de 1948. 

Depois de anunciar a inesperada chegada a Havana, por avião, 
do Presidente deposto, a referida agência norte-americana acres-
centa, em telegrama de 5 de outubro, expedido da capital cubana: 

"Acusando a reação e o capital estrangeiro como cau-
sadores do ambiente que produziu o golpe militar de 24 
de novembro no seu país, o ex-Presidente da Venezuela, 
Rómulo Gallegos, disse: 

"Não era de esperar que as poderosas fôrças do capi-
tal venezuelano, sem sensibilidade social, nem as do capi-
tal estrangeiro, explorador da riqueza do nosso subsolo, 
aceitassem de bom grado as limitações impostas em justa 
defesa do bem-estar coletivo. Também é nossa resolução 
de não continuar fazendo concessões petrolíferas, que se-
rão as reservas de riqueza do futuro venezuelano, espica-
çou o desejo de traição que os autores do golpe militar 
alimentavam. · 

Gallegos acha que outra causa do golpe foi o novo 
impôsto sôbre a indústria petrolífera, que dava ao Go-
vêrno 50 % das rendas dessas emprêsas". 

No Correio da Manhã do dia 7 de dezembro de 1948, foram 
publicados, oriundos da mesma fonte informativa, notícias quase 
idênticas, nas quais o Presidente deposto qualificava de "traidor", o 
ex-ministro da Defesa de seu Gabinete, coronel Chalbaud, que assu-
mira a chefia do Govêrno, e criticava também "um não identificado 
adido militar de potência estrangeira, a quem acusou de ter visitado 
e aconselhado militarmente os conspiradores em seu quartel ge-
neral". 
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Três dias depois, isto é, a dez, aquêle matutino dava curso a 
um despacho de outra agência telegráfica, a United Press, assim 
concebido: 

"O ex-Presidente dar Venezuela, Sr. Rómulo Gallegos, 
declarou que um dos motivos pelos quais não pôde chegar 
a um acôrdo com o Exército foi a exigência formulada 
pelos militares para que desterrasse o Sr. Rómulo Betan-
court, ex-Presidente da Junta Militar e Presidente do 
Partido Democrático. 

Em entrevista à imprensa, Gallegos disse que se re-
cusou terminantemente a desterrar seu correligionário, 
sendo êste um dos famosos motivos que precipitaram o 
golpe militar. Ao mesmo tempo, ratificou a sua última 
mensagem ao povo da Venezuela, em que acusa as com-
panhias petrolíferas de terem contribuído para o golpe 
de estado, e mencionou a "inexplicável" presença do adido 
militar norte-americano num quartel militar de Caracas, 
no dia do golpe . 

"Para maior exatidão e precisão - disse - declaro 
que o adido militar da potência estrangeira a que me re-
feri no referido documento é o coronel Adams, adido mi-
litar dos Estados Unidos da América do Norte, a quem 
uma pessoa que me merece fé viu no quartel do Batalhão 
Moto-blindado, ao qual estava confiada a guarda presi-
dencial do Palácio Miraflores . 

"Em tal documento, pergunto-me o que poderia sig-
nificar a presença de tal personagem nesse lugar, naque-
las delicadas circunstâncias, não tendo eu conhecimento 
de qualquer explicação que a respeito tenha sido dada 
pelos que estão no dever de o fazer, não só perante a Ve-
nezuela, senão ante a América. Foi mais um atentado 
contra a de;mocracia hispano-americana o que se consu-
mou na Venezuela a 24 de novembro passado". 

Continua o despacho: 
"O ex-Presidente venezuelano repetiu as palavras de 

sua última mensagem, em que disse que o golpe de Es-
tado foi devido "às poderosas fôrças do capital venezue-
lano sem sensibilidade social, e também ao estrangeiro ex-
plorador da riqueza do povo da Venezuela, do qual não 
era viável se esperar aceitasse de bom grado as restrições 
impostas em defesa da coletividade, com o aumento de 
suas contribuições ao fisco nacional". 

"Foram êles - não vacilo em denunciar - que insu-
flaram a ânsia tradicional de poderio que alimentavam os 
autores do golpe militar hoje vitorioso". 
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Aqui encerramos êste capítulo sôbre a tragédia do petróleo na 
Venezuela, dispensando-nos de comentar os fatos atrás narrados. 
Sua significação e sua eloqüência saltam aos olhos . 

20) Contrastando com essa lamentável situação, temos, em 
nosso continente, dois países que há muitos anos deram ao consu-
mo e exploração do petróleo uma solução diferente: a Argentina e 
Uruguai. 

A primeira, quando foram localizadas suas primeiras jazidas, 
andou deferindo concessões para lavra e refinação a companhias de 
capitais estrangeiros. De 1922 para cá, entretanto, abandonou essa 
política. Nesse ano, ao assumir a direção da Yacimientos Petrolífe-
ros Fiscales o General Mosconi, foi encetada uma fase de luta pela 
libertação do petróleo nacional do contrôle estrangeiro. A base des-
sa campanha foi a construção da Destilaria de La Plata. Combatida 
pelos trustes, que foram até o dumping, saiu-se galhardamente. 

E o General Horta Barbosa, em sua primeira conferência no 
Clube Militar, nos dá a informação de que a resistência e a vitória 
do Govêrno argentino, nessa contenda, redundaram em grande re-
baixamento dos custos dos derivados no país. A diferença de preços 
representou, no período que vai de 1929 a 1938, uma economia, para 
o consumidor daquela nação, de 3 bilhões de cruzeiros, fato bastante 
significativo. 

Hoje, marcha a organização petrolífera da nação vizinha vito-
riosa. Pesquisa, lavra, destila, transporta e distribui os refinados 
necessários ao consumo local, numa proporção que ultrapassa o 
dôbro da produção dos trustes. 

Para se ver a constante ascendência da produção do YPF, 
enquanto vem baixando a das companhias alienígenas, transcre-
vemos dados publicados pelo General Horta Barbosa: 

Estado Trustes 

1933 921.000 ms 1.254.000 mR 
1946 2.259.757 ms 1. 047 .457 ms 

21) O Uruguai em 1931 criou uma autarquia para a produção 
de combustíveis e cimento, sob o nome de Administración Nacional 
de Combustibles, Alcohol y Portland. 
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rável fonte de rendas, um trampolim, uma catapulta, que os proje-
tou a uma situação de prosperidade, de prestígio e de poder real-
mente fabulosa. 

24 Iniciaremos êsse rol com a pequena Holanda. 
Detentora, ao princípio, de apenas algumas jazidas na Ilha de 

Java, constituiu uma sociedade de economia mista, a Royal Dutch, 
para expJorá-las. Em 1901, Henry Deterding assumia a direção fi-
nanceira da emprêsa. Dotado de extraordinário tino mercantil, êsse· 
homem, dentro de pouco, assumia a liderança dos negócios de pe-
tróleo na Europa. 

Em 1907, dava o seu passo mais sagaz: unia a sociedade holan-
desa a capitais inglêses, controladores da Shell Transport, resultan-
do da fusão a famosa Royal Dutch-Shell, hoje uma das majors mun-
diais do petróleo . 

Daí por diante, protegida pelo poderio do Govêrno britânico, 
por sua poderosa esquadra, pôde a Holanda, através de capitais pri-
vados e do Estado, beneficiar-se dos imensos réditos que o contrôle 
da indústria petrolífera proporciona. 

:&:sse, um dos motivos por que o pequeno país, antes da última 
guerra, era um dos mais ricos mercados de capitais do mundo. 

E é, por certo, imensa, predominante, a contribuição trazida pe-
los lucros do petróleo ao desenvolvimento material, ao progresso da 
pátria de Spinosa. 

25) Também a França não possuía, como a Holanda, jazidas 
oleíferas em seu território. Mas a sabedoria de seus estadistas sou-
be obter para ela uma vantajosa situação. 

Após a primeira grande guerra, no momento em que seus fun-
dos sacrifícios e a conseqüente vitória lhe haviam grangeado alto 
prestígio, dêle se valeu para celebrar com a Inglaterra o Acôrdo de 
São Remo, no qual os dois governos se obrigavam a trocar facilida-
des, no concernente ao petróleo, em suas colônias e zonas de in-
fluência. Também assumiram o compromisso de prestar assistência 
a seus súditos na obtenção de concessões e na compra das ações e 
títulos outros das sociedades que exploravam o petróleo da Meso-
potâmia e da Pérsia. 

Conseguindo, assim, pôr a mão sôbre importantes jazidas do 
Oriente Médio, fêz organizar a sociedade mista 'Compagnie Fran-
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çaise de Petroles", e logo sua filial, a "Compagnie Française de Re-
finage'', que instalou várias destilarias, de tamanho médio, em al-
gumas regiões da França. 

Com essas medidas, passou também êsse país a desfrutar as 
vantagens dos que refinam e distribuem o próprio petróleo. 

26) Senhora de um império que se estende aos cinco conti-
nentes, e possuindo o seu povo o gênio da indústria e do comércio, 
fácil foi à Inglaterra, desde que o petróleo se constituiu no melhor 
dos combustíveis, entrar dominadoramente nos negócios dêsse mi-
neral. E cedo compreendeu, muito antes dos estadunidenses, que 
essa riqueza não devia ficar desamparada em mãos particulares, 
merecendo ter a constante assistência e a proteção do Estado. Em 
compensação, êste também devia passar a um associado do negócio. 

Tornou-se famoso, à fôrça de ser repetido, o discurso de 17 de 
julho de 1913, pronunciado por Winston Churchill, então primeiro 
Lord do Almirantado, no qual êsse autêntico homem de Estado de-
finia a posição de seu Govêrno em face do problema. Nessa oração, 
sustentou que: a) o Almirantado deveria se tornar dono e produtor 
independente de seus próprios suprimentos de combustível líquido; 
b) deveria poder formar, na Inglaterra, reserva de óleo suficiente 
para suprir suas necessidades imediatas, em caso de guerra, bem 
como para habilitá-lo a conter as flutuações dos preços; e) deveria 
ter o poder de intervir nos negócios de óleo bruto, quando o seu pre-
ço descesse a preços vis; d) deveria ter a faculdade de beneficiar o 
óleo cru de várias espécies, de modo a poder ser utilizado nos navios; 
e) deveria possuir suficientes quantidades de petróleo para enfren-
tar o futuro, mesmo que isso conduzisse a uma forma de emprêsa 
do Estado; f) deveria se tornar dono, ou, pelo menos, controlador, 
nas fontes de abastecimento, das quantidades de petróleo de que 
necessitasse. 

E o eminente Sr. Odilon Braga informa, às fls. 30 do Avulso: 

"Realmente, foi o apoio da "Anglo-Persian Oil Com-
pany'', da "Burma Oil Company" e da "British Controlled 
Oil Fields" por êle organizadas e controladas, que o Go-
vêrno britânico entrou a participar da indústria petrolí-
fera das índias Ocidentais, da "Steana Romana", e de tô-
das as emprêsas antes submetidas ao contrôle do capital 
germânico, assim como a adquirir a maioria de ações em 
outras emprêsas no México (Scottish-American Oil and 
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Transport Company), na Mesopotâmia (Turkish Petro-
leum Co.) e na América Central e do Sul, inclusive de em-
prêsas que foram conservadas sob a aparência de ameri-
canas". 

Também tinha o Govêrno inglês, de parceria com o da Holan-
da, vultosos interêsses na "Royal Dutch Shell". 

Não se limitou a Inglaterra, entretanto, a associar-se aos capi-
tais investidos no petróleo, para protegê-los e tê-los sob seu contrôle. 

Editou, ela, a livre-cambista, a que viria a procurar o óleo ne-
gro e outras riquezas nos territórios alheios, uma legislação feroz-
mente nacionalista, no atinente à exploração daquele produto. 

E' que a sua secufar sabedoria cedo lhe tinha ensinado que pe-
tróleo representa prosperidade, fôrça, soberania, independência. 

Vale o que vale o próprio solo da pátria: não se cede, não se 
aliena a preço algum. 

Em conseqüência de uma investigação, promovida em 1920. 
pelo Senado americano, e cujos resultados são hoje fartamente co-
nhecidos em todo o mundo, constatado ficou que a Inglaterra proibe 
aos estrangeiros possuírem ou explorarem terrenos petrolíferos na 
Grã-Bretanha, nas colônias e nos protetorados inglêses; veda que 
as sociedades britânicas alienem direitos concernentes ao petróleo 
a companhias controladas por estrangeiros ou a pessoas físicas es-
trangeiras . 

Precisaríamos acrescentar algum informe, minudenciando as 
vantagens que dessa política têm advindo para a terra gloriosa de 
Shakespeare? 

Todos sabem o quanto o petróleo contribuiu para lhe aumentar 
a riqueza e o poderio; ninguém ignora que, se pôde sair vitoriosa, 
num quarto de século, de duas guerras de extermínio, ficou a de-
vê-lo ao heróico estoicismo de seu povo . . . e ao seu petróleo . 

27) Como todos sabem, foi em Titusville, Pensilvânia, Estados 
Unidos da América do Norte, que, a 27 de agôsto de 1859, Edwin 
Lawrence Drake, vulgarmente conhecido por "Coronel Drake", em-
bora não pertencesse a nenhuma organização armada, perfurou o 
primeiro poço de petróleo, com o intuito de explorá-lo. 

Obtendo de sua destilação o querosene, tão útil para a ilumina-
ção antes da descoberta da lâmpada elétrica, teve rápido desenvol-
vimento a lavra e a refinação do óleo. 
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Milhares de produtores surgiram, em todo o país, num regime 
de competição, que ia arruinando financeiramente os mais fracos 
ou os menos capazes. 

Por essa altura, surgiu uma das mais completas mentalidades 
mercantis até hoje conhecidas: John Davidson Rockfeller. Fundou 
campanhias para pesquisar e lavrar petróleo. Mas só o fêz para dis-
por de matéria-prima própria e defender-se da imposição de preços. 

Porque sua melhor atenção, todos os seus esforços se concen-
travam na refinação, no transporte e na distribuição dos derivados. 
Aí, é que estava a mina de ouro, de onde para suas arcas f01:am car-
readas somas fantásticas. 

Nesse regime de competição, de luta feroz, lembrando aquela 
que se processa na natureza para a eliminação dos menos aptos, fo-
ram vencendo os de mais tato, os mais audazes. E, com a destrui-
ção de milhares, foi o negócio se concentrando em poucas mãos. 

Prejuízos colossais de alguns, falências, suicídios, mortes, dis-
túrbios, determinaram a intervenção do Estado, para proteger o 
maior número. Já em 1907, os Tribunais de Chicago condenavam 
a "Standard Oil", estado-maior operacional de Rockfeller, por 1.460 
delitos e contravenções, pelas quais deveria pagar multas no mon-
tante de 29 milhões de dólares. Quatro anos depois, a Suprema Côr-
te, aplicando a Lei Sherman, declarava "dissolvida" a "Standard 
Oil". Mas, subdividida em várias companhias, dizem que 34 socieda-
des supostamente independentes, continuou ela, através dos anos, a 
existir como um dos mais poderosos trustes internacionais. 

Viveu muito tempo a economia do petróleo, na grande nação  
do norte do hemisfério, o seu próprio destino, sem outra interven- 
ção do Estado, senão aquela determinada pela necessidade de salva- 
guardar os interêsses da coletividade.  

Mas a primeira guerra mundial conduziu seus homens de ne-
gócios e seus estadistas a encará-la sob outra luz. 

Todos tinham sentido a necessidade de manter sob o contrôle 
do Estado, durante o conflito, a produção e a distribuição dos com-
bustíveis líquidos, que se tinham transformado na ma.is potente 
arma de guerra . 

Encerrada a luta, não poderia o problema voltar aos têrmos 
anteriores . 

Mesmo porque bem nítidos se haviam desenhado os propósitos 
de outros países, que por seus governos agiam no sentido. de assistir 
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seus nacionais na obtenção e proteção de jazidas oleíferas em qual-
quer parte do globo, quando não eram êles próprios, por trás de suas 
organizações de capitais, que se lançavam a essa tarefa. 

Antes, já a Alemanha deixara patenteado o seu propósito de to-
mar parte no jôgo do petróleo, reclamando para companhias suas, 
financiadas pelo "Deutsche Bank", a posse dos depósitos oleíferos 
da Mesopotâmia. 

Depois ficou claramente positivado, não só que o Govêrno in-
gles era o principal acionista da " Turkish Petroleum Company", 
da "Royal Ducht-Shell", da "Anglo-Persian Oil Company" e de 
outras, como estabelecera uma legislação marcadamente naciona-
lista, no que tangia ao precioso mineral. 

E o acôrdo de São Remo, pelo qual a Inglaterra cedia à França 
a participação de um têrço no petróleo do Irak, mais fortemente 
contribuiu para a mudança de rumos da economia petrolífera esta-
dunidense. 

O mais interessante, porém, foi que, ali, não coube ao Estado 
a iniciativa de intervir para auxiliar e proteger as sociedades explo-
douras de nafta, espalhadas pelo mundo. 

Solicitou tal intervenção a própria indústria, pela voz de Tea-
gle, influente personalidade da "Standard", e Requa, vice-Presi-
dente da "Sinclair Consolidated Oil Corporation". 

Os govêrnos, saídos das fileiras do Partido Republicano, que se 
seguiram à primeira grande guerra, sentiram-se bem em atender 
ao apêlo, estreitando cada vez mais as ligações entre o Estado e 
as companhias. 

O advento de Franklin Roosevelt, embora sua ogerisa aos 
trustes, exploradores da economia coletiva, não modificou a 
situação, pois o estadista que nêle morava bem compreendia a 
significação que para o seu povo tinha possuir mais petróleo, em 
qualquer parte do mundo. 

E a segunda conflagração universal teve o condão de ainda 
mais estreitar êsses laços, plea dependência em que ficou a Nação, 
ferida no âmago, daquele combustível, todo enfeixado em mãos par-
ticulares. 

Com a retumbante publicidade que caracteriza seu sistema go-
vernativo, o Relatório da Comissão Especial de Investigação do Se-
nado sôbre abastecimento de petróleo, revelou, sem quaisquer rebu-
ços, que a política do Departamento de Estado era, segundo o depoi-
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menta de seu representante, Charles Rayner, "considerar que o in-
terêsse público dos Estados Unidos da América exige a má-
xima conservação das reservas nacionais e das mais proxrmas, 
e da expansão em larga escala do contrôle sôbre as reservas estran-
geiras de óleo por parte de seus naturais. Tem êle (o Departamen-
to), em conseqüência, apoiado ativamente os esforços dos interêsses 
petrolíferos dos Estados Unidos, no sentido de conseguir e consoli-
dar concessões no estrangeiro" (Relatório Odilon Braga, Avulso, 
págs . 32-33) . 

O Ministério da Guerra, pela voz do General H. C. Peckham, 
depois de manifestar a opinião de que interessa ao seu país e ao 
mundo que os norte-americanos continuem suas atividades petrolí-
feras no solo pátrio e no estrangeiro, vai mais longe, acrescentando: 

"Como corolário da proteção governamental, todos os 
possíveis arranjos deverão ser feitos para impedir que os 
nacionais americanos disponham de suas reservas estran-
geirsa de óleo, por venda ou arrendamento, sem aprova-
ção do Govêrno dos Estados Unidos" . 

Não difere dêsses pontos de vista, ao contrário, com êles guar-
da inteira conformidade, a manifestação da indústria especializada, 
através do Sr. Edward P. Johnson, da "Standard Oil". A certa al-
tura, sustenta: 

"O plano de atividade das companhias privadas ame-
ricanas, empenhadas na indústria de óleo no estrangeiro, 
obedecerá a diretrizes de ampla concepção, nitidamente 
traçadas pelo nosso Govêrno e por êle mantidas com fir-
meza e baseadas no entendimento e na cooperação mais 
completos que deverão existir entre elas e o Departamen-
to de Estado. Essa coordenação é essencial, dada a impor-
tância do petróleo para o bem-estar e a segurança dêste 
país e suas repercussões sôbre a paz mundial". 

E desassombradamente formula, noutro passo: 
"Não somente o apoio do Govêrno é importante, em si 

mesmo, como convém que o mundo inteiro saiba que a 
indústria o recebe de maneira firme e contínua" (Relató-
rio Odilon Braga, Avulso, págs. 33 e 34) . 

Pelo que atrás vem exposto, podemos acompanhar a evolução 
da indústria petrolífera norte-americana, que partiu da mais com-
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so solo acumulou? Por que não agarrarmos, com tôda a fôrça das 
mãos essa oportunidade rara que se oferece, e, transformando o 
nosso petróleo em energia ou em divisas, não fazermos um supre-
mo esfôrço para emergir do atrazo em que ainda nos encontra-
mos, para tomar assento ao lado das grandes nações do globo? 

Ao invés de segui-los, por que não tomarmos o exemplo da pe-
quena Holanda, por que não nos guiarmos pelos melhores padrões, 
que são França, Inglaterra, Estados Unidos da América, vanguar-
deiros da civilização e do progresso hodiernos? 

Em nossas mãos a nossa sorte 

29) Tudo dependerá de nós mesmos. Se ti.vermos patriotis-
mo, energia, decisão, sairemos vencedores do empreendimento. 
Antes de nós, outros, também do nosso continente, como nós, repu-
tados, por estranhos, inferiores, coloniais - ou já transpuseram 
por inteiro os obstáculos ou estão em vias de efetuá-lo. 

Todos os argumentos adversos - falta de dinheiro, de técni-
ca, de material adequado - já foram pulverizados por aconteci-
mentos posteriores, ou pelas judiciosas alegações de pessoas res-
ponsáveis, baseadas em fatos, em dados concretos. Recapitule-
mos, porém. 

O pivot do sistema criado pelos eminentes brasileiros Juarez 
Távora e Odilon Braga era dar-nos a possibilidade de instalar, aju-
dados pelo capital estrangeiro, nossa própria indústria de refina-
ção e de transportes. 

Calculavam-se as despesas para tal fim em têrmos altos, que 
se reputavam inacessíveis à nossa capacidade financeira. 

O Dr. Odilon Braga chegou a escrever (fls. 59 do Avulso): 

"iilsse é o preço (o estabelecimento de nossa indústria 
refinadora e transportadora) , o verdadeiro preço a trôco 
do qual poderemos abrir mão das restrições nacionalistas 
da legislação vigente. . . Renunciar a êle equivaleria a 
aceitar, conscientemente, a miserável condição de povos 
colonizados". 

Mas o atual Presidente da República, num dos mais felizes 
atos de sua administração, que permanecerá como marco definiti-
vo de seu espírito patriótico, enfrentou com sabedoria e resolução 
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o problema, propondo ao Congresso que fossem utilizados na aqui-
sição de uma grande refinaria e de petroleiros nossas disponibili-
dades em francos, retidas na França, as quais tinham passado à 
propriedade da União, ex vi da Lei n.0 16, de 7-2-1947. 

Atendido com presteza pelo Legislativo, vinha a Lei n.º 650, 
de 13 de março último, abrir ao Conselho Nacional do Petróleo o 
vultoso crédito de Cr$ 982. 457. 530,30, destinados à aquisição de 
uma refinaria com a capacidade de 45. 000 barris diários, e navios 
petroleiros . 

A 29 de julho último foram assinados os contratos: para pla-
nejamento da destilaria, com a firma norte-americana "Pan Ame-
rican Hidrocarbon Research"; e para fornecimento do material ne-
cessários à instalação, com o consórcio francês "Fives-Lilles"-
"Schneider". 

Posteriormente, pela Lei n.º 749, de 27 de junho dêste ano, 
foram redistribuldas certas dotações orçamentárias, de modo a 
se tornar possível a aplicação de Cr$ 30. 000. 000,00 na construção 
do oleoduto Santos-São Paulo, e Cr$ 98. 000. 000,00 na instalação 
de refinarias e depósitos para óleo e compra de navios-tanques. 
Dessa última verba, uma substancial importância se destina a re-
finaria de Mataripe, já em plena construção. 

Desapareceram, desta sorte, as razões apontadas como deter-
minantes de nossa aquiescência à participação do capital aliení-
gena na exploração de nossos hidrocarbonetos fluídos. 

Na realidade, de modo extremamente fácil, apenas com um 
golpe de clarividência e decisão, conseguimos transpor o mais rude 
obstáculo para que sejamos nós próprios os exploradores daqueles 
produtos e, conseqüentemente, os beneficiários dessa atividade. 

Neste trabalho, já demonstramos, esteados em dados positi-
vos, que a refinação, o transporte e a distribuição do petróleo são 
os setores dessa indústria que proporcionam maiores rendimentos, 
possibilitando aos trustes empregarem somas imensas na pesquisa 
e na lavra nas mais longínquas e inóspitas regiões da terra. Vimos 
os créditos que vêm proporcionando à Argentina e ao Uruguai. Tive-
mos conhecimento, através dos números arrolados na conferência 
do Deputado Artur Bernardes, do lucro anual, verdadeiramente 
espantoso (Cr$ 882. 737. 700,00) de quatro grandes companhias, 
que colocam seus produtos apenas no Brasil. Pelo número de se-
tembro transato de "Seleções do Reader's Digest" viemos a saber 
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que a "Creole" (Standard Oil Venezuela) vai inverter, nos pró-
ximos anos, 500 milhões de dólares (10 milhões de contos) naque-
le país. Representam, naturalmente, lucros advindos do petróleo 
que dali extrai. 

Assim, nós também vamos participar das vantagens da explo-
ração do petróleo, e poderemos ir aplicando os seus lucros na in-
tensificação das pesquisas e da lavra nas bacias sedimentares mais 
promissoras do País. 

E ter-se-á desfeito, por completo, a lenda de que não dispomos 
de recursos financeiros necessários a uma indústria tão dispen-
diosa. 

O outro argumento, geralmente invocado, de que nos faltam 
técnicos, engenheiros e operários especializados para operações 
apresentadas como extremamente complicadas, - também não re-
siste a uma dissecação . 

Primeiramente, já vimos como, no momento em que temos o 
dinheiro necessário, surgem organizações, sobretudo norte-ameri-
canas, prontas a nos prestarem tôda a assistência técnica de que 
precisamos. De fato, contrariando assertivas insistentemente repe-
tidas, muitas emprêsas ianques nos têm procurado para nos pres-
tar seus serviços, em geral eficientes e honestos. 

Vejamos: E' consultora técnica do CNP uma firma ameri-
cana, a "Bechtel Corporation". Superintende as perfurações uma 
outra, a "Drilling". Nossos trabalhos de geofísica são orientados 
ou feitos por duas companhias, norte-americanas também, a "Geo-
physical" e a "United Geophysical". Está construindo a refinaria 
de Mataripe uma sexta organização estadunidense, a Kellog ... 

Além da contribuição estrangeira, que será abundante e pro-
veitosa, se assim o desejarmos, possuímos já uma dedicada e com-
petente equipe de engenheiros, capatazes, sondadores, e operários 
outros. Vimo-los trabalhar no Campo de Candeias, e queremos 
deixar registrados aqui a nossa admiração e o nosso aprêço, pelo 
que vêm com ardor e eficiência realizando em prol da nossa grande 
indústria petroleira. Determinou em nós viva emoção ouvir dos 
lábios do jovem que no momento dirigia os serviços no Recôncavo, 
engenheiro Geonísio Barroso, o seguinte depoimento: 

- O mais valioso patrimônio do Conselho é o quadro do seu 
pessoal. 
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Nessa mesma ocasião constatamos, com certo orgulho patrió-
tico, que quase todos os trabalhos, os mais especializados, eram 
feitos, como serviços de rotina, pelos nossos homens, com a assis-
tência apenas de um técnico norte-americano em cada zona de 
perfuração. 

São poucos, ainda, bem poucos, sabemos, os de que dispomos 
para a tarefa imensa que ante nós se apresenta. 

Mas, desde que adotemos uma nova política, - a de desenvol-
ver ao máximo as nossas atividades no setor do petróleo, - fácil 
será formarmos, dentro de cinco, dez anos, muitas equipes, tão 
capazes como as que neste momento servem em nossos campos. 

A alegação de que não poderemos obter a maquinaria reque-
rida por tão mecanizada indústria, está posta de lado pelo aconte-
cido nos últimos três anos . 

Em verdade, no período da guerra e nos meses imediatamente 
seguintes, haveria dificuldade em obter-se sondas, petroleiros, re-
finarias, aparelhos para estudos geofísicos. 

Isso não ocorria, entretanto, como tanto se propalou, porque 
estivesse nas mãos dos trustes a produção dêsses instrumentos. Ti-
nha como causa única a desorganização da produção, conseqüente 
da necessidade maior de só se trabalhar na fabricação de apetre-
chos bélicos . 

Hoje, não só as fábricas norte-americanas vivem disputando 
as concorrências para fornecimento daqueles equipamentos, como 
o parque produtor de máquinas da Europa, já quase inteiramente 
refeito, também se apresenta como bom fornecedor. 

Está, assim, em nossas próprias mãos, a nossa sorte, nesse im-
portante setor. Não a lancemos fora por incompetência, temor da 
luta, conformismo, que são resquícios daquela mentalidade colo-
nial, ainda não erradicada por completo de nosso espírito. 

Petróleo e solidariedade continental 

30) E' inegável que, quando se iniciou o debate sôbre o apro-
veitamento de nossas jazidas petrolíferas, em muitos espíritos se 
encontrava formado o juízo de que nos corria o dever de facilitar 
a sua exploração a entidades particulares norte-americanas, cheias 

15 - 22 500 - II 
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de experiência e eficiência, a fim de que a grande nação do Norte, 
na eventualidade de uma nova guerra, que se supunha iminente, 
encontrasse apenas neste Hemisféfio, o indispensável abasteci-
mento dos lubrificantes e essências de que iria precisar. 

Declarava-se, então, que vinha aumentando assustadoramente 
o consumo da nafta em todo o mundo, registrando grande baixa 
nas reservas conhecidas de petróleo nos Estados Unidos. 

O ilustre General Juarez Távora, em sua conferência de 16 de 
setembro de 1947, no Clube Naval, apontou tais reservas como 
sendo de 21 bilhões de barris. 

Mas o transcorrer do tempo modificou por completo essa si-
tuação. 

Para isso terão concorrido grandemente os aperfeiçoamentos 
introduzidos no processo das pesquisas, que passaram do terreno 
do acaso e da sorte, ao das probabilidades científicas. 

O certo é que, decorridos dois anos, e após uma surprendente 
intensificação do dispêndio de óleo mineral, as reservas estaduni-
denses se apresentam, neste exercício, como sendo de 28 bilhões de 
barris. (Twentieth Century Petroleum Statistics, da Cia. Golyer 
and Mac Neughton, citada por Fidelis Amaral Neto, em artigo de 
6 de agôsto de 1949, no Correio da Manhã.) 

E um fato novo, totalmente inesperado, veio dar ao problema 
feição inteiramente diversa da que apresentava em começos de 
1947. Foi a localização de riquíssimas jazidas, ali no Canadá, bem 
junto da pátria de Lincoln. 

Segundo publicação da revista "Time", de 4 de julho último, 
um consultor do Departamento de Estado, Max W. Ball, calculou 
as reservas canadenses em 20 bilhões de barris. Foi essa, até, a 
razão, - explica a revista aludida, - por que os Estados Unidos 
recentemente se desinteressaram em auxiliar o México num miaor 
desenvolvimento de sua produção oleífera. 

Tão transmudada está hoje a situação, que, segundo longo re-
lato inserto no Jornal do Comércio desta cidade, de 16 do corren-
te, os auxílios prestados pela Administração da Cooperação Eco-
nômica (ECA) ao reforçamento da produção do petróleo, deter-
minarão, em fins de 1952, um acréscimo de 65% sôbre os números 
atuais, que passariam a 4. 892. 000 de barris diários. Acrescenta 
o informe, colhido no Boletim Americano do Escritório do Govêrno 
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Brasileiro em Nova York, que Inglaterra e Estados Unidos já reali· 
zam entendimentos, no sentido de se prevenirem contra os efeitos 
de uma esperada superprodução. 

Aliás, dissentimos daqueles que nos julgavam obrigados a, por 
deveres de solidariedade continental, modificarmos a nossa legis-
lação, para permitir concessões de pesquisa e lavra de petróleo a 
companhias organizadas com capitais norte-americanos. 

O nosso ponto de vista, que desassombradamente procla-
mamos, é o de que devemos prestar aos Estados Unidos da 
América todo o concurso que se fizer mister para auxiliá-los na 
luta travada com a União Soviética para que no mundo prevaleça 
o sistema democrático, de nossa escolha, ao invés daquele que Mos-
cou pretende ditar. 

Mas êsse auxílio deve ser prestado de govêrno a govêrno, em 
virtude de tratados públicos, amplamente discutidos no Congresso, 
como o foi o Pacto do Atlântico nas Assembléias dos países euro-
peus. Nesses acôrdos, por certo, sempre haveriam de ser resguar-
dados a nossa soberania e os nossos interêsses vitais. 

Nunca, entretanto, deveremos concordar em que, - sob a 
capa de razões de política externa, embora relevantes e nobres, -
mercadores norte-americanos, britânicos ou de qualquer outra na-
ção venham cevar a sua fome de ouro nas riquezas acumuladas 
no subsolo do Brasil. 

Se verdade fôsse que o país amigo estivesse a braços com es-
cassez de petróleo para defender a integridade de seu território, 
que evidentemente envolve a nossa. - seu caminho deveria ser o 
mesmo traçado pelo Plano Marshall para as nações da Europa 
e da Asia. 

Seguindo as linhas daquele Plano, emprestar-nos-iam dinhei-
ro, fornecer-nos-iam técnicos e máquinas para que se apressasse 
o desenvolvimento de nossa economia petrolífera. 

Poderíamos, em contra-partida, contrair a obrigação de lhes 
pagar, entregando o próprio produto, aos mesmos preços de suas 
refinarias. Nada impediria que, extihta a dívida, e depois de asse-
gurado o abastecimento do mercado interno, continuássemos a 
lhes vender nossos refinados. Poderíamos, mesmo, assumir o com-
promisso de, em caso de guerra, elevar ao máximo êsse forneci-
mento. 
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Mas, em todos êsses ajustes, um princípio deveria permanecer 
firmado e intocável: as jazidas, as destilarias, oleodutos, petrolei-
ros, seriam sempre nossos, controlados pelo Govêrno brasileiro, que 
os utilizaria, visando sempre os mais legítimos interêsses da comu-
nidade nacional . 

Não se apodem essas idéias como devaneios de um político, 
de um intelectual, sem contacto com a realidade, com o lado con-
creto dos problemas. 

Um espírito eminentemente prático, conhecido e inteligente 
homem de negócios, o Sr. Valentim Bouças, que, como se sabe, 
desde há muito tem sido representante, no Brasil, de banqueiros 
e industriais norte-americanos, - emitiu sôbre o assunto parecer 
quase semelhante ao nosso. 

De fato, afastando-se, na Comissão de Investimentos, da opi-
nião dos Srs. Gudin, Weinschenck e Alcides Lins, redigiu o Sr. 
Bouças um voto em separado, que figura das fls. 138 a 142 do 
Avulso. - Nêle sustenta que 

"as linhas básicas de nossa política petrolífera devem as-
sentar-se e constar de um tratado direto entre o nosso 
Govêrno e o dos Estados Unidos". 

pois 
"tratar o Govêrno brasileiro com entidades particulares 
estrangeiras sem haver previamente fixado as diretrizes 
mestras da defesa dos interêsse militares nacionais e con-
tinentais, seria abrir mão de um direito superior e de uma 
oportunidade única de dar solução acertada ao problema 
da exploração de nosso petróleo. E' indispensável, nesse 
ensejo, evitar a reincidência em erros já cometidos e cujos 
efeitos hoje sentimos". 

Acrescenta que devemos falar aos americanos a linguagem 
franca e precisa que êles usam quando defendem seus interêsses, 
sem nunca se deixarem dominar por sentimentalismos, que, em ne-
gócios comerciais, não produzem dólares. 

E conclui com um julgamento severo: 
"Criar legislação demasiadamente liberal sem a res-

salva de uma segurança para o nosso desenvolvimento 
econômico, é correr o risco de um retrocesso ao regime co-
lonial, 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 
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em circunstâncias semelhantes, assistiríamos a movimen-
tos de revolta, de conseqüências imprevisíveis. Não seria 
excessivo lembrar que o povo americano fêz a guerra de 
sua independência porque sofria os rigores do oficialismo 
inglês, através a opressão do fisco; que o México deter-
minou a expropriação das emprêsas petrolíferas estran-
geiras porque experimentava, a seu turno, a sujeição eco-
nômica decorrente de leis demasiadamente liberais". (É 
nosso o grifo) . 

Desejamos recordar que em outro capítulo dêste parecer já 
transcrevemos o ponto de vista, que muito se aproxima do nosso, 
do General Leitão de Carvalho .. E merece ser lembrado, também, 
que êses ilustre militar, - por temperamento, pela formação de sua 
cultura, pelos anos que viveu nos Estados Unidos, nas horas inde-
cisas da última guerra, - é um amigo sincero e leal dêsse país, 
um admirador da sua forma de govêrno, do seu estilo de vida. 

Monopólio do Estado 

31) Por tudo quanto até aqui já dissemos, evidente se tornou 
que, por uma preliminar, rejeitamos todo o arcabouço do projeto. 

De fato, se, pelas razões miudamente explanadas, não concor-
damos com a entrega de nossas jazidas, por prazo certo e longo, 
a capitais alienígenas, - não poderemos dispensar qualquer tole-
rância a um sistema que tem como viga mestra a "concessão". 

Mas, ao pô-lo de lado, precisamos de imediatamente apontar 
qual a fórmula que nos convém, urgente como é que se incentive 
a pesquisa e exploração do óleo negro brasileiro, pois em breve 
já não disporemos do volume de cambiais necessário à importação 
dos refinados, sempre crescente, ante a constante mecanização de 
nossos meios de transporte e instrumentos de produção. 

A quase totalidade dos adversários da participação do capital 
estrangeiro em nossa economia petrolífera se tem manifestado fa-
vorável a que o Estado a monopolise em todos os seus têrmos. 

Argumentam que, representando o petróleo prosperidade, e, 
sobretudo, segurança, sàmente os governos dos países que o pos-
suam dêle devem dispor, tendo em vista unicamente os interêsses 
da comunidade nacional. 

O General Horta Barbosa, por exemplo, insiste no argumento 
de que sempre haverá maiores possibilidades de serem os derivados 
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do petróleo entregues ao público a menores preços, se sua explora-
ção estiver a cargo do Estado. Isso porque, não devendo essa enti-
dade aspirar lucros, em detrimento do povo, se limitará certamen-
te a vender os produtos quase pelo custo. Enormes vantagens de-
correriam dessa circunstância para tôda a Nação, que passaria 
a dispor de transportes e de um sem número de utilidades outras 
mais baratos, em virtude do baixo preço dos combustíveis líquidos. 

O próprio General Juarez Távora, que concordou, mediante 
certas restrições, com o regime de concessões, reconhece que o sis-
tema teóricamente melhor para a economia petrolífera seria o da 
exploração estatal. Tôdas as suas reservas a essa solução advêm dos 
defeitos de nossa organização administrativa, dos vícios que a in-
quinam, tornando o Estado, em nosso meio, geralmente um mau 
gestor dos negócios industriais ou comerciais. 

Estamos, em princípio, acordes com um e outro. 
Reconhecemos que os interêsses concentrados no petróleo são 

tão vultosos, que, em verdade, necessitam de ficar sob contrôle do 
Estado. Isso não quer dizer, entretanto, que êste deva explorá-lo 
diretamente, através dos órgãos de que se serve para gerir os negó-
cios peculiares às suas funções. 

Todos reconhecem ser a indústria do petróleo de uma comple-
xidade extraordinária. 

Para a pesquisa, são necessários técnicos especializados, de 
todo entregues à sua tarefa, nos laboratórios e no campo. 

Mais delicada ainda é a lavra, onde os serviços se desenvol-
vem em ritmos completamente diversos dos que em geral são afe-
tos a funcionários públicos . 

Trabalha-se pelo dia e pela noite, ao sol e à chuva, redundan-
do muita vez o retardamento de uma providência, de uma ação 
qualquer, em prejuízos incalculáveis. 

Não menos complicados são a refinação e o transporte. Para 
não irem ao fracasso e ao desmantêlo, precisarão de funcionar e 
de ser geridos como as indústrias em geral, tendo em vista a mais 
rigorosa economia, o melhor aproveitamento da aptidão e do tem-
po do operário, a maior eficiência, em suma. 

E quando chegamos à distribuição, à venda dos produtos, num 
regime de áspera competição com os trustes, senhores de todos os 
segredos do negócio, vemos quão mais difícil é ao Estado, - pelos 
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seus processos normais de administração, escolher vendedores, ado-
tar métodos de propaganda e venda, dirigir uma imensa rêde co-
mercial através do País. 

Nesse ponto, aproximamo-nos dos conceitos do General Jua-
rez Távora. 

Consideramos que, realmente, não será possível, sem nos ex-
pormos a insucessos de várias ordens, submeter tôda essa vasta 
organização à ação direta do Estado . 

Os que a fossem dirigir, os que nela trabalhassem, do servente 
ao mais categorizado chefe de Departamento, por mais que se esfor-
çassem, estariam sempre sujeitos às normas que regem a atividade 
dos servidores públicos, e que dêles exigem apenas a execução de 
determinadas tarefas, nas horas em que devem comparecer à sua 
repartição ... 

Iríamos ter, assim, ao invés de uma robusta mentalidade mer-
cantil, uma mentalidade burocrática, dirigindo e manejando uma 
das indústrias que requerem atilamento, capacidade e eficiência 
acima do padrão costumeiro . 

Se um funcionário se destacasse, por sua inteligência e ativi-
dade, merecendo ter os vencimentos elevados, para premiar os seus 
esforços, incentivando-o, e aos demais, - tal não se poderia con-
sumar, porque o Estatuto dos Funcionários Públicos seria fron-
talmente infringido. 

Também não se poderia ir buscar um melhor técnico, um mais 
hábil vendedor, um dirigente capaz, para se lhe pagar um orde-
nado compensador, porque os estipêndios estariam fixados nas Ta-
belas Orçamentárias e não seria lícito ignorá-las. 

Com tais obstáculos, - somos forçados a admiti-lo - não se 
tornaria possível levar a bom têrmo um empreendimento do porte 
da indústria do petróleo. E qualquer deficiência, o menor êrro, se-
ria logo apontado pelos partidários dos trustes, indicado como os 
únicos com a experiência, a técnica e o dinheiro necessários para 
com presteza ser estabelecida e desenvolvida a exploração de nos-
sos óleos e gases minerais . 

Demais disso, somos levados a reconhecer que certos outros 
empeços, de ordem constitucional (unidade do Orçamento e discri-
minação das despesas) e legal, de muito entravariam a boa mar-
cha dos negócios, se o Estado tivesse de executá-los por suas pró-
prias mãos. 



- 232-

Mesmo que criasse uma autarquia, teria de sujeitar-se à espe-
cificação orçamentária, e às regras do Código de Contabilidade da 
União, às peias do Estatuto dos Funcionários Públicos. 

Todos sabemos que, por isso, os serviços industriais do Estado, 
entre nós, são executados aos tropeços, perdendo-se, muita vez, 
oportunidades únicas, porque não foi registrada uma verba, ou 
bem especificada uma dotação orçamentária ... 

Emprêsa de economia mista 

32) Para transpor as dificuldades que ao Estado se anto-
lham, quando tem de levar por diante um empreendimento alheio 
às suas atividades específicas, criou o Direito Público contemporâ-
neo a emprêsa de economia mista, na qual se associam o capital 
privado e o que sai das arcas públicas. 

Por êsse engenhoso sistema, consegue-se executar um serviço, 
de interêsse e de caráter coletivos, pelos métodos que regem os ne-
gócios de intuitos puramente econômicos. 

Com sua participação, o Estado dá-lhe proteção e ao mesmo 
tempo evita que seja utilizado em detrimento da coletividade: por 
seu turno, os capitais privados admitidos no negócio tiram à or-
ganização as características de entidade pública, que iriam emba-
raçar-lhe os movimentos, prejudicar-lhe a atuação. 

Sabemos que, na doutrina, vozes autorizadas, como a do Prof. 
Rafael Bielsa ("Boletim de Informaciones Petroleras", de janeiro 
de 1948) se têm levantado para combater o instituto. 

Muitas outras o têm defendido e justificado. 
Maior, entretanto, que a autoridade dos escritores e dos livros, 

é a lição dos próprios fatos. 
Ninguém pode contestar que o regime produziu os melhores 

frutos na Alemanha. E mesmo na liberalíssima Inglaterra, ainda 
antes do surto socialista, já havia ganho a simpatia e a confiança 
de seus estadistas . 

Na economia petrolífera - justamente aquela que ocupa nos-
sa atenção - sabemos que os exemplos da Holanda, França e In-
glaterra abonam a eficiência do sistema. 

Di-lo por essa forma, às fls. 45 do Avulso, o eminente Doutor 
Odilon Braga: 
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"Na esfera da indústria e do comércio do petróleo, o 
mínimo que se pode afirmar é que a emprêsa de economia 
mista permitiu à Inglaterra, à França e à Holanda atingi-
rem todos os objetivos dos grandes trustes americanos, 
sem os excessos, sem os recursos a leis e a acórdãos re-
pressivos, sem a bárbara solução capitalista, que sacrifi-
cou 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", 

Entre nós têm se apontado casos de sociedades de economia 
mista que não conseguiram realizar os seus objetivos. Assim é, em 
verdade. O insucesso dessas poucas, entretanto, não deve ser atri-
buído a deficiências do sistema, antes, porém, aos tremendos erros 
de técnica, de visão, contidos nos planos que deveriam ser o escopo 
de suas atividades. Mais defeitos de planificação, de capacidade 
administrativa. E a isso se acrescente ainda a circunstância de 
terem nascido tais sociedades ao tempo do regime ditatorial, quan-
do não existia o livre debate para lhes apontar os inconvenientes 
e as falhas. 

Mas, por outro lado, os exemplos que podemos indicar da vi-
tória, do pleno sucesso do instituto da economia mista em nosso 
País, são os mais eloqüentes. 

Em primeiro lugar, por ser o mais antigo, o mais longamente 
provado, cabe-nos citar o Banco do Brasil. E' o tipo da sociedade 
de economia mista a que se devem entregar os setores de atividade 
realmente vitais para a Nação: De fato, pertencendo pelo menos 
51 % do seu capital ao Poder Público, pode êste controlar, através 
da Diretoria, de sua escolha, as diretrizes básicas da organização. 
Essa, entretanto, é administrada e vive como se f ôra uma entidade 
particular. Seus servidores possuem aquela mentalidade bancária 
que informa os atos, preside às decisões dos funcionários das insti-
tuições congêneres. Dirigentes eventuais, que muitas vêzes têm 
pretendido dar aos seus departamentos orientação prejudicial, ou 
apenas aventurosa, esbarram ante a resistência de seus subordina-
dos, que defendem a tradição do estabelecimento, e os seus próprios 
interêsses, pois suas gratificações melhoram quando ascendem os 
lucros do Banco, de cuja sobrevivência, de cuja estabilidade depen-
de o próprio futuro dêles. Outro poderoso frenador das ativida-
des da emprêsa é sua assembléia geral, na qual tomam parte re-
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presentantes do capital privado, prontos sempre a pugnarem por 
uma retificação de procedimento, tôda vez que pressentem qual-
quer desvio prejudicial ao seu patrimônio. 

Essa a razão, êsse o segrêdo de ter podido o Banco do Brasil 
atravessar tantas fases más da administração pública brasileira, 
prosperando sempre, ao ponto de se haver transformado na princi-
pal coluna, na chave de nossa vida econômico-financeira. 

Nova ainda, porém já amplamente vitoriosa, é Volta Redonda. 
Aí estão para atestá-lo seus relatórios e seus balanços, acusando 
uma produção que cada vez mais se avoluma, lucros positivos, e 
um constante desenvolvimento, que maior ainda será quando fo-
rem concluídas as promissoras negociações em tôrno de um novo 
empréstimo de dezoito milhões de dólares no Export and Import 
Bank (O Jornal, de 20-11-1949) . 

O Instituto de Resseguros, também, é uma sociedade de eco-
nomia mista. E pode gabar-se de ser uma organização modelar, 
que vem preenchendo inteiramente as finalidades para que foi 
criada. 

Uma outra entidade, fundada recentemente, sob os moldes da 
que preconizamos para a exploração do petróleo, é a Cia. Hidre-
létrica do São Francisco. Os seus primeiros passos atestam o acêr-
to da organização, pois nêles se refletem a rapidez, a eficiência, a 
seriedade com que vem enfrentando a solução do magno assunto, 
que é o aproveitamento da energia hidráulica da famosa cachoeira 
de Paulo Afonso. 

Projeto de estatuto do petróleo 

33) Abandonado previamente por nós, em face das prelimi-
nares assentadas, o Projeto de Estatuto do Petróleo, poderíamos 
nos julgar dispensados de comentá-lo mais pormenorizadamente, 
apontando-lhe os erros e os inconvenientes. 

Entretanto, parece-nos que estaria incompleto, falho, êste re-
latório-parecer, se não nos detivéssemos no estudo pelo menos dos 
pontos capitais da proposição. 

De início, queremos deixar consignados a nossa estranheza e 
nosso protesto, pelo fato de se haver permitido que cidadãos estran-
geiros, representantes dos interêsses dos trustes mundiais d1J petró-
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leo, os Srs. Herbert Hoover Jr. e Artur A. Curtice, tenham tomado 
parte saliente na elaboração do anteprojeto enviado pelo Executivo 
ao Congresso Nacional. 

Os comentários assinados por êsses dois senhores, e que cons-
tam das fls. 99 a 131 do Avulso, bem revelam sua missão e seus 
intuitos. 

Por isso, depois de terem obtido substanciais modificações, ten-
dentes a melhorar a posição dos trustes, ainda asseguram que 

"o anteprojeto, pelo modo por que foi redigido, não ofere-
ce incentivos nem garantias necessários para as emprê-
sas de petróleo, brasileiras ou estrangeiras, a empreender 
o desenvolvimento dos recursos petrolíferos neste País" 
(Avulso, fls. 131) . 

Entretanto, nossa opinião, - baseada nos argumentos que 
iremos alinhar, em seguida, - é justamente a de que a proposição 
é excessivamente liberal, deixa ao capital estrangeiro completa li-
berdade de ação para monopolizar, em seu exclusivo proveito, uma 
riqueza que viria abrir sendas novas ao Brasil. 

Donde poder-se concluir, logo no princípio do debate, que o 
Projeto de Estatuto não contenta os trustes e é repudiado por pon-
deráveis contingentes, senão pela maioria da opinião pública na-
cional. 

Não nos parece sincera a atitude dos primeiros. Certo, se reju-
bilariam se a nova lei lhes permitisse usar de nossas jazidas como 
se fossem res nullius. Mas, tal como se acha redigida, ainda mui-
tas vantagens lhe trará. 

E' o que nos propomos a demonstrar. 
E' verdade que o Art. 1.0 , com grande ênfase, declara que 

"são mantidas no domínio da União, como bens inaliená-
veis e imprescritíveis, as jazidas de petróleo e de outros 
hidrocarbonetos fluidos e gases raros existentes no terri-
tório nacional". 

Mas, logo no § 3.0 dêsse dispositivo se estatui que as operações 
de pesquisa, lavra, refinação e transporte de petróleo, poderão ser 
executados "por via de autorização e concessões". 

O Art. 8.º concede aos titulares de autorizações e conces-
sões o direito de desapropriação de bens particulares, como se fos-
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sem a própria União, e mais a faculdade de cederem e hipoteca-
rem as áreas ou jazidas compreendidas no título permissivo. 

Mas adiante, o Art. 12 sentencia que 

"o decreto de concessão cria um direito real de posse, ad-
ministração e exploração econômica dos bens que tenha. 
por objeto". 

O Art. 36, § 1.0 , garante, a quem seja titular de uma auto-· 
rização para pesquisa, e tenha o seu relatório aprovado, o 

"direito exclusivo de requerer autorização ou concessão de· 
lavra nas áreas que escolher". 

Como vimos, por uma série de disposições subseqüentes, todo 
o conteúdo do Art. 1.0 foi desaparecendo pouco a pouco, até dei-· 
xá-lo completamente inoperante, apenas decorativo. 

E para se ver até onde, pelas disposições citadas, a União re-
nuncia àquele direito de propriedade, "inalienável e imprescrití-
vel" , atente-se para o que dispõem os Arts. 15, 17 e 13. Na Letra f 
do primeiro dêles está determinado que a concessão se pode extin-
guir com o resgate, isto é, pelo retôrno à União daquilo que a esta 
pertencia. Mas, para chamar de novo ao seu domínio o que era 
legitimamente seu, teriam de pesar sôbre o Estado os mesmos, se-
não maiores ônus do que aquêles a que estaria sujeito se tivesse de 
desapropriar bens alheios. Realmente, prescrevendo o Art. 17. 
Item 2.0 , que nos casos de resgate os bens e instalações empregados 
na exploração das concessões reverterão ao Estado mediante "in-
denização relativa ao valor econômico da concessão", e já tendo 
antes o Art. 13 fixado que 

"o valor econômico da concessão compreenderá, além do 
capital não amortizado, investido nos seus imóveis e ins-
talações, sàmente o valor dos hidrocarbonetos fluídos das 
jazidas medidas, e calculado segundo fórmula adotada 
pelo CNP". 

sem esfôrço se é levado a concluir que o óleo acumulado pela na-
tureza no subsolo dêste País, e graciosamente transferido a um 
qualquer concessionário, só poderá retornar ao domínio daquele, 
depois de préviamente indenizado, em dinheiro, barril por barril 
(Arts. 13, 15 e 17 do projeto e Art. 14, § 16. da Constituição Fe-

deral). 
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Quer isso significar que o Brasil nunca poderá resgatar, como 
fêz o México e como parecia esperar e desejar o General Juarez 
Távora, a indústria petrolífera aqui estabelecida por capitais de 
fora. Será muito difícil, em verdade, que algum dia, sobretudo se 
não explorarmos nós mesmos nosso petróleo, possamos dispor dos 
recursos necessários para tão volumosa operação. 

Já nos demos conta de como, sob a ilusória e anestesiante afir-
mativa de que será mantido como bem inalienável e imprescritível 
da União, poderá o nosso petróleo passar, realmente, a mãos par-
ticulares. 

Pior do que isso, porém, é que poderá tornar-se propriedade de 
estrangeiros, como o permite o Art. 18, Letra b, quando consente 
a outorga de autorizações e concessões a "sociedades organizadas 
no País". 

Sabemos todos que nossa legislação não exige que sejam bra-
sileiros natos os membros das sociedades aqui constituídas. E as-
sim, entidades compostas exclusivamente de estrangeiros poderão 
obter as autorizações e concessões que desejarem, estabelecendo 
inteiro domínio sôbre a indústria petrolífera nacional. 

Não se conteste, alegando que a parte intermediária da indús-
tria. - refinação e transporte interno - sàmente poderá ser exer-
cida por companhias onde predomine o capital brasileiro, numa 
base de sessenta para quarenta por cento (Art. 6.0 , § 1.º). 

Se nos detivermos alguns instantes na análise dessa assertiva, 
verificaremos que bem diferente é o que se contém no bôjo do 
projeto. 

De fato: o Art. 6.0 , § 1.º, exige que tenham 60% de seu capi-
tal subscrito por brasileiros, apenas as sociedades que beneficiem 
ou transportem o petróleo destinado ao consumo nacional. Mas 
logo o§ 2.º do mesmo dispositivo esclarece que, 

"satisfeitas as necessidades do consumo interno de gaso-
lina, as concessões para refinação e transporte de hidro-
carbonetos, destinados à exportação, poderão ser autorga-
dos sem as restrições do parágrafo anterior." 

E redundantemente, com o fito de deixar essa permissão liberta 
de qualquer dúvida, o Art. 60 repete, quase ipsis litteris, a dis-
posição acima transcrita. 
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Donde se chega à conclusão de que, atendidas as limitadíssi-
mas necessidades do consumo interno, não de todos os derivados do 
petróleo, mas apenas de gasolina, - o que aliás, não representa 
nenhum ônus, pois só é vantajoso distribuir refinados na zona 
mais próxima dos centros produtores - todo o restante de nosso 
petróleo ficaria em poder dos trustes . 

Desde que tenhamos o mercado interno de gasolina abasteci-
do, e disponhamos, 

"nos poços, de uma reserva medida, equivalente a três vê-
zes o consumo anual, a exportação será livre, observado o 
disposto no § 1.o no Art. 1.0 , e na Alínea b do Art. 69" 
(Art. 70). 

:G:sse Art. 69, Alínea b, permite que se exporte o petróleo bru-
to durante 10 ou 15 anos (é para nós ambíguo o dispositivo), só se 
exigindo sua refinação, na base de 25 % em cada qüinqüênio, dali 
por diante. 

Desta sorte, tal como hoje ocorre nas nações que os trustes 
inexoràvelmente exploram, iríamos ver quase todo o petróleo bra-
sileiro transpor nossas fronteiras em estado natural, deixando ao 
País uns poucos milhões de dólares apenas ... 

Sabemos todos que as jazidas de petróleo são exauríveis, em 
dez, vinte, trinta anos. Raríssimas são as que têm ultrapassado, 
em lavra continuada, êsse espaço de tempo. 

Entretanto, o projeto fixa. no Art. 49. um prazo extrema-
mente longo: trinta anos prorrogáveis por mais dez, quarenta ao 
todo, para as concessões de lavra. Destarte, podemos ter como cer-
to que, ao fim dêsse período, o que nos deixariam os concessioná-
rios, numa enganadora reversão gratuita (Art. 17, Item 1.), se-
riam imensas fossas vasias. 

Aliás, de referência ao r::.pítulo das reversões, contém o pro· 
jeto dispositivos chocantes, estarrecedores. 

Já sabemos que, no caso de resgate, terá o Estado de indenizar 
o valor econômico da concessão. Pois tomemos conhecimento, edi-
ficados, de mais essa exquisita disposição: Se o concessionário re-
nunciar expressamente aos seus direitos, ou se deixá-los perecer 
por caducidade (Art. 15, Letras c e e) ainda assim terá direito a 
indenização total ou parcial, se assim dispuser o contrato ... 
(Art. 17, § 1.0 ). 
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Não menos estranho e obscuro ao mesmo tempo é o sibilino 
§ 2.0 , do citado Art. 17. Pelo que dêle podemos inferir, destina-se 
a possibilitar que nos contratos de concessão se estabeleçam cláu-
sulas, permitindo que os beneficiários executem suas operações 
utilizando bens ou serviços de terceiros, e tenham ainda a facul-
dade de ceder, vender ou substituir as máquinas, instrumentos, edi-
fícios e instalações utilizados na exploração, - de tudo isso resul-
tando que, ao expirar o prazo, nada ou pouca coisa sem valia tenha 
de reverter ao concedente. 

Por fim, o parágrafo seguinte, sob número 3, se desvela, na 
proteção do concessionário, dando-lhe direito à indenização de 
50% do que houver investido na exploração, durante o último 
qüinqüênio do seu prazo . 

Conseguiram, assim, os trustes, através de seus porta-vozes 
Hoover e Curtice, libertar-se de uma obrigação, que é curial e cos-
tumeira nas concessões de serviços públicos: a reversão gratuita 
dos bens cedidos e das intalações utilizadas para explorá-los. 

Vale ressaltar, neste passo, que a "Ley de Hidrocarburos" da 
Venezuela defende melhor os interêsses do Estado do que o pro-
jeto, pois no seu Art. 80 dispõe: 

"As concessões se extinguem pelo vencimento do pra-
zo de sua duração, segundo os respectivos títulos. No caso 
de concessões de lavra, a Nação readquirirá, sem pagar 
indenização alguma, as parcelas concedidas e se fará pro-
prietária, da mesma forma, de tôdas as obras permanen-
tes que tenham sido construídas". 

Muito se há repetido que o facilitamento do acesso de nossas 
jaidas ao capital estrangeiro tem por escopo apressar e intensifi-
car o aproveitamento de nossos óleos minerais. 

Que não se iludam os incautos! Os prazos da autorização para 
pesquisa, que o Art. 31 e seu parágrafo estende a dez anos, dei-
xam bem patente o propósito dos trustes de manterem o nosso pe-
tróleo apenas como reserva, enquanto esgotam os depósitos do 
Oriente Médio e de mais longe. 

Mantendo apenas uma perfuratriz, três anos depois de auto-
rização, em cada zona requerida, poderão reter consigo, sem maio-
res investimentos e sem um esfôrço real para descobrir e lavrar pe-
tróleo, as mais promissoras áreas de nossi:ts províncias sedimen-
tares (Art. 33) . 
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Examinando detidamente o projeto, no que tange à pesquisa, 
deparamo-nos, no Art. 54, § 3.0 , com a regra mais clamorosa-
mente injusta contra os interêsses do País. E' aquela em que nos 
obrigamos a pagar indenização das despesas que haja efetuado, 
acrescidas de 20%, ao titular que tenha sido faltoso no cumpri-
mento de suas obrigações contratuais, e por isso haja decaído de 
seus direi tos . . . 

Como demonstração de favoritismo ao capital privado, nacio-
nal ou estrangeiro (certamente seria estrangeiro ... ) , em detri-
mento da riqueza coletiva, julgamos difícil já tenha existido, em 
qualquer lei brasileira, disposição a essa semelhante. 

As famosas reservas nacionais, que têm sido para a Venezuela 
um verdadeiro lôgro, para nós também não passariam de um bi-
lhete branco . 

E isso porque o § l.º do Art. 41 dá ao concessionário o direito 
de escolher para sua lavra pelo menos metade da zona de pesquisa, 
deixando a parte excedente como "reserva nacional". Ora, todos 
sabemos que só em casos excepcionais as jazidas poderão compre-
ender tôda a zona concedida. As vêzes, ocorrem de espaço a es-
paço, em largo trecho de terreno. Mas, tendo o titular da pesquisa 
a faculdade de localizar a sua lavra em lotes contíguos ou não, de 
1.000 hectares (Art. 41), é óbvio que reservaria para si todos os 
pontos onde o petróleo se escondesse. Para a União se reservaria 
a terra, a terra compacta, comum, que tanto abunda nestes oito e 
meio milhões de quilômetros quadrados do Brasil ... 

Consideremos, agora, para terminar êsse capítulo, os disposi-
tivos concernentes às retribuições pecuniárias, através de royalties, 
taxas e impostos que aos Cofres Públicos adviriam, como conse-
qüência da exploração de nosso petróleo pelo sistema adotado no 
projeto. 

Os Arts. 57, § 3.0 e 58 fazem incidir sôbre o aproveitamento 
das jazidas uma contribuição, que varia entre o mínimo de dez e 
o máximo de quatorze por cento, "calculada sôbre o preço de custo 
do produto à bôca dos poços. 

Bem patente exsurge o intuito de com êsse estratagema se es-
tabelecerem em bases ínfimas os royalties devidos à Nação. Por 
que o "preço do custo do petróleo bruto à bôca dos poços, e não, 
pelo menos, o seu preço mf:'rcantil, como determina o Art. 50, 
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§ 2.º, da Lei Venezuelana? Certo para que se levem nossas riquezas 
naturais, deixando o mínimo com rédito da colônia ... 

Segundo cálculo publicado na Revista do Clube Militar de 
abril de 1948, pág. 45, se produzíssemos 250.000 barris diários, per-
ceberíamos apenas, aos preços hoje correntes, a irrisória soma de 
85 milhões de cruzeiros anuais. E é a isso que se resumiriam as 
vantagens de entregarmos nossos hidrocarbonetos fluídos ao ca-
pital estrangeiro ... 

Quando é a vez de o particular desembolsar em benefício do 
Tesouro, tudo se faz para minorar os encargos daquele; na oportu-
nidade de êste abrir mão de que lhe é devido em prol do particular, 
abrem-se tôdas as comportas. 

Assim, vemos o Art. 101 instituindo isenção de direitos de 
importação para máquinas, aparelhos, ferramentas e material de 
consumo, que não sejam produzidos no País em igualdade de con-
dições, além de tarifas mínimas em nossas estradas de ferro; e 
deparamo-nos com o estranho preceito do .Art. 76, que· arvora o 
CNP em árbitro supremo dos tributos de qualquer natureza in-
cidentes sôbre o petróleo e seus derivados. Realmente, ali se veda 
que seja alterada, sem prévia audiência do mencionado órgão, "a 
tributação, de qualquer natureza, que grave a indústria e o co-
mércio do petróleo . 

Tão amplo é o alcance do dispositivo que, se transformado em 
lei fôsse, muito serviria para abroquelar os trustes na resistência 
à majoração até do impôsto geral sôbre a renda. 

Outros artigos há no projeto, a que não damos nossa concor-
dância, pelo que encerram, ou pela maneira por que foram redigi-
dos, deixando o seu sentido nebuloso, de difícil, senão de dúplice 
entendimento. 

Apenas quisemos pôr em relêvo, neste capítulo, aquêles mais 
prejudiciais aos interêsses do País, aquêles que, sob aparente ino-
cuidade, trariam como resultado o agrilhoamento de nossa econo-
mia à sua fase primária . 

O SUBSTITUTIVO PROPOSTO 

33) Ante os exemplos da Inglaterra, França e Holanda, que 
exploram, eficiente e vantajosamente os seus óleos minerais, atra-

16 - 22 500 - II 
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vés de sociedades de economia mista, e considerando também al-
gumas experiências vitoriosas dêsse instituto no País - sempre 
nos inclinamos a dar solução semelhante para o caso da explora-
ção do petróleo nacional . 

Mais tarde se acentuou essa nossa tendência, em face dos ar-
gumentos, precisos e lúcidos, explanados pelo Almirante Juvenal 
Greenhalgh, em conferência proferida a 12 de maio de 1948, e in-
serta no Diário do Congresso Nacional de 20 de agôsto último. 

Por fim, o projeto recentemente apresentado pelo preclaro 
Deputado Artur Bernardes, adotando o sistema, consolidou-nos na 
certeza de que trilhávamos rumo certo. 

Inspirados nessa proposição, cujas linhas centrais seguimos, 
elaboramos o substitutivo que mais abaixo proporemos ao juízo 
dos ilustres companheiros da Comissão de Indústria e Comércio. 

Dêle se verá que a exploração do petróleo, em tôdas as suas 
fases, foi declarada de utilidade pública (Art. 1.0 ) • 

Assim, deixou-se unicamente com o Govêrno Federal o poder 
de: "autorizar, regular e controlar a importação, a exportação, o 
transporte, a distribuição e o comércio do petróleo e seus deriva-
dos"; fixar os limites, máximo e mínimo, dos preços dos refinados; 
"proceder à pesquisa, à lavra, ao aproveitamento industrial das 
jazidas de petróleo e de outros hidrocarbonetos fluídos, gases ra-
ros, rochas betuminosas e pirobetuminosas"; "exercer a indús-
tria de refinação de petróleo e a destilação das rochas oleígenas" 
(Art. 2.). 

Essas atribuições serão exercidas pela sociedade de economia 
mistas, denominada "Jazidas Petrolíferas Nacionais S .A.". O prin-
cipal acionista da com!>anhia, mantendo inteiro contrôle sôbre 
suas atividades, sem possibilidade de, em qualquer época e por 
qualquer modo, interêsses privados vierem a dominá-la, - será a 
União, que possuirá, no mínimo, 51 % das ações, sem poder alie-
ná-las (Art. 9.0 ). 

Como todos sabem, o que realmente importa, na economia de 
uma sociedade anônima, é o seu contrôle. Por isso foi que o Sr. 
Wingate Man Anderson, Presidente da "Standard Oil Company 
of Brazil", em declarações à imprensa de Nova York, depois de in-
formar que o nosso País é detentor de 6% das reservas mundiais de 
petróleo e acentuar que o sistema constante do Projeto de Esta-
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tuto erra, quando quer entregar a emprêsas com maioria de capi-
tal brasileiro a refinação e o transporte do óleo, colocou nestes têr-
mos os propósitos de sua organização, de referência àquele pro-
duto: 

"A Standard estaria disposta a entrar nos trabalhos 
da refinaria, se lhe fôr permitido controlar a companhia 
a ser f armada . Desde logo, aspiramos à maior proporção 
possível, porém estaríamos dispostos a trabalhar sôbre a 
base de cinqüenta e um por cento. Assim, poderíamos 
exercer suficiente influência sôbre a operação dos nossos 
planos nas refinarias e no transporte" (telegrama da U .P., 
inserto na edição do O Jornal, de 16-7-49) . 

O que o Sr. Anderson deseja para a companhia de que faz 
parte, nós, no substitutivo, temos o cuidado de reservar para o 
Estado brasileiro. 

O restante do capital (49 % ) será tomado por particulares, pe-
los Estados, Distrito Federal, Municípios, e entidades autárquicas,. 
cabendo, entretanto, preferência a êsses últimos (Art. 9.º, Pa-
rágrafo único) . 

O Art. 4.º traça as normas reguladoras dos Estatutos da So-
ciedade. 

Para a Alínea 1 se vê que o capital social será de cinco bilhões 
de cruzeiros, a realizar-se no período de 10 anos (Arts. 12 e 17). 

Para auxiliar a União, os Estados e Municípios a integraliza-
rem suas ações, o Art. 16 eleva de 20% o impôsto único sôbre os 
combustíveis e lubrificantes líquidos, a que se refere o Art. 15, 
Alínea III e § 2.0 da Constituição Federal. 

A integralização do capital da União será realizada pela se-
guinte forma: a) transferência à nova sociedade dos bens e ser-
viços a cargo do Conselho Nacional do Petróleo, mediante avalia-
ç:ão, procedida na forma da lei (Art. 11); b) transferência dos 
saldos das verbas orçamentárias e créditos especiais abertos a fa-
vor do Conselho Nacional do Petróleo, acusados à data da subscri-
ção; c) o restante será dividido em dez cotas, consignadas anual-
mente no Orçamento (Art. 12) . 

A parte dos Estados, Distrito Federal e Municípios será cober-
ta pelo aumento de 20% do impôsto único, nas proporções estabe-
lecidas no Art. 15, § 2.0 , da Constituição, também no prazo de 
10 anos. 
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Se se tomar como base, para o cálculo dêsse aumento, o arre-
cadado em 1948 - Cr$ 1. 142. 547. 167,00 - teremos uma renda 
anual de Cr$ 228. 509. 433,40. 

Os quarenta por cento da União representariam ......... .  
Cr$ 91. 403. 773,36. 

A parte dos Estados e Municípios seria de Cr$ 136.985.660,40, 
por ano. 

Admitindo-se que apenas as entidades oficiais subscrevessem 
o capital da Companhia, e levando-se em conta que os bens do 
CNP e créditos a êle abertos (inclusive os referentes às refina-
rias, petroleiros e oleodutos) valham Cr$ 1. 630. 000. 000,00, tería-
mos que a parte da Fazenda Nacional, a ser realizada em dinheiro, 
importaria em Cr$ 2. 000. 000. 000,00. 

Isso determinaria. uma contribuição anual de ........... .  
Cr$ 200.000.000,00. Abatidos dessa quantia os Cr$ 91. 403. 773,36, 
que resultariam da elevação do impôsto único, teríamos que a par-
te a sair da receita geral seria de Cr$ 10.596.226,64 por ano, mui-
to menos do que foi consignado neste exercício ao CNP, no mon-
tante de 182.492.250í00. 

A cota anual a ser integralizada por todos os subscritores se-
ria, portanto, de Cr$ 336. 985. 660,04, quantia a que se virão juntar 
os lucros das refinarias, que o General Horta Barbosa orça em 
cêrca de 200. 000. 000,00 anu9.is. 

Estaria, assim, resolvido, sem sacrifícios para a Nação, o pro-
blema do dinheiro, que alguns reputavam parte insolúvel do pro-
blema do petróleo entre nós, se não recorrêssemos aos capitais 
dos trustes . 

Não adotamos o critério de organizar, por via de lei, os Estatu-
tos da Sociedade. Essa extrema rigidez poderia criar situações em-
baraçosas, prejudiciais à boa marcha dos negócios da emprêsa. 
Tomamos o cuidado, porém, de exigir (Art. 4.º, Alínea III) que 
qualquer reforma que implique em modificação da lei, somente po-
derá ser efetuada depois de autorização legislativa. Prescrito fi-
cou. tam)J~m que as alterações ocorrentes só vigorarão depois de 
aprovadas por decreto do Presidente da República. 
. . · Adiante, na Alínea IV, se preceituou que o Presidente da com-
panhia será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, depois de 
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aprovada a escolha pelo Senado Federal, salutar medida que, espe-
ramos, muito influirá na designação de homens realmente capaze~ 
para o árduo pôsto. 

Uma das vantagens da sociedade de economia mista é a pos-
sibilidade de os acionistas particulares poderem exercer constante 
fiscalização sôbre todos os atos da emprêsa. Para reforçar os efei-
tos dessa benéfica interferência, estabelecemos, na Alínea V do 
mesmo dispositivo, que o Conselho Fiscal será constituído pelo 
voto exclusivo dêsses acionistas. 

A alínea seguinte exige a condição de brasileiro nato para o 
Presidente, Diretores e membros do Conselho Fiscal da Sociedade. 

Porque julgássemos que não ficaria bem transferir à nova 
entidade, que iria competir com outras distribuidoras de petróleo, 
as atribuições fiscalizadoras do CNP, criamos, no Art. 5.º, um 
Conselho Técnico, composto de sete membros, dos quais apenas 
um tem ligação com a JPN. E nos Arts. 6.0 e 7.0 definimos a 
competência do novo órgão. 

Em defluência disso, o Art. 15 determinou a extinção do 
CNP, regulando o aproveitamento de seu pessoal. 

O Art. 14 estabeleceu exclusividade para a JPN montar 
e explorar refinarias de petróleo, mandando, mesmo, que essa ati-
vidade tenha preferência no plano de seus trabalhos. Assim o fize-
mos, porque acreditamos que tais destilarias serão fonte de recur-
sos para as fases da pesquisa e da lavra. 

Como decorrência natural dêsse ato, - e por entendermos, 
com base na experiência das outras nações e na opinião de todos 
os entendidos, que a indústria do petróleo, para prosperar, tem que 
ser íntegra, unitária, indivisível - determinamos a revogação de 
tôdas as autorizações acaso concedidas para instalação e funcio-
namento de refinarias no território nacional. Se dessa providência 
resultarem prejuízos a direitos incontestáveis de terceiros, que 
sejam indenizados, na forma da lei (Art. 20) . 

Não esquecemos de determinar, no Art. 18, o recolhimento 
direto ao Banco do Brasil, em conta própria, das quantias resul-
tantes da elevação do impôsto, as quais serão destinadas à integra-
lização do capital subscrito pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios. 

Ê:sses, os pontos principais do substitutivo, que oferecamos à. 
consideração dêste órgão técnico da Câmara . 
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SUBSTITUTIVO 

Dispõe sôbre o abastecimento na-
cional de petróleo. 

Art. 1.º - Fica declarado de utilidade pública o abasteci-
mento nacional de petróleo. 

Parágrafo único - Entende-se por abastecimento nacional de 
petróleo a produção, a importação, a exportação, o transporte, a re-
finação, a distribuição e o comércio de petróleo bruto, de poço ou 
de esquisto, e de seus derivados, assim como o aproveitamento de 
outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros. 

Art. 2.º - Compete ao Govêrno Federal: 
I - autorizar, regular e controlar a importação, a expor-

tação, o transporte, a distribuição e o comércio de pe-
tróleo e seus derivados; 

II - estabelecer, na defesa dos interêsses da economia na-
cional, cercando a indústria da refinação de petróleo 
de garantias capazes de assegurar-lhe bom êxito, os 
limites, máximo e mínimo, dos preços de venda dos 
produtos refinados de petróleo, importados em esta-
do final ou elaborados no País, tendo em vista, tanto 
quanto possível, a sua uniformidade em todo o terri-
tório nacional; 

III - organizar e manter um serviço estatístico, o mais 
completo possível, de tôdas as operações relativas ao 
abastecimento nacional do petróleo; 

IV - proceder à pesquisa, à lavra, e ao aproveitamento 
industrial das jazidas de petróleo, e de outros hidro-
carbonetos fluidos, gases raros, rochas betuminosas 
e pirobetuminosas; 

V - exercer a indústria de refinação de petróleo e a de 
destilação de rochas oleígenas . 

Art. 3.0 - O Poder Executivo, por intermédio do Presidente 
do Conselho Nacional do Petróleo, que agirá como incorporador, 
constituirá, dentro do prazo de seis meses, a contar da publicação 
desta lei, uma sociedade de economia mista, por ações, nos têrmos 
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adiante estabelecidos, sob a denominação de Jazidas Petrolíferas 
Nacionais, S. A. (JPN), para executar as medidas estipuladas 
no artigo anterior. 

Art. 4.0 - Os estatutos da JPN serão aprovados por decre-
to do Poder Executivo, obedecendo aos princípios seguintes: 

I - o capital social será de cinco bilhões de cruzeiros, di-
vidido em ações do valor nominal de dez mil cruzei-
ros, ordinárias, ao portador; 

II - o objeto será: a) a exploração ou o aproveitamento 
industrial de jazidas de petróleo e outros hidrocarbo-
netos fluidos, de gases raros, rochas betuminosas e 
pirobetuminosas; b) a indústria de refinação de pe-
tróleo e a de destilação de rochas oleígenas; e) o 
transporte, a distribuição e o comércio de petróleo e 
derivados; d) a pesquisa e a lavra de jazidas mine-
rais que obtiver por autorização, na forma comum; 
e) quaisquer atividades correlatas com o objeto prin-
cipal; 

III - a reforma dos estatutos em pontos que implique mo-
dificação desta lei depende de autorização legislativa 
e, nos demais casos, fica subordinada à aprovação por 
decreto do Poder Executivo; 

IV - a administração caberá a um Presidente e quatro Di-
retores, sendo o primeiro nomeado em comissão pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a esco-
lha pelo Senado Federal, e os demais eleitos pela As-
sembléia de acionistas, pelo prazo de quatro anos; 

V - o Conselho Fiscal compor-se-á de três membros, com 
três suplentes, eleitos em assembléia de acionistas, 
abstendo-se de votar a Fazenda Nacional; 

VI - somente brasileiro nato pode ser presidente, diretor 
ou membro do Conselho Fiscal; 

VII - é vedado ao Presidente e aos Diretores, enquanto es-
tiverem no exercício do cargo, o desempenho de qual-
quer outra função, pública ou particular; 
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VIII - os honorãrios do Presidente e dos Diretores, bem 
como as gratificações, quando permitidas pela lei de 
sociedades por ações, serão fixadas pela assembléia 
de acionistas; 

IX - a diretoria pode criar agências e filiais no País e no 
estrangeiro; 

X - nas assembléias de acionistas, a Fazenda Nacional 
será representada pelo Secretário-Geral do Conselho 
de Segurança Nacional. 

Art. 5.º - Junto à JPN funcionará um Conselho Técnico, 
composto de sete membros, os quais elegerão o Presidente e o 
Vice-presidente. 

§ 1.º - Comporão o Conselho Técnico: o Presidente da JPN, 
o Chefe do Estado-Maior do Exército, o da Marinha, o da Aeronáu-
tica, um representante do Ministério da Viação e Obras Públicas 
e um do Ministério da Fazenda, nomeado pelo Presidente da Re-
pública, e o Diretor Geral do Departamento Nacional de Produção 
Mineral. 

§ 2.º - Cada membro do Conselho Técnico, por sessão a que 
compareça, tem direito à gratificação de Cr$ 500,00, paga pela 
JPN. 

Art. 6.0 - Compete ao Conselho Técnico da JPN: 
I - autorizar, regular e controlar a importação, a expor-

tação, o transporte, a distribuição e o comércio de pe-
tróleo e seus derivados, substituindo o Conselho Na-
cional do Petróleo na execução do Decreto n.0 4.071, 
de 12-5-1939; 

II - estabelecer, na defesa dos interêsses da economia na-
cional, cercando a indústria da refinação de petróleo 
de garantias capazes de assegurar-lhe bom êxito, os 
limites, máximo e mínimo, dos preços de venda dos 
produtos refinados, importados em estado final ou 
elaborados no País, tendo em vista, tanto quanto pos-
sível, a sua uniformidade em todo o território na-
cional; 

III - aprovar o plano geral dos trabalhos industriais da 
JPN e o orçamento desta, para cada ano; 
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IV - sugerir à JNP e ao Govêrno as medidas tendentes à 
intensificação da indústria petrolífera no País; 

V - opinar sôbre compromissos internacionais, pertinen-
tes a petróleo; 

VI - determinar a localização das refinarias e destilarias; 
VII - fixar, de comum acôrdo com o Instituto do Açúcar e 

do Alcool, a proporção da mistura de álcool anidro 
nacional com a gasolina . 

Art. 7.º - Na JPN existirá uma carteira destinada especial-
mente aos processos da competência do Conselho Técnico. 

Art. 8.º - A JPN deverá organizar e manter um serviço es-
tatístico, o mais completo possível, de tôdas as operações relati-
vas ao abastecimento nacional do petróleo. 

Art. 9.0 - A Fazenda Nacional subscreverá, obrigatàriamente, 
cinqüenta e um por cento do capital da JPN e, em caso algum, 
poderá alienar as ações a isso correspondentes. 

Parágrafo único - Na subscrição do restante do capital da 
JPN será dada preferência aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, bem como às entidades autárquicas. 

Art. 10 - Se não fôr coberta a totalidade do capital da JPN, 
a Fazenda Nacional subscreverá o que faltar. 

Art. 11 - Todos os bens e serviços sob a administração do 
Conselho Nacional do Petróleo e os contratos de que êle faça parte 
serão incorporados ao capital da JPN pela Fazenda Nacional, me-
diante avaliação, procedida no forma da lei comum. 

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Con-
selho Nacional do Petróleo um crédito especial, até o valor aproxi-
mado do saldo que acusarem, na ocasião, tôdas as verbas orçamen-
tárias do mesmo Conselho, e os créditos especiais aos mesmos des-
tinados, a fim de realizar parte do capital subscrito da JPN por 
conta da qual passarão a correr, desde então, tôdas as despesas re-
lativas aos bens, serviços e direitos transferidos, ficando sem apli-
cação os mencionados saldos. Nos exercícios seguintes o orçamen-
to consignará verba correspondente à realização de uma décima 
parte do capital subscrito, abatida a importância já paga em bens 
e dinheiro. 

Art. 13 - A JPN fica, desde já e com exclusividade, auto-
rizada a pesquisar e lavrar jazidas de petróleo e outros hidrocar-
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bonetos fluidos, gases raros, rochas betuminosas e pirobetuminosas, 
independente de limitações de áreas ou de preferência do proprie-
tário do solo, asseguradas a êste as indenizações pela ocupação e 
pelos prejuízos decorrentes dos respectivos trabalhos, na forma 
determinada no Código de Minas. 

Parágrafo único - A JPN pagará à Fazenda Nacional, a tí-
tulo de royaZty, a importância correspondente a dez por cento do 
produto extraído das jazidas, em fase de lavra, calculando-se o 
preço segundo a média das cotações internacionais geralmente 
aceitas. 

Art. 14 - A JPN fica, desde já e exclusivamente, autori-
zada a montar e a explorar refinarias de petróleo ou destilarias de 
rochas oleígenas sendo que essa atividade terá preferência no 
programa dos seus trabalhos, até que a indústria nacional atenda 
à totalidade do c<;msumo de derivados de petróleo no País. 

Art. 15 - Constituída a JPN, fica extinto o Conselho Na-
cional do Petróleo. 

§ 1.º - Os servidores do Conselho Nacional do Petróleo serão 
admitidos na JPN, respeitadas as garantias de salário, estabili-
dade e tempo de serviço que, porventura, tiverem. 

§ 2.0 - Os servidores amparados pelo Art. 23 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias poderão optar pelo seu apro-
veitamento em outras repartições públicas, a juízo do Govêrno. 

Art. 16 - Fica acrescido de 20% o impôsto único sôbre com-
bustíveis e lubrificantes líquidos minerais. 

Art. 17 - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios subs-
creverão no capital da JPN tantas ações quantas corresponde-
rem à importância que lhes tocará no resultado da elevação de im-
pôsto determinada no artigo anterior, durante dez anos, e na base 
do exercício antecedente ao da subscrição. 

Parágrafo único - A realização do capital subscrito pelos Es-
tados, Distrito Federal e Municípios será feita à medida do recebi-
mento das parcelas correspondentes à elevação do impôsto. Inte-
gralizado o capital subscrito, o saldo, porventura ocorrente, cons-
tituirá renda extraordinária do Estado, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, conforme o caso. 

Art. 18 - As importâncias a que se referem os Arts. 16 e 17 
serão desde logo recolhidas ao Banco do Brasil S.A., em conta es-
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pecial, à disposição da JPN, por conta do capital subscrito pela 
União, Estados e Municípios. 

Art. 19 - Os funcionários públicos e os militares que vierem a 
servir na JPN terão assegurados todos os direitos e vantagens 
conferidos pelo Decreto-lei n.0 6.877, de 18-9-1944. 

Art. 20 - Ficam revogadas tôdas as autorizações concedidas 
para pesquisa ou lavra de jazidas de petróleo, gases naturais, ro-
chas betuminosas e pirobetuminosas, bem corno para funciona-
mento ou para instalação de refinarias de petróleo ou destilação de 
rochas oleígenas . 

Parágrafo único - Os prejuízos acaso ocorrentes serão inde-
nizados pela Fazenda Nacional, podendo, entretanto, os titulares 
das autorizações revogadas incorporarem ao capital da JPN os 
trabalhos técnicos, obras, benfeitorias e imóveis que possuírem, 
relativos a essas autorizações, mediante avaliação, na forma da 
lei comum. 

Art. 21 - Ficam revogados os Decretos-leis ns. 395, de 29-4 
de 1938, 538, de 7-7-1938, 3. 236, de 7-5-1941, e 9. 881, de 16-9-1946, 
assim como as demais disposições em contrário a esta lei, que 
·entra em vigor na data da sua publicação. 



PROJETO N.0 165 - 1948 

Dispõe sôbre a pesquisa de petróleo na Amazônia 
(Do Sr. Mourão Vieira) 

(As Comissões de Indústrias, Obras Públicas e Finanças) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Con-

selho Nacional do Petróleo, o crédito especial de Cr$ 44. 300. 000,00 
(quarenta e quatro milhões e trezentos mil cruzeiros) para a pri-
meira investigação de vulto das áreas presumivelmente petrolí-
feras da Amazônia. 

Art. 2.0 O programa a que se destina o presente crédito obe-
decerá ao seguinte esquema: 

I - Avaliação preliminar geral da região pelo estudo das es-
pessuras e tipos de sedimentação. 

II - Estudos detalhados nas áreas favoráveis selecionadas, 
tendo por base: 

a) espessura de sedimentos; 
b) tipo de sedimentos; 
e) acessibilidade. 
III - Estudo geológico detalhado de algumas áreas mais fa-

voráveis. 
IV - Perfuração de pelo menos um poço pioneiro ou poço 

teste, em cada área favorável. 
Art. 3.0 As operações deverão ser executadas, salvo motivos 

justificados pelo CNP perante o Presidente da República, nos se-
guintes prazos: 

1.0 Levantamento aeromagnetométrico, na foz do rio Ama-
zonas - 1 mês. 
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2.0 Levantamento aeromagnetométrico, em uma linha ao 
longo do rio Amazonas e trabalhos de escritório - 4 meses. 

3.0 Trabalhos de refração por uma turma em pontos espar-
sos do mesmo rio, para aferição do trabalho magnético acima re-
ferido - 4 meses . 

4.0 Detalhe aeromagnético - 8 meses . 
5.0 Trabalhos de refração por uma turma, para aferir os 

trabalhos referidos no item 4 - 8 meses. 
6.0 Trabalhos de detalhe de gravímetro por uma turma -

16 meses. 
7.º Trabalhos de detalhe de sismógrafo, por uma turma -

24 meses. 
8.º Trabalhos de geologia, por duas turmas atuando simul-

tâneamente - 12 meses. 
9.0 Perfuração de 4 poços - 48 meses. 
Parágrafo único. Além dessas operações prosseguirão as Ja 

iniciadas na foz do Amazonas, que compreendem o levantamento 
sismográfico, por uma turma em 24 meses, e o levantamento gra-
vimétrico, por uma turma de 6 meses. 

Art. 4.0 As importâncias correspondentes a cada especifica-
ção de serviços são as seguintes: 

A - Levantamentos aeromagnetométricos (especificados nos 
Itens 1, 2 e 4 do artigo anterior) . 

Cr$ 
a) Contrato .......... , ............................ . 1 . 200. 000,00  
b) Despesas com a execução ........................ . 3. 000. 00,00  

B - Levantamentos sísmicos de refração (especificados nos 
Itens 3 e 5 do artigo anterior). 

Cr$ 
a) Contrato ....................................... . 2. 000. 000,00 
b) Despesas com a execução ...................... . 9. 000. 000,00 

C - Levantamentos sísmicos de reflexão (especificados no 
Item 7 do artigo anterior). 

Cr$ 
Contrato ........................................... . 2. 000. 000,00 
b) Despesas com a execução ...................... . 9. 000. 000,00 
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D - Levantamentos gravimétricos (especificados no Item 6 
do artigo anterior) . 

Cr$ 
a) Contrato ....................................... . 1 . 600 . 000,00 
Despesas com a execuçãc ......................... . 3. 000. 000,00 

E - Levantamentos geológicos, por 2 turmas em trabalho 
simultâneo (especificados no Item 8 do artigo anterior). 

Cr$ 
a) Contrato e execução dos serviços ............. . 2. 000. 000,00 

F - Perfurações de poços pioneiros ou testes, consoante o 
Item 9 do artigo anterior . 

Cr$ 
a) aquisição de uma rotary capaz de atingir 2. 500 

a 3. 000 metros de profundidade, equipada para 
transporte terrestre e materiais de consumo, ex-
cluindo os combustíveis para a execução de 2 
poços .................................. · · · · · ·. · 6. 000. 000,00 

b) Material de transporte fluvial constante de 2 
lanchas para transporte dos técnicos ......... . 1.200 . 000 ,00 

c) Guindaste locomóvel para carga e descarga nos 
locais de operações ........................... . 500.000,00 

d) Combustivel para as caldeiras, à razão de 250 
m• de lenha por dia e outros materiais de consumo 2. 600. 000,00 

e) Turmas de sondagem e de transportes ....... . 1 • 200 • 000,00 

11.500.000,0(l 

Art. 5.0 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Sessões, 27 de abril de 1948. - Mourão Vieira. 

Justificação 

Desnecessária se torna qualquer justificação ao projeto de lel 
acima referido, em face da contribuição do Conselho Nacional d 
Petróleo, organizada especialmente para a Comissão Parlamenta 
do Plano de Valorização da Amazônia e publicada no Diário d 
Congresso Nacional, de 30 de março último. 

O programa, os prazos de operações e a discriminação de de!J 
pesas constantes do projeto foram extraídos integralmente do vl 
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lioso documento enviado pelo Sr. General João Carlos Barreto, 
digno Presidente daquele Conselho, à citada Comissão Parlamentar. 

Já foi o assunto relatado pelo Sr. Deputado Pereira Mendes, 
cujo parecer mereceu aprovação daquele órgão particular em ses-
são de 19 de janeiro, tendo sido publicado em 17 de fevereiro do 
corrente ano, no órgão oficial do Congresso. Concluiu o relator no 
sentido de ser a referida contribuição enviada à Comissão Executi-
va da Plano de Valorização da Amazônia, quando organizada. 

Todavia, em face da urgência e magnitud~ do problema, e sem 
que vá nessa nossa atitude qualquer intúito capaz de ferir sus-
cetibilidades dos ilustres membros da citada Comissão, da qual 
fazemos parte, estamos certos, hão de apoiar esta iniciativa e 
transformar em projeto de lei a contribuição do Conselho Nacio-
nal do Petróleo, de sorte a dar imediato impulso à consecução de 
seus objetivos, o que aliás demandará longos anos de trabalho per-
sistente e patriótico dos técnicos brasileiros. 1!:ste programa inicial 
de pesquisa de petróleo na região da Amazônia que, conforme sa-
lienta a contribuição do CNP, a,brange uma área sedimentar de 
160 milhões de hectares, em nada prejudicará o futuro plano geral 
de valorização, qualquer que seja a forma de execução ou aplicação 
da porcentagem prevista no Art. 199 e seu Parágrafo único da 
Constituição Federal. Ao contrário, o início dessas pesquisas ser-
virá fundamentalmente a êsse Plano Geral, dentro do qual se en-
quadrará o programa consubstanciado neste projeto de lei. 

Também não colide esta proposição com o projeto de Esta-
tuto do Petróleo, para cuja discussão e votação se prepara o Con-
gresso Nacional. Nesse projeto figura a Amazônia com mais da 
metade do número de províncias sedimentares em que se dividiu o 
País para pesquisas de petróleo. 

Sala das Sessões, 27 de abril de 1948. - Mourão Vieira. 

COMISSAO ESPECIAL DO PLANO DE VALORIZAÇAO ECONÔMICA  
DA AMAZÔNIA  

Contribuição do Conselho Nacional do Petróleo 
organizada especialmente para a Comissão Parla-
mentar do Plano de Valorização da Amazônia sôbre 
o problema do petróleo. 

Entre os problemas que devem despertar a atenção da Comis-
são de Valorização Econômica da Amazônia destaca-se, pela sua 
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importância, o da pesquisa mineral e mais especialmente a do 
petróleo. De início, convém passarmos em revista, porque serão 
básicos para o planejamento de qualquer pesquisa mineral na ba-
cia amazônica, os conhecimentos de geologia já adquiridos e os 
resultados das pesquisas minerais na região. 

Sumário histórico das investigações geológicas 

Região provida de uma rêde hidrográfica sem par, de flores-
ta densa e de extensão notável, e de uma seqüência sedimentar 
de tão vasta distribuição geográfica, não podia a Amazônia deixar 
de chamar a atenção e o interêsse dos cientistas, especialmente dos 
geólogos. Obras de alguns exploradores antigos, cujos merecimen-
tos sobressaem em outros campos da ciência, revelam as primeiras 
referências sôbre a geologia da região amazônica. Entre outros, 
podemos citar Carl Friedrich Phillip von Martius e John Rapt 
von Spix (Reise nach Brasilien, 1824-31), Popping (Reise in Chi-
le, Peru, und auf dem Amazonastrome, 1827-34), Francis de Cas-
telnau (Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du 
Sud, 1855), Herndon e Bibbon (Exploration of the Valley of the 
Amazon (1853), Alfredo Russel Wallace (Traveis on the Amazon 
and Rio Negro, 1853) e The Amazon and Rio Negro (1853) e 
Kletke (Beschreibung der Reise des preufs, 1857. As observações 
geológicas tiveram início, ãe fato, no ano de 1865, quando Jean 
Louis Rod. Agassiz realizou a sua grande viagem científica ao 
Brasil, constituindo o Rio Amazonas principal campo de sua 
atividade. Essa expedição foi organizada por Nath Thayler e teve 
por objetivos: 1) explorar a. fauna de água doce do Brasil; 2) ave-
riguar se no Brasil Equatorial houve uma época glacial. Quanto 
ao primeiro propósito, a viagem, que foi auxiliada em longa escala 
pelo Govêrno brasileiro e pelo Imperador D. Pedro 1, teve pleno 
êxito. O segundo intento, concernente à averiguação de indícios 
de ação de geleiras na região equatorial, nã.o foi bem sucedido, 
porque Agassiz, com a idéia demasiadamente preconcebida, com-
preendeu errôneamente certos fenômenos climáticos, tomando os 
seus indícios como demonstração da sua teoria. Entretanto, essa 
viagem de Agassiz abriu caminho à exploração geológica da re-
gião amazônica. 
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O major engenheiro João da Silva Coutinho, que, pelos seus 
conhecimentos do vale do Amazonas, noticiou as primeiras ob-
servações geológicas do Tapajós, onde descobriu os terrenos car-
boníferos da região, próximos de Itaituba, no Estado do Pará. 

Entre os membros da expedição de Agassiz, em 1865, encon-
trava-se o geólogo Charles Frederick Hartt, que, no ano seguinte, 
voltou ao Brasil. Nessas duas viagens, estudou especialmente a 
geologia e a geografia da área entre o Rio de Janeiro e o Nordeste, 
cujos resultados foram publicados na sua notável "Geology and 
Physical Geography of Brazil", em Boston, no ano de 1870. Gra-
ças aos auxílios proporcionados ao Prof. Hartt por E. B. Mor-
gan, pôde êle regressar, em 1870 e 1871, diretamente ao Rio Ama-
zonas, trazendo na expedição de 1870 os seus discípl,llOs Orville A. 
Derby, Herbert H. Smith, T. B. Comstock e W. S. Bernard. Em 
1871, só teve como companheiro Derby. As investigações dessas 
duas campanhas abrangeram as áreas do baixo Rio Tapajós, Mon-
te Alegre, baixo Rio Tocantins e Ilha de Marajó etc. Dos trabalhos 
resultaram conceitos geológicos, estratigráficos e paleontológicos 
relativos ao baixo Amazonas, ainda hoje mantidos, e ensaios etno-
gráficos excelentes, além de outros notáveis conhecimentos nos 
domínios das ciências naturais. 

Os estudos geológicos, iniciados por C . F. Hartt e O. A . 
Derby naqueles anos, não tiveram continuadores imediatos. Sà-
mente no fim do século XIX, nova fase de atividades surgiu, com 
Lauro Sodré e José Paes de Carvalho, Governadores do Pará, aquê-
le fundando o Museu do Pará e o último remodelando e fazendo 
ingressar no seu quadro o geólogo Friedrich Katzer. Êste cien-
tista, que escreveu vários trabalhos, entre os quais sobressai 
"Grundzuge der Geologie des unteren Amazonas Gebietes (des 
Staates Pará in Brasilien", 1903, trad. em português em 1933 
sob o título: Geologia do Estado do Pará, Brasil, foi sucedido, em 
1899, por K. von Kraatz Koschlau, que, infelizmente, logo depois 
foi vitimado pela febre amarela. 

Novo interregno de inatividades geológicas sobreveio, exce-
tuados os trabalhos do engenheiro Luís Felipe Gonzaga de Campos, 
por volta de 1913, para uma emprêsa particular em busca de hulha 
nos terrenos carboníferos da região drenada pelos rios Urupadi, 
Parauari, Abacaxi e Canumã, no Estado do Amazonas. 

17-22500-II 
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Em 1917, sob a chefia do engenheiro Antônio Rodrigues Vieira 
Júnior, foi criada, pelo Serviço Geológico e Mineralgico do Brasil, 
a Comissão de Sondagem e Pesquisa de Carvão de Pedra e Pe-
tróleo no vale do Amazonas, cujo objetivo era a pesquisa dêsses 
combustíveis nas formações paleozóicas da baixo Amazonas. Nes-
sa comissão integraram-se sucessivamente os engenheiros Avelino 
Inácio de Oliveira (em 1917), Paulino Franco de Carvalho (em 
1919), Egeo Marino de Almeida Gomes (em 1922), Pedro de Mou-
ra (em 1924), José Lino de Melo Júnior (em 1928) e Antônio Mo-
reira de Mendonça (em 1929). 

As pesquisas foram iniciadas em 1947, com a execução de uma 
perfuração, com sonda rotativa, na margem direita do rio Pa-
rauari (acima de Campina, maloca de índios Mundurucus). Ao 
mesmo tempo foram efetua.dos reconhecimentos geológicos, cujos 
resultados estão incluídos nas seguintes publicações do antigo 
Serviço Geológico. 

1 - Antônio R. Vieira Júnior, "Reconhecimentos geológicos 
no antigo Contestado Franco -Brasileiro" (Bol. 8, 1924) . 

2 - Avelino Inácio de Oliveira, "Ligação geológica entre o 
vale do Rio Tapajós e as sondagens do município de Maués" (Rel. 
1921); "Estudos Geológicos na fronteira com o Peru" (Bol. 8, 
1924), de colaboração com Paulino F. de Carvalho; "Estudos sô-
bre o vale do Amazonas" r,Rel. da Comissão Brasileira junto à 
Missão oficial norte-americana, 1924) ; "Reconhecimentos geoló-
gicos dos Rios Guajará e Capim" (1926), de colaboração com Egeo 
M. de Almeida Gomes; "Reconhecimentos geológicos e sondagens 
efetuadas entre os Rios Abacaxi e Tapajós" (Bol. 15), de colabo-
ração com Paulino F. de Carvalho; "Através da Guiana Brasilei-
ra pelo Rio Erepecuru, Estado do Pará" (Bol. 31, 1928); "Reconhe-
cimento geológico no Rio XIngu, Estado do Pará" (1928); "Reco-
nhecimento geológico nos rios Anapu, Pacajá e Iriunã (1928); 
"Bacia do Rio Branco, Estado do Amazonas" (1929); "Pesquisas 
de petróleo no Rio Tapajós" (1932) . 

3 - Paulino Franco de Carvalho - Além dos trabalhos de 
colaboração com Avelino Inácio de Oliveira, já referidos, escreveu 
mais os seguintes: "Reconhecimento geológico ao norte de Alen-
quer" (1923); "ReconhecirroEntos geológicos entre a Costa Atlân-
tica de Maracanã e Pirabas e a Estação Experimental na E. F. de 
Bragança" (1926). 
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4 - Pedro de Moura -- "Reconhecimentos geológicos no Rio 
Maecuru" (Rel. 1929); "Reconhecimentos geológicos no vale do 
Tapajós (Bol. 67, 1932); "Fisiografia e Geologia da Guiana Bra-
sileira" (Bol. 65, 1934); "Rio Gurupi" (Bol. 78, 1936) ; "Geologia 
do baixo Amazonas" (Bol. 91, 1938); "Noroeste do Acre. Reconhe-
cimentos geológicos para petróleo" (Bol. do SFPM n.0 26, 1938). 

Enquanto a referida comissão prosseguia as suas atividades 
com perfurações e trabalhos geológicos na região Maués, no Es-
tado do Amazonas, o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil 
incumbiu o Engenheiro Odorico Rodrigues de Albuquerque, pro-
fessor da Escola de Minas de Ouro Prêto, de proceder a estudos 
geológicos no baixo Amazonas. Ê:ste professor fêz duas campanhas, 
respectivamente, em 1918 e 1919, nos Rios Urubu, Uatumã, Trom-
betas e Curuá de Alenquer, e publicou os resultados na obra: "Re-
conhecimentos geológicos no vale do Amazonas" (Bol. 3, 1932). 
Na campanha de 1918, o Professor O. R. Albuquerque teve a 
assistência do Engenheiro Paulino F. de Carvalho. 

Os mais recentes trabalhos geológicos na bacia amazônica 
se devem aos Engenheiros Pedro de Moura, Vítor Oppenheim, Al-
berto D. Vanderlei, Luís Xavier Borges ,Afonso Cesário de Faria 
Alvim e Alderico R. Paulo. Além dos reconhecimentos geológi-
cos que realizaram, de 1935 a 1939, nos Rios Juruá, Juruá-Mirim, 
Paraná dos Mouras, Môa e cabeceiras do Javari, no Estado de Ama-
zonas e território do Acre, levantaram detalhadamente a região 
com o objetivo de determinação de estruturas próprias para pes-
quisa de petróleo. 

Sumário histórico das pesquisas de carvão e petróleo 

Os trabalhos de sondagens, iniciados no rio Parauari, com o 
objetivo de pesquisa de carvão, presseguiram, em 1917, tendo sido 
perfurados, no município de Maués, Estado do Amazonas, os se-
guintes poços: 
Registro no DNPM - Local - Profundidade 

1) N.0 1 - Rio Parauari - 292,42 metros: 
2) N.0 9 - Rio Urupadi - 170,24 metros. 
3) N.0 15 - Rio Mauá-açu - 90,53 metros. 
4) N.º 25 - Rio Maué-açu 452,89 metros. 
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Em 1923, a sonda que operava nessas perfurações foi trans-
ferida para Aveiro, localidade situada à margem direita do Rio 
Tapajós, no Estado do Pará, onde se executou um poço (n.0 43), 
que alcançou 242,51 metros de profundidade. 

No ano de 1925, o Serviço Geológico e Meneralógico do Brasil 
resolveu dar nova finalidade às pesquisas, objetivando então a 
busca do petróleo. Assim .. foram perfurados, com a mesma sonda, 
os seguintes poços, no Estado do Pará: 
Registro no DNPM - Local - Profundidade 

1) N.0 56 - Bom Jardim - 445,10 metros. 
2) N.0 61 - Bom Jardim - 201,58 metros. 
3) N.0 67 - Bom Jardim - 69,22 metros. 
4) N.0 68 - Bom Jardim - 356,26 metros. 
5) N.0 70 - Bom Jardim - 327,17 metros. 
6) N.0 88 - Itaituba - 352,00 metros. 
7) N.0 99 - Barreiras - 267,78 metros. 
8) N.0 122 - Barreiras - 191,02 metros. 
Além dêsses poços, feitos com a primitiva sonda rotativa, en-

tre 1929 e 1939 ,três outros foram executados, também para pe-
tróleo com perfuratriz a cabo e 1 com sonda rotativa portátil na 
chapada de Monte Alegre, no mesmo Estado. 
Registro no DNPM - Local - Profundidade 

1) N.º 78 - Fontes Sulfurosas - 723,40 metros. 
2) N.0 83 - Santa Helena - 442,50 metros. 
3) N.0 84 - Itaujuri - 709,62 metros.  
4) N.º 89 - Colônia Inglês de Souza - 148,81 metros ..  
Muitos conhecimentos estratigrãficos e paleontológicos foram  

obtidos, porém, os resultados quanto aos recursos minerais inves-
tigados - carvão de pedra e petróleo - foram parcos. Nenhuma 
ocorrência de carvão foi verificada e, apenas, conseguiram-se ves-
tígios de petróleo e gás combustível, em camadas devonianas, nos 
poços de Bom Jardim e Itaituba, na margem esquerda do rio Ta-
pajós. 

De 1937 a 1944, foram executados 2 poços na Serra do Môa, no 
Município de Cruzeiro do Sul, Território do Acre, registrados: no 
DNPM sob o n.0 156 e no CNP sob a designação Ac-1, e que atin-
giram, respectivamente, as profundidades de 458,47 e 300,26 metros. 
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Conhecimentos geológicos adquiridos 

A região destaca-se no Hemisfério Ocidental como a mais atra-
ente para a busca do petróleo no futuro. A sua parte central é 
um geossinclíneo que permaneceu aparentemente estável desde o 
Pré-Cambriano até o fim da Era Paleozóica, apresentando sedi-
mentos referidos ao Cambriano. Siluriano Inferior, Devoniano 
Inferior Médio e, possivelmente, Superior, e Carbonífero Superior. 

As camadas consideradas cambrianas foram colocadas nessa 
idade, em vista da sua posição estratigráfica na base do sinclíneo 
e o grau de metamorfismo que apresentam. Constam de arenitos 
arcosianos, compactos, de tonalidade vermelho-escuro, avermelha-

do, verde e esverdeado, de granulação fina, constituída de frag-
mentos de feldspato alcalino, quartzo e biotita, dispersos em abun-
dante cimento argiloso, mas completamente metamórfico. Apre-
sentam-se discordantemente com ângulos que atingem a mais 
de 20º sôbre o Complexo Pre-Cambriano e são capeados por sedi-
mentos silurianos. Ocorrem nos vales dos rios Uatumã, Trombe-
tas, Erepecuru, Tapajós, Tocantins etc. 

O Sistema Siluriano é representado na calha amazônica por 
uma série de arenitos argilosos, micáceos, de granulação fina, 
estratificação delgada, côres parda, amarelada, castanha e verme-

lha, freqüentemente de estrutura fibrosa e folheado sílico-argi-
loso. A série apresenta mergulhos de 2º e 3° e assenta com dis-
cordância angular, sôbre o Pre-Cambriano. Contém muitos fósseis 
que permitiram determinar a idade das camadas. Aflora nos rios 
Trombetas, Curuá de Alenquer, Xingu, Tapajós e Maué-açu e 
noutros afluentes setentrionais do Rio Amazonas. 

Nos Estados do Pará e Amazonas, os sedimentos do Devoniano 
são conhecidos do lado norte e sul do geossinclíneo amazônico, 
abrangendo camadas marinhas do Devoniano Inferior e Médio, 
e, possívelmente, Superior. 

O Devoniano Inferior consta de um espêsso branco de arenito, 
ora duro quartzítico, ora friável, com crosta endurecida, sílico-
f erruginosa, observado em camadas pouco inclinadas nos vales de 
vários rios afluentes do baixo Amazonas. 

O Devoniano Médio e o Superior caracterizam-se por espêsso 
banco de folheados argilosor. e silicosos pretos e por vêzes de tom 
amarelado, e arenitos foliáceos e calcários. Contém muitos fósseis. 
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As camadas devonianas apresentam-se nos rios Tapajós, Xin-
gu, Maecuru, Curuá de Alenquer e Trombetas, no Pará; e Uatumã, 
Urubu e Parauari no Amazonas. 

O Carbonífero do baixo Amazonas é constituído de várias ca-
madas marinhas, calcário, fossilífero, folhelhos cinzentos, arenito 
e depósito de gipsita. Na base encontra-se um banco de cêrca de 
30 metros de espessura, de arenito azulado, calcífero, com falsa 
estratificação. 

As camadas inclinam-se suavemente para o eixo do rio Amazo-
nas, sendo raros os mergulhos fortes. São cortadas por intrusões 
de diabásio . 

As melhores exposições do Carbonífero são vistas nos rios Ta-
pajós e Trombetas, no Estado do Pará, e nos rios Parauari e Uru-
padi, no Amazonas. São muito fossilíferas. 

Conhecem-se, também, formações carboníferas numa pequena 
área na fronteira com o Peru, nas imediações do Rio Môa, Terri-
tório do Acre . 

Cobrindo as camadas paleozóicas acima descritas, ocorrem se-
dimentos cenozóicos que se estendem da foz do Amazonas para 
oeste, com mais de 2. 200 quilômetros de extensão, segundo o eixo 
da bacia, em território brasileiro, transpõem as fronteiras da Co-
lômbia, Peru e Bolívia e alargam-se, em forma de leque, até às 
vizinhanças dos Andes. Na concepção de Friedrich Katzer, após 
a presença do mar, que depositou as camadas silurianas, devonia-
nas e carboníferas já descritas e possivelmente as camadas cretá-
ceas, a região do baixo Amazonas tornou-se terra firme desde o 
Treciário. Era, então, uma planície coberta de lagos, próxima ao 
litoral atlântico, e, em parte, invadida pelas dunas. 

As águas correntes, dirigindo-se por sôbre essas planícies efe-
tuaram poderosas erosões e depositaram sedimentos do atual golfo 
de Guajaquil, no Equador. Com o soerguimento dos Andes, êste es-
coadouro fechou-se, talvez no Mioceno, ficando as águas aprisio-
nadas em imensos lagos. Nas suas bordas, durante a época plio-
cena, depositaram-se a argila e linhito com uma fauna mista de 
água doce, salobra e marinha, exposta nos Rios Solimões, Içá, Ja-
vari, Juruá, em Território brasileiro e em Pebas, Nauta, Iquitos 
e Três Unidos, no Peru. Continuando a Cordilheira a sua ascensão, 
em águas represadas tiveram o seu escoamento forçado para o 



- 263 -

Atlântico, invertendo-se, assim, o curso do "Rio Mar". Embora acei-
tável essa hipótese, que supõe a existência de um antigo conti-
nente guiano-brasileiro barrando a saída para o Atlântico, deve-se 
salientar que não há provas maiores da existência dêsse continente. 

Os trabalhos sísmicos que o Conselho Nacional do Petróleo 
vem realizando na foz do Amazonas, em 1946 e 1947, revelam que 
o embasamento cristalino, nos arredores de Belém, no Estado do 
Pará, está a pouco mais de 300 metros de profundidade e que 
esta aumenta para oeste, chegando a execeder de 3.000 metros no 
centro da ilha de Marajá, para voltar em seguida a 300 metros 
a oeste de Antônio Lemos, na região dos estreitos de Breves. Êstes 
dados mostram que, se de fato existiu êsse continente guiano-
brasileiro, a que se refere Katzer, se assentava êle a oeste da Ilha 
de Marajó. 

Antes de descrever as formações cenozóicas devemo-nos refe-
rir às camadas mesozóicas daquela região. Na baixo Amazonas, em 
pequenas áreas mais extensas, na parte superior das bacias dos 
Rios Purus, Juruá e Javari, ocorre uma seqüência de camadas de 
idade presumidamente cretácea. Compreendem arenito, em geral 
branco e amarelo, apresentando níveis com estratificação cruzada, 
com leitos argilosos acinzentados ou pretos e passando, por vêzes, 
a conglomerados. Ocorrem, também, folhelhos e calcáreos. 

As camadas cenozóicas da bacia do Amazonas são descritas 
sob a denominação geral de Série Barreiras e Depósitos Aluviais, 
aquela abrangendo o Terciário e os últimos o Quaternário das pla-
nícies inundáveis e da área de terra firme em tôrno de Belém. 

O Terciário da Série Barreiras constitui um dos mais vastos 
depósitos dessa idade do mundo. Consta de argilas variegadas, 
predominando a côr vermelho-alaranjado, e arenitos mais ou me-
nos friáveis. As camadas são horizontais ou têm ligeira movimen-
tação. As camadas argilosas fossili-férreas da fronteira com a Co-
lômbia e Peru, que se acham expostas nos Rios Solimões. Içá, Ja-
vari e Juruá, são destacadas da Série Barreiras porque têm caracte-
rísticas definidas e diferentes daquelas. São camadas de argila, 
síltea e arenitos cinza, pardos ·e brancos, contendo depósitos de 
linhito. 

O Quaternário encontra-se nas baixadas inundáveis do Rio 
Amazonas e seus tributários. O aspecto comum da paisagem qua-
ternária é o de margem escarpada, pouco elevada, permanente-
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mente solapada pela correnteza, ou então, o da planície alagadiça, 
extensa e periodicamente alagada pelas enchentes que aí deposi-
tam os aluviões. Distinguem-se três aspectos fisiográficos: a "ter-
ra firme", nunca atingida pelas inundações, como a área de Belém, 
a leste da ilha de Marajá etc.; a parte das margens dos cursos 
d'água; e o "igapó", sempre pantanoso, também visto em grande 
profusão. 

Pesquisas atuais 

Com o desenvolvimento dos trabalhos executados pelo Go-
vêrno Federal, além da pesquisa e produção de petróleo no Estado 
da Bahia, o Conselho Nacional do Petróleo realiza atualmente pros-
pecções geofísicas sísmicas do Baixo Amazonas, Estado do Pará, 
estudos geológicos na bacia do Maranhão-Paraná. As propecções 
sísmicas no Estado do Par'Í têm, inicialmente, por objeto verificar 
a espessura da seqüência sedimentar na ilha de Marajó e vizinhan-
ça. Até agora, sabe-se que, assentando sôbre o embasamento cris-
talino, existem no centro da Ilha de Marajó mais de 3. 000 me-
tros de sedimentos cenozókos e, possivelmente, paleozóicos. 

Essas investigações prosseguirão nos próximos anos, compre-
endendo trabalhos geológicos, prospecções geofísicas sísmicas, gra-
vimétricas e magnetométrkas na região do baixo Amazonas, e, 
se os resultados dêsses trabalhos forem favoráveis, serão aí execu-
tadas perfurações. 

Sugestão sôbre a exploração do petróleo para o Plano de Valorização  
Econômica da Amazônia  

Em qualquer plano de valorização da região amazônica deve 
conter-se a exploração dos seus recursos minerais, assim compre-
dida em uma primeira menção: a) a exploração das jazidas de 
minerais de ferro, manganês e estanho do Território do Amapá; 
b) o aproveitamento dos calcários carboníferos para a fabricação 
de cimento, dos rios Tapajós (Pará) e Parauari (Amazonas); e 
e) a utilização dos linhitos do Solimões, Igá e Javari (Amazonas) 
para o fabrico de gás combustível e subprodutos. Ademais disto, 
a Amazônia brasileira, a peruana e a boliviana têm de enfrentar 
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a mais promissora de suas pesquisas minerais, ou seja, a do petró-
leo, que, como é fácil de se compreender, desafia o emprêgo de 
vultosos capitais. 

Cuidando dêsse último problema, urge que se processem, com 
a maior intensidade possível, os estudos preliminares de geologia 
e os trabalhos correlativos de geofísica e levantamentos topográ-
ficos. 

A região da Amazônia compreende uma área sedimentar de 
cêrca de 160. 000. 000 hectares. E' região quase totalmente reves-
tida de floresta tropical e, embora accessível através dos seus nu-
merosos rios navegáveis, é escassamente povoada, pouco salubre 
e de clima quente e úmido. A investigação geológica é difícil e 
deve ser considerada problema complexo. 

Um programa para a pesquisa de petróleo poderá ser, em gran-
des linhas, assim esquematizado. 

I - Avaliação preliminar geral da região pelo estudo das es-
pessuras e tipos de sedimentação. 

II - Estudos detalhados nas áreas mais favoráveis seleciona-
das, tendo por base: 

a) espessura de sedimentos; 
b) tipo de sedimentos; 
c) acessibilidade . 
III - Estudo geológico detalhado de algumas áreas mais fa-

voráveis. 
IV - Perfuração de pelo menos um poço pioneiro ou poço tes-

te, em cada área favorável. 
Em uma área como a Amazônia, ainda não investida detalha-

damente para petróleo, embora muito já se saiba de sua geologia, 
é importante conhecer a espessura e a natureza dos sedimentos 
que a recobrem com o objetivo de se verificar a existência de ca-
madas adequadas para gerarem óleo e feições estruturais próprias 
para acumularem jazidas dêsse combustível. 

Como primeiro estágio dos trabalhos, é aconselhável o uso do 
magnetômetro aéreo, que permitirá a localização de anomalias 
magnéticas, as quais podem indicar a presença de depósitos mi-
nerais e estruturas favoráveis para acumulação de óleo. Embora 
êsse processo geofísico nem sempre ofereça resultados satisfató-
rios, poderá ser aplicado na bacia Amazônica, recomendando-se 
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pelo baixo custo e rapidez das operações. Os primeiros vôos com 
êsse objetivo devem ser feitos na área da foz do Amazonas, abran-
gendo a Ilha de Marajá, e arredores, inclusive as áreas continen-
tais vizinhas, nas quais as condições geológicas sub-superficiais 
já são conhecidas e servirão para aferir os primeiros registros mag-
néticos obtidos. Se os resultados forem satisfatórios, os primeiros 
vôos de reconhecimento geral deverão ser dirigidos ao longo do 
Rjo Amazonas para montante e baseados na scondições já deter-
minadas para a fóz. Neste primeiro estudo poderão ser usados os 
mapas existentes no grande rio. 

:t!:ste trabalho preliminar, que será executado simultâneamen-
te com operações sísmicas de refração a fim tle obter conclusões 
mais precisas, permitirá fazer-se em pouco tempo uma idéia bas-
tante aproximada da espessura dos sedimentos e da forma do em-
basamento cristalino. 

Ao mesmo tempo, uma ou duas turmas de geologia iniciarão 
trabalhos ao longo dos cursos dos rios tributários, a partir do 
eixo da bacia amazônica para os terrenos critalinos que afloram 
dos lados norte e sul da mesma. 

Se o trabalho aéromagnético preliminar fôr bem sucedido e 
indicar espessura sedimentar favorável à acumulação de óleo, ou-
tro levantamento com magnetômetro aéreo deverá ser feito, em 
maior extensão e escala mais precisa . :t!:sse trabalho poderá reve-
lar quais as áreas maís favoráveis aos prosseguimento das ope-
rações. 

Após os vôos preliminares ao longo do Rio Amazonas, outros 
poderão ser realizados no rumo norte-sul e a grandes distâncias 
entre si. 

:t!:sse segundo estágio do levantamento aéromagnético poderá 
permitir a seleção de áreas mais favoráveis à pesquisa de petróleo. 

Após a terminação do trabalho magnético nas melhores áreas 
e na suposição de que os estudos geológicos revelem a existência 
de rochas favoráveis, o que é provável, deverão ser usados o graví-
metro e o sismógrafo de reflexão para trabalho final de determi-
nação de estruturas favoráveis à acumulação de óleo. No caso de 
serem determinadas essas estruturas, deverão ser perfuradas para 
testes de petróleo . 
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Os prazos necessanos às operações mencionadas podem ser 
calculados do seguinte modo: 

1 - Levantamento aeromagrietométrico, na foz do Rio 
Amazonas ............................................ . 1 mês 

2 - Levantamento aeromagnetométrico, em uma linha ao 
longo do Rio Amazonas e trabalhos de escritório ..... 4 meses 

3 - Trabalho de refração por uma turma em pontos espar-
sos do mesmo rio, para aferição do trabalho magnéti-
co acima referido ................................... . 4 meses 

4 - Detalhe aéromagnético ............................... . 8 meses 
5 - Trabalhos de refração por uma turma, para aferir os 

trabalhos referidos no Item 4 ....................... . 8 meses 
6 - Trabalhos de detalhe de gravímetro por uma turma . . 16 meses 
7 - Trabalhos de detalhe de sismógrafo, por uma turma . . 24 meses 
8 - Trabalhos de geologia por duas turmas atuando simul-

tâneamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 meses 
9 - Perfuração de 4 poços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 meses 

Além dessas operações, prosseguirão as já iniciadas na foz do Ama-
zinas, que compreendem: 

10 - Levantamento sismográfice por uma turma . . . . . . . . . . 24 meses 
11 - Levantamento gravimétrico por uma turma . . . . . . . . . . 6 meses 

Na impossibilidade de se apresentar orçamento exato para o 
custo dêsses trabalhos, dadas as linhas gerais do programa, ape-
nas podemos fornecer uma verba estimada para a execução do 
plano acima, que representa uma primeira grande investigação 
nas áreas da Amazônia. 

Diremos, assim, as importâncias correspondentes a cada es-
pecificação de serviço . 

A - Levantamentos aeromagnetométricos, conf arme espe-
cificado nos Itens 1, 2 e 4. 

Cr$ 
a) Contrato ....................................... . 1. 200 .000,00 
b) Despesas com a execução ...................... . 3.000.000,00 

Como esclarecimento, convém ressaltar que nos Estados Uni-
dos da América êsse levantamento aéreo custa cêrca de 17 vêzes 
menos que a operação em área igual feita em terra. No Brasil, 
porém, devemos tomar para base de cálculo o custo contratual 
da operação por um período prefixado, visto tratar-se de região 

que exige contrato especial e cujas condições de trabalho são ár-
duas, devido ao clima equatorial, pouca salubridade e precarie-
dade de abastecimento de utilidades. 



-268-

B - Levantamentos sísmicos de refração especificados nos 
Itens 3 e 5 : Cr$ 

a) Contrato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000,00 
b) Despesas com a execução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000.000,00 

e - Levanamentos sísmicos de reflexão, especificados no 
Item 7: Cr$ 

a) Contrato ....................................... . 2. 000. 000,00 
Despesas com a execução ......................... . 9. ººº. 000,00 

Êsses cálculos dos Itens B e C são baseados nas operações 
atuais da Geophysical Service Inc., na foz do Amazonas. 

D - Levantamentos gravimétricos, especificados no Item 6: 
Cr$ 

a) Contrato ....................................... . 1 . 600. 000,00 
b) Despesas com a execução ..................... . 3. 000. 000,00 

:l!:sses cálculos estão baseados na proposta de contrato feito 
pela firma Exploration Surveys Inc ao Conselho, para trabalho 
no baixo Amazonas. 

E - Levantamentos geológicos por 2 turmas em trabalhos 
simultâneo, durante 12 meses, conforme especificado no Item 8: 

Cr$ 
a) contrato e execução dos serviços ............. . 2. 000. 000,00 

F - Perfuração de poços pioneiros ou testes consoante o 
Item 9: Cr$ 

a) aquisição de uma rotary capaz de atingir 2.500 a 
3. 000 metros de profundidade, equipara para 
transporte terrestre e materiais de consumo ex-
cluindo os combustívei.!-'. para a execução de 2 poços 6 . 000. 000,00 

b) Material de transporte fluvial constante de 2 lan- 
chas para o transporte do material pesado; 1 lan- 
cha rápida para o transporte do pessoal e ma- 
terial leve e 1 lancha para o transporte dos téc-

nicos ......................................... . 1.200.000,00 
c) guindaste locomóvel para carga e descarga nos 

localis de operações ........................... . 500.000,00 
d) Combustível para as caldeiras, à razão de 250 

metros cúbicos de lenha, por, dia, e outros mate-
riais de cousumo ............................. . 2.600.000,00 

e) Turmas de sondagem de transporte ........... . 1.200.000,00 

Total da letra f .......................•........ 11.500.000,00  
Soma total (letras a e f) ..................... . 44.300.000,00  
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Conclusão 

Em conclusão, são êsses os aspectos que nos pareceu interes-
sante salientar sôbre o problema eminentemente nacional da pro-
cura do petróleo da Amazônia. 

Pelos estudos já realizados e ponderações aqui contidas, pode-
se ter de pronto uma impressão do volume dos trabalhos de pes-
quisa e das enormes somas que têm de ser empregadas para odes-
dobramento das operações em larga escala. 

A estimativa de orçamento global que consta do final das nos-
sas considerações é mero apanhado de despesas para o plano for-
mulado, que, por seu turno, representa, como já se teve oportuni-
dade de acentuar, uma primeira investigação de vulto das áreas 
presumivelmente petrolíferas da Amazônia. 

Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1947. 

PARECER APROVADO EM SESSÃO DE 9 DE JANEIRO DE 1948 

A Comissão do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, 
por oportuna e patriótica iniciativa de seu digno Presidente, Sr. 
Deputado Leopoldo Péres, solicitou ao Conselho Nacional do Pe-
tróleo a sua opinião sôbre a possibilidade da existência do petróleo 
no vale amazônico, com o intuito de amparar novas pesquisas e 
propulsar as já existentes, em busca ciêsse precioso produto, no ca-
so de probabilidade de seu encontro. Oportuna, porque o problema 
da descoberta de jazidas petrolíferas é um dos mais momentosos 
no Brasil. Iniciativas oficiais e particulares, nesse sentido, têm sur-
gido, com o elevado propósito de salvar o nosso País do pesado en-
cargo da grande importação de produtos petroleiros, bem como de 
proporcionar-lhes uma situação econômica capaz de lhe dar a in-
dependência financeira, que constitui, sem dúvida, a maior aspi-
ração do Govêrno e do povo brasileiros. 

Patriótica, porque tôda a gente sabe da importância do petró-
leo na vida de uma nação, no sentido de atender as suas maiores 
necessidades, necessidades essas referentes às principais vitais ati-
vidades do Govêrno e do povo, notadamente as pertinentes à sua 
defesa. 

Diz Wilson que: "O valor de uma nação depende da quanti-
dade de petróleo que possui". 
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"O petróleo", disse Lodge, "é algo mais que um fator de comér-
cio e produção. É o principal elemento de guerra e abosolutamente 
internacional a sua importância. Antes, se lutava pelos mercados 
de consumo, hoje para ocupar as jazidas do mundo". 

Com muito acêrto, disse o nosso eminente patrício General 
Júlio Caetano Horta Barbosa: "Exército, Marinha e Aeronáutica 
estarão fadados à derrota se não contarem com petróleo para 
movimentá-los. Os transportes de suprimentos militares e as in-
dústrias bélicas são esforços inúteis sem a essência principal"; 
essas palavras corroboram perfeitamente o pensamento do Pre-
sidente Coolidge, que disse: "Guerra sem petróleo, guerra per-
dida". Não só êsses grandes homens, mas também todo o mundo 
reconhece a importância do petróleo e sente a sua necessidade, 
não só na defesa do País, como também como elementar propul-
sor da indústria e do comércio. 

Faz-se mister, pois, em relação à nossa terra, que todos os 
brasileiros não poupem esforços e nem meçam sacrifícios no sen-
tido dêsse grandioso e potente fator da sua prosperidade. Daí 
ressaltar como oportuna e patriótica a iniciativa do Presidente 
da Comissão de Valorização, que soube, mais uma vez, demonstrar 
ser possuidor de destacado espírito público e de elevado civismo. 

Merece, também, louvores, os mais rasgados e entusiásticos, 
o Conselho Nacional do Petróleo, que atendeu, prontamente, com 
grande e expressiva solicitude, a nossa sugestão, dando, também, 
demonstração inequívoca de seu acendrado interêsse pela boa 
sorte do Brasil, cooperando eficientemente, como tem feito sem-
pre, na solução de tão relevante problema. 

Louvores, ainda maiores, merece o referido Conselho por já 
ter penetrado há muito tempo, na fase objetiva da solução dêsse 
problema, concretizando a sua atuação na realização de pesquisas 
produtivas no vale amazônico, sem citar as suas realizações, já 
vitoriosas, em outros ponto& do País. 

Julguei oportunas estas manifestações de encômios muito 
justos, e de aplausos merecedores, porque devemos ter êOmo nor-
ma, dar, dessa maneira, provas públicas do nosso apoio e da nos-
sa admiração a todos aquêles que têm demonstrado, no cumpri-
mento de seu dever cívico, interêsse pela grandeza do Brasil. 

2. o Conselho Nacional do Petróleo, em seu substancioso e 
magnífico relatório enviado a esta Comissão Parlamentar sôbre 
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a questão de pesquisas minerais, notadamente a do petróleo, na 
região amazônica, divide a sua exposição do seguinte modo: 

a) Sumário histórico das investig99ões geológicas; 
b) Sumário histórico das pesquisas de carvão e petróleo; 
c) Conhecimentos geológicos adquiridos; 
d) Pesquisas atuais; 
e) Sugestão sôbre exploração do petróleo para o Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia; 
f) Conclusão. 
Na primeira parte, o Conselho Nacional do Petróleo faz men-

ção aos estudos geológicos feitos, na região amazônica, por diver-
sos cientistas e geólogos, desde 1824 e salienta que, efetivamente, 
êles foram iniciados em 1865, por Jean Louis Agassiz, que, em 
uma viagem científica ao Brasil, escolheu para principal campo 
de sua atividade o Rio Amazonas. 

Essa viagem, além de outros méritos, serviu para abrir cami-
nho à exploração geológica da região amazônica . 

O Rio Tapajós, onde foram descobertos terrenos carbonífe-
ros, próximo de Itaituba, no Estado do Pará; as áreas do baixo Rio 
Tapajós, Monte Alegre, baixo Rio Tocantins e Ilha de Marajó 
constituíram campos de trabalhos dos quais resultaram concei-
tos geológicos, estratigráficos e paleontológicos sôbre o baixo 
Amazonas, que ainda hoje são mantidos. 

Outros estudos foram feitos por C. F. Hartt, O. A. Derby 
e F. Katzer. 

Já em 1913, o Engenheiro Gonzaga de Campos procedeu a es-
tudos em busca de hulha nos terrenos carboníferos da região dre-
nada pelos Rios Urupadi, Paramari, Abacaxi e Curumã, no Esta-
do do Amazonas. 

O Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil criou, em 1917, 
a Comissão de Sondagem e Pesquisas de Carvão de Pedra e Pe-
tróleo no vale amazônico, que atuou na região do baixo Amazo-
nas, sob a chefia do Engenheiro Antônio Rodrigues Vieira Júnior. 

As pesquisas inciaram-se no mesmo ano acima citado, com 
a execução de uma perfuração, na margem direita do Rio Para-
mari, acima de Campina. Concomitantemente foram efetuados 
reconhecimentos geológicos, cujos resultados estão incluídos em 
publicações oficiais do Serviço Geológico. 
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As regiões estudadas pelos diversos técnicos da aludida Co-
missão foram: 

Vale do Tapajós, município de Maués, fronteira com o Peru 
Rios Guajará e Capim, zona entre os Rios Abacaxis e Tapajós, Ric 
Xingu, Rios Anapu, Pacajás e Irinanã, Bacia do Rio Branco, nor-
te de Alenquer, zona entre a Costa Atlântica de Maracanã e Pi· 
rabas e a Estação Experimental, na E. F. de Bragança, Rio Mae-
curu, Guiana Brasileira, Rio Gurupi e Noroeste do Acre. 

1!:stes trabalhos consistiram, em geral, em reconhecimentos 
geológicos, sondagens e perfurações . 

Enquanto essa Comissão prosseguiu as suas atividades em 
Maués, o Serviço Geológico e Mineralógico incumbiu o Engenhei-
ro Odorico Rodrigues de Albuquerque a proceder estudos geoló-
gicos no baixo Amazonas, que pesquisou os Rios Urubu, Uatumã, 
Trombetas e Curuá de Alenquer, cujos resultados estão em pu-
blicações oficiais de referido Serviço . 

Os mais recentes trabalhos geológicos no vale amazônico fo-
ram realizados por diversos engenheiros patrícios, em reconheci-
mentos geológicos, de 1935 e 1939, nos Rios Juruá, Juruá-Mirim, 
Paraná dos Mouras, Môa e cabeceiras do Javari, no Estado do 
Amazonas e Território da Acre, e levantamentos detalhados da 
região com a finalidade de determinar estruturas próprias para 
a pesquisa de petróleo . 

Na segunda parte, o Conselho Nacional do Petróleo expõe o 
histórico sôbre pesquisas de carvão e petróleo na região ama-
zônica. 

Foram feitas sondagens no Rio Paranari com o fim de pes-
quisar carvão; perfurações, em 1917, em Maués e em 1923, em 
Aveiro, onde os poços variaram de 90 metros a 452 metros de 
profundidade . 

Em 1925, êsses serviços passaram a ter novo objetivo, que foi 
a descoberta do petróleo, e no Estado do Pará foram perfurados 
oito poços nas localidades de Bom Jardim, Itaituba e Barreiros, 
cujas profundidades variaram de 69 metros a 445 metros. 

Em 1929 e 1930, três poços mais foram perfurados na cha-
pada de Monte Alegre, ainda no Pará e outros nas localidades de 
Fontes Sulfurosas, Santa Helena Itanajuri e Colônia Inglês de 
Sousa, cujas profundidades variaram de 148 metros a 723 metros. 
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Obtiveram muitos conhecimentos estratigráficos e paleonto-
lógicos, porém quanto a carvão de pedra, e petróleo foram parcos. 
Nenhuma ocorrência de carvão foi encontrada e apenas alguns ves-
tígios de petróleo e gás combustível nos poços de Bom Jardim e 
Itaituba, na margem esquerda do Ri.o Tapajós. 

De 1937 a 1944 foram construídos dois poços na Serra da Moa 
no município de Cruzeiro do Sul, Território do Acre, com profun-
didade de 300,26 metros e 458,47 metros. 

Na terceira parte o citado relatório trata dos conhecimentos 
geológicos adquiridos. 

Servem êsses elementos para base de conclusões sôbre a pro-
vável existência dos diverso~ minerais. 

Com o exame dos terrenos, em sua estrutura e em sua com-
posição, puderam os técnicos que os estudaram classificá-los de 
acôrdo com a sua era geológica e daí tirar ilações que constituem, 
sem dúvida, os primeiros elementos indicadores da presença pro-
vável dêste ou daquele mineral. Com êsses elementos, puderam 
os técnicos dar relativa localização aos terrenos que se apresentam 
com maiores ou menores probabilidades da existência de petróleo 
e de outros minerais e organizar mapas do Brasil com indicações 
das regiões que possam possuir produtos minerais, facilitando as-
sim a realização de estudos e pesquisas mais objetivados. 

A quarta parte indica as pesquisas que estão, atualmente, sen-
do procedidas . 

O Conselho Nacional do Petróleo realiza prospecções geofísi-
cas sísmicas no baixo Amazonas, no Estado do Pará; estudos geo-
lógicos na bacia Maranhão-Piauí e investigações geofísicas e geo-
lógicas no Estado do Paraná, além de pesquisa e produção do pe-
tróleo no Estado da Bahia . 

Essas investigações prosseguirão nos próximos anos, compre-
endendo trabalhos geológicos, prospeções geofísicas sísmicas, gra-
vimétricas e magnetométricas na região do baixo Amazonas e se 
os resultados forem favoráveis serão executadas perfurações. 

Na quinta parte do seu relatório, o Conselho Nacional do Pe-
tróleo apresenta sugestão sôbre exploração do petróleo para o Pla-
no de Valorização Econômica da Amazônia e opina que qual-
quer plano de valorização da região amazônica deve conter a ex-
ploração de seus recursos minerais, indicando como a mais pro-

18-22500-II 
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missora, a do petróleo, e adianta, em seguida, que essa pesquisa 
requer o emprêgo de vultosos capitais. 

Recomenda a urgência para que se proceda, com a maior in-
tensidade possível, os estudos preliminares de geologia e os tra-
balhos correlativos de geofísica e levantamentos topográficos. 

Esclarece que, como a região amazônica é coberta de floresta 
tropical, "escassamente povoada, pouco salubre e de clima quente 
e úmido, a investigação geológica é difícil e deve ser considerada 
problema complexo". 

Indica um programa para pesquisa do petróleo, estabele-
cendo normas técnicas a serem seguidas, o tempo provável a ser 
empregado e o custo aproximado dos diversos trabalhos, orçan-
do-os em Cr$ 44.300.000,00 e conclui do seguinte modo: 

"São êsses os aspectos que nos pareceu interessante 
salientar sôbre o problema eminentemente nacional da 
procura do petróleo na região da Amazônia. Pelos estu-
dos já realizados e ponderações aqui contidas, pode-se ter 
de pronto uma impressão do volume dos trabalhos de pes-
quisa e das enormes somas que têm de ser empregadas 
para o desdobramento das operações em larga escala. A 
estimativa de orçamento global que consta do final das 
nossas considerações é mero apanhado de despesas para 
o plano formulado que, por seu turno, representa, como 
já se teve oportunidade de acentuar, uma primeira in-
vestigação de vulto das áreas presumivelmente petrolí-
feras da Amazônia." 

O relatório traz, como anexos, dois mapas: um demonstrati-
vo das possibilidades geológicas de petróleo no Brasil, organizado 
pelo Engenheiro Avelino Inácio de Oliveira, e outro Mapa Geoló-
gico do Brasil, sob a direção do Engenheiro Aníbal Alves Bastos, 
todos do Serviço de Fomento da Produção Mineral. Por êsses ma-
pas se evidenciam as probabilidades da existência do petróleo no 
Vale Amazônico. - Concluindo, tenho a dizer que o relatório en-
viado à Comissão de Valorização da Amazônia pelo Conselho Na-
cional do Petróleo é um trabalho valioso e de grande utilidade 
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para o Plano de Valorização Econômica da Amazônia, que fica, 
com êle, possuindo elementos capazes de proporcionar orientação 
mais segura sôbre a sua organização, no que fôr pertinente à pes-
quisas minerais e, nessas condições, sou de parecer que seja o refe-
rido relatório remetido à Comissão Executiva do Plano de Valori-
zação Econômica da Amazônia, quando organizada. 

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 1948. - Pereira Mendes, 
relator". 



O PETRóLEO NO PLANO SALTE 

Da mensagem n.º 196, de 10-5-48, do Sr. Presidente da Repú-
bilca, encaminhando ao Congresso o projeto de lei do Executivo 
sôbre o Plano SALTE (Saúde - Alimentação - Transporte -
Energia) constam os seguintes capítulos referentes ao petróleo: 

PETRÓLEO 

Não é mais possível desenvolver a produção, os transportes, 
e o comércio, em condições eficientes, sem o emprêgo do petróleo 
em larga escala. A solidez econômica e a defesa militar de uma 
nação dependem, em grande parte, dêsse combustível. 

O consumo de petróleo, per capita, no Brasil, é de cêrca de 
50 kg., por ano, na Argentina é de 400, na Venezuela de 500, no 
Canadá é de 700 e nos Estados Unidos da América do Norte é de 
1.200. 

O consumo atual de petróleo, no País, é de 50. 000 barris 
por dia. 

O Plano SALTE programou uma série de trabalhos, que se-
rão executados em quatro anos, e que virão assegurar o atendi-
mento das necessidades atuais com o petróleo nacional. 

Dentro de quatro anos, ou seja por ocasião da conclusão dês-
ses trabalhos, as nossas necessidades diárias de petróleo, segundo 
a lei de crescimento que vem sendo seguida, terão atingido a 80.000 
barris por dia . 

Assim, nessa ocasião, além dos 50. 000 barris diários, atendidos 
pelo Plano Salte, haverá necessidade, ou seja mercado certo, para 
mais 30. 000 barris por dia. :Êsses 30. 000 barris deverão ser supri-
dos pelas organizações já autorizadas a funcionar no País e cujas 
instalações certamente não ficarão concluídas antes dêsse prazo. 
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30. No atinente ao petróleo, o Plano Salte merece pleno 
apoio, sem embargo das dificuldades que a sua execução possivel 
mente encontrará. A melhor resposta que devemos dar a quanto 
supeitam que o Govêrno pensa eximir-se da pesquisa, da lavra e 
da industrialização do nosso petróleo, há de ser a de execução do 
Plano Salte, neste setor. Ficará, conseqüente e irretorquivelmente, 
provado que o anteprojeto do Estatuto do Petróleo, já enviado ao 
Congresso, não impede, antes possibilita e sugere, que o Govêrno 
desempenhe a parte que lhe toca na descoberta e na industrializa-
ção do petróleo nacional, parte esta que, na expectativa da não 
aceitação das condições estabelecidas, terá de ser preponderante. 

Considerando, porém, que o aludido projeto admite a refina-
ção do petróleo, no País, por emprêsas nacionais, e que para êsse 
efeito, duas concessões já foram outorgadas, é de aconselhar-se 
que o Plano seja modificado nesta parte, a fim de que as respecti-
vas emprêsas concessionárias sejam nelas mantidas e, se possível, 
amparadas pelo Govêrno, na consecução dos seus objetivos. 

O Plano prevê, para o subsetor da eletricidade, um dispêndio 
de setecentos milhões de cruzeiros (Cr$ 700. 000. 000,00) dos quais 
quinhentos e cinqüenta milhões (Cr$ 550. 000. 000,00) serão retira-
dos do orçamento comum e duzentos milhões (Cr$ 200.000.000,00), 
das dotações constitucionais . O subsetor do petróleo figura com 
o dispêndio de dois bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros 
(Cr$ 2.500.000.000,00), assim distribuídos: 

Orçamento comum - setecentos e cinqüenta milhões ............. . 
Cr$ 750. 000. 000,00 

Dotações constitucionais - quatrocentos milhões - Cr$ 400.000.000,00 
Empréstimos - um bilhão e trezentos e cinqüenta milhões ....... . 

Cr$ 1. 350. 000. 000,00 

B - SUBSETOR PETRÓLEO 

1 - Considerações gerais 
II - Possibilidades do Brasil 

III - Programa a executar 
IV - Elementos econômicos e financeiros 
V - Quadros 
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1 - Considerações gerais 

A importância do petróleo no mundo moderno está no consen-
so geral e é de tal forma marcante que o padrão de vida de um 
povo pode, de certo ponto, ser aferido pelo consumo de petróleo 
per capita. 

O petróleo atua não só no campo econômico mas também no 
militar. 

Não é mais possível manter produção de qualquer natureza, 
transporte e comércio, em condições eficientes, sem o emprêgo do 
petróleo em larga escala. A mecanização dos engenhos de guerra, 
de qualquer tipo, exige elevado consumo de produtos de petróleo. 

Assim, não só a solidez econômica como a defesa de uma na-
ção dependem em grande parte do petróleo. 

O Brasil precisa desenvolver a exploração de petróleo no País, 
de vez que, no momento, não existe pràticamente produção 
nacional. 

Normalmente, óleo combustível, gasolina, querosene, óleo die-
sel e lubrificantes são importados da Venezuela e dos Estados Uni-
dos da América do Norte. Essa importação exige o emprêgo, em 
média, de quinze (15) navios-tanques e pesa de forma acentuada 
na balança de pagamentos. 

Em 1947, o Brasil importou cêrca de 2.600.000 toneladas 
dêsses produtos, atingindo a um valor, CIF-Rio, de ........... . 
Cr$ 500.000.000,00 ou seja aproximadamente 7% da importação 
total do País. O desenvolvimento da economia brasileira não po-
derá ser feito sem aumento do consumo do petróleo. 

II - Possibilidades do Brasil 

Além de elementos informativos de caráter reservado e que 
são mais auspiciosos, encontra-se no número de maio de 1945 do 
Boletim AAPG (American Association of Petroleum Geologists) 
um trabalho intitulado - Possibilidades do petróleo na América 
do Sul - que o seu autor, John L. Rich, ilustra com um mapa, 
pelo qual se podem avaliar as áreas que apresentam possibilidades 
maiores ou menores de acumulação de petróleo. 

Essas áreas correspondem aproximadamente a 300. 000. 000 
de hectares para o Brasil, 60. 000. 000 de ha. para a Argentina e 
30. 000. 000 de ha. para a Venezuela. 
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O govêrno brasileiro despendeu, até êste momento, cêrca de 
400 milhões de cruzeiros nos trabalhos relacionados com o petró-
leo, tendo operado uma extensão mínima das áreas favoráveis e 
proporcionado uma produção potencial de 7 .000 barris diários, 
apenas. 

A Argentina, que já tem operado em uma grande área, inver-
teu cêrca de 5 bilhões de cruzeiros e tem uma produção diária de 
60 . 000 barris . 

A Venezuela já prospectou a maior parte da área provável ten-
do invertido cêrca de 8 bilhões de cruzeiros e produz aproximada-
mente 1 . 000. 000 de barris diários. 

III - Programa a executar 

O consumo de petróleo, per capita, no Brasil é de 50 kg por 
ano; na Argentina, de 400; na Venezuela, de 500; no Canadá, de 
700 e nos Estados Unidos de 1. 200. 

A expansão econômica do Brasil está inteiramente ligada ao 
aumento dessa fonte de energia. 

Não pode permanecer a situação em que o País se encontra. 
Dvem ser concentrados todos os esforços, quer do Govêrno, quer 
de particulares, no sentido de acelerar a obtenção do petróleo na-
cional. 

O Govêrno, como pioneiro que tem sido em enfrentar o pro-
blema, deverá dar uma contribuição decisiva. 

Essa contribuição decisiva será dada pela execução do Plano 
Salte. 

O consumo total de petróleo é atualmente de 50. 000 barris 
por dia. 

:t!:sse total, embora muito baixo, deve ser considerado como o 
mínimo indispensável ao atendimento de nossas necessidades bá-
sicas. 

Torna-se necessário, entretanto, não apenas suprir êsse mí-
nimo, como ainda proporcionar meios que permitam o aumento 
do consumo atual. 

Há, assim, desde logo, dois problemas a resolver. Um consiste 
em assegurar o suprimento do mínimo indispensável às nossas ne-
cessidades básicas atuais, e, o outro, no atendimento do crescimen-
to dessas necessidades. 
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Dentro dêsses 4 anos, segundo a lei de crescimento de nossas 
necessidades em petróleo, estaremos consumindo 80. 000 diários. 

Assim, o Plano Salte, assegurando o atendimento de nossas 
necessidades básicas atuais, deixará uma boa margem pata as 
programadas: o segundo só se firmará ulteriormente. 

O Plano Salte baseou-se na estimativa de que um programa 
intensivo de trabalho de 4 anos pode resultar na descoberta de re-
servas que, adicionadas às até agora existentes, permitam assegu-
rar o consumo atual de cêrca de 50. 000 barris diários. 

O primeiro ficará desde logo solucionado, nas bases a seguir 
atividades das emprêsas que efetivamente pretendem contribuir 
pra o desenvolvimento do País. 

O Plano Salte estabelece para o petróleo o seguinte programa: 
l.º Pesquisa intensiva, em parte de algumas áreas das dife-

rentes bacias sedimentárias, que atingem no Brasil a 300 milhões 
de hectares; aquisição de todo material e equipamento especiali-
zado necessário; perfuração de poços e execução dos trabalhos com-
plementares. :msses trabalhos, como já foi dito, buscam a obtenção 
do petróleo nacional necessário ao consumo atual . Orçamento: 
1. 150 milhões de cruzeiros. 

2.0 Aquisição e montagem de refinarias para processarem 
45. 000 barris diários e ampliação e adaptação da refinaria da Ba-
hia para tratar 5. 000 barris por dia. Os 30. 000 barris restantes 
e necessários ao aumento do consumo interno, dentro de 4 anos, 
deverão ser atendidos pelas organizações já autorizadas a funcio-
nar pelo Conselho Nacional do Petróleo. Orçamento 650 milhões 
de cruzeiros . 

3.0 Aquisição de 15 petroleiros de 15. 000 toneladas cada um, 
ou tonelagem total equivalente. Orçamento: 700 milhões de 
cruzeiros. 

A despesa com a execução dêsse programa atinge, pois, a 2.500 
milhões de cruzeiros. 

Foi ainda prevista e incluída no Plano Salte a construção do 
oleoduto de Santos a Jundiaí, o que consta do Setor Transporte. 

Todos os trabalhos que integram êsse esquema já se encon-
tram perfeitamente programados, depois de estudos minuciosos, 
para os quais o Govêrno pôde contar, além dos elementos próprios 
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da administração, com a assistência técnica de uma organização 
norte-americana especializada, que há três anos presta a sua co-
laboração. 

As estimativas orçamentárias oferecem a maior segurança. 
No que se relaciona com as refinarias, petroleiros e material 

especializado, os cálculos se baseiam em propostas de mais de uma 
procedência. 

E quanto aos demais trabalhos, que visam à utilização do 
petróleo nacional, o orçamento direto foi aprovado pelo custo de 
realizações idênticas nos diferentes países. 

Com efeito, para assegurar, durante dez anos, uma produção 
de 45. 000 barris diários, provenientes de novas jazidas, foi admiti-
da, como necessária, uma reserva de, pelo menos, 150 milhões de 
barris. 

Não foi computada, nesse cálculo, a parte já descoberta na 
Bahia e que será destinada à refinaria em construção a ser am-
pliada e utilizada, de preferência para obtenção de lubrificantes. 

O orçamento de 1. 150 milhões de cruzeiros inclui as despesas 
com todos os trabalhos necessários à determinação efetiva das re-
servas acima referidas e ao início da produção. 

Essa despesa corresponde, para cada barril de reserva, a 
Cr$ 7,10, ou seja, aproximadamente a US$ 0,41. 

A estimativa orçamentária, dessa parte do Plano Salte, feita 
pelo cálculo direto das despesas com os trabalhos programados, 
corresponde, para cada barril de reserva, a um valor médio entre 
as despesas realizadas, pelas companhias petrolíferas norte-ame-
ricanas, para execução de tarefas idênticas nos Estados Unidos 
US$ 0,63 e no estrangeiro US$ 0,35 (Mining and Metalurgy, Octo-
ber 1946) . 

IV - Elementos econômicos e financeiros 

O Quadro 1, anexo, indica as inversões a serem realizadas. 
O Quadro 2 apresenta a redução nas despesas em divisas em 

conseqüência da execução do Plano Salte . 
O Quadro 3 dá os dados estimativas da renda industrial 

líquida. 
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A indústria de refinação e a utilização dos navios petroleiros 
irão possibilitar uma acentuada economia na remessa de divisas. 

Nessa parte do estudo não serão examinadas as vantagens sob 
os diferentes aspectos decorrentes do emprêgo do petróleo nacional. 

1 . Refinarias: 
A indústria de refinação, ainda na primeira fase dos seus tra-

balhos, isto é, com o emprêgo do petróleo importado, contribuirá 
para liberar uma boa soma de divisas, conseqüente da diferença 
entre o preço CIF-Rio do barril de derivados de petróleo, atual-
mente importados, e o do petróleo cru que passará a ser importado. 

O barril de derivados custa atualmente US$ 3,80 CIF Rio. 
O barril de petróleo cru venezuelano tipo Quiriquire, - o que 

mais convém no caso, - custa US$ 2,80 CIF Rio. 
Haverá portanto uma economia de US$ 1,00 por barril em 

divisas. 
De início não serão produzidos óleos lubrificantes, de forma 

que a economia total de divisas em um ano será, só nessa parte, de 
Cr$ 13. 200. 000,00. 

2 . Transporte: 
Admitindo-se que permaneça a atual tarifa de US$6,00 por 

tonelada, os quinze petroleiros permitirão liberar US$ 14.000.000,00 
por ano, em divisas, de vez que o transporte passará a ser pago 
em cruzeiros . 

3 . Refinaria da Bahia: 
De acôrdo com os estudos do Conselho Nacional do Petróleo 

(CNP), a refinaria da Bahia, que deverá começar a funcionar 
no início de 1949, poderá produzir 825. 000 barris por ano, liberan-
do então US$ 3. 100. 000,00 de divisas anualmente. 

1:sses estudos revelam ainda que o custo total da operação 
nessa refinaria, incluindo tôdas as despesas e amortizações, será 
de US$ 0,70 por barril. 

O lucro industrial dessa refinaria, na base dêsses estudos, 
atingirá cêrca de 40 milhões de cruzeiros por ano, incluindo o valor 
de venda do petróleo necessário, já de produção nacional. 

4. Grandes refinarias: 
Admitindo-se, como medida de segurança, que o custo unitá-

rio seja o mesmo nas grandes refinarias, concluiremos que da dife-
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rença de US$ 1,00, entre o custo do barril de derivados e o de pe-
tróleo cru, restará um lucro de US$ 0,30 por barril, o que corres-
ponderá a Cr$ 80. 000. 000,00 por ano. 

5. Vantagens Fiscais: 
Cabe finalmente esclarecer que, nas estimativas dos lucros, 

não foram computadas as vantagens fiscais, asseguradas por lei. 
Essas vantagens consistem nos benefícios conferidos, pelo De-

creto-lei n.0 2.615, aos derivados de petróleo de produção nacional, 
que determina a redução de 25% dos impostos incidentes sôbre 
êles, em relação aos produtos similares importados. 

O orçamento de 1.150 milhões de cruzeiros inclui as despesas 
com todos os trabalhos necessários à determinação efetiva das 
reservas acima referidas e ao início da produção. 

Essa despesa corresponde, para cada barril da reserva, a 
Cr$ 7.70 ou seja aproximadamente a US$ 0,41. 



PROJETO N.0 904 - 1948 

Abre, pelo Ministério da Agricultura, o crédito 
especial de Cr$ 600.000,00, para ressarcimento das 
despesas e trabalhos realizados por Manoel Inácio 
Bastos e Oscar Cordeiro. 

Do Sr. Nélson Carneiro. 

(As Comissões de Obras Públicas e de Finanças) 

Art. 1.º E' aberto, pelo Ministério da Agricultura, um crédito 
especial de Cr$ 600. 000,00 para ressarcimento das despesas e tra-
balhos realizados pelo falecido engenheiro Manoel Inácio Bastos, 
hoje representado por seus herdeiros, e Oscar Cordeiro, com os 
primeiros estudos e localização da zona petrolífera de Lobato, na 
Bahia. 

Art. 2.0 A presente lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

A Nação inteira conhece os esforços de Manoel Inácio Bastos 
e Oscar Cordeiro na realização dos primeiros estudos e defesa per-
tinaz da existência do petróleo do Lobato, ponto de partida para 
a localização do importante produto em nosso País. Em discurso 
pronunciado em abril do ano passado, nesta Casa do Congresso, 
tive oportunidade de recordar, em traços rápidos, o que foi a luta 
daqueles dois intrépidos baianos, o primeiro dos quais não teve a 
ventura de assistir à concretização de seu sonho. Oscar Cordeiro 
não tem sido mais feliz. Depois dos árduos sacrifícios e das árduas 
lutas que teve de enfrentar, para convencer os nossos administra-
dores da realidade do petróleo nacional, foi pôsto à margem dos 
acontecimentos, e hoje, pobre e desamparado, amarga dias difíceis, 
enquanto, pelas suas anotações, várias centenas de milhares de 
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cruzeiros despendeu de seu bôlso com os estudos, a final aceitos e 
aplaudidos por todo o País. Por isso que foi meu pai, o Professor 
Antônio Joaquim de Sousa Carneiro, catedrático de Geologia e Mi-
neralogia da Escola Politécnica da Bahia, o primeiro técnico a pro-
clamar as qualidades das amostras recolhidas e dos primeiros a 
incentivá-los em suas pesquisas, pude dar à Câmara, naquela opor-
tunidade (Diário do Congresso Nacional de 13 de maio de 1947, 
páginas 1. 634), o testemunho do devotamento, do idealismo e da 
tenacidade daqueles dois pioneiros. A meu requerimento, e por 
solicitação desta Câmara, o Exmo. Sr. Ministro da Agricultura 
designou dois altos funcionários - os ilustres engenheiros José 
Lúcio de Melo Júnior e Abel Paulo de Oliveira - a fim de verificai 
a quanto montavam as importâncias realmente gastas por Bastos 
e Cordeiro. As conclusões dêsse inquérito que requeri inutilmen-
te constassem dos Anais desta Casa (Diário do Congresso Nacional, 
10 de dezembro de 1947, págs. 8.659), justificam mais ampla-
mente, a presente iniciativa. 

É necessário estimular aos que, com o seu esfôrço, abrem 
novas perspectivas ao progresso nacional. E' o caso dêsses dois 
intrépidos lutadores, que souberam transformar em vitória o es-
tímulo de tantos e a resistência de muitos. 

Aprovando o presente projeto, o Poder Legislativo propiciará 
à Nação o ensejo de ressarcir, embora em parcela mínima, o seu 
débito para com dois de seus filhos, que ao seu engrandecimento 
abriram amplas e definitivas estradas. 

Sala das Sessões, 23 de agôsto de 1948. - Nelson Carneiro. 



PROJETO N.0 1. 069 - 1948 

Determina instalação de refinarias de petróleo. 

Do Sr. Helvécio Coelho Rodrigues. 

(As Comissões de Indústria e Comércio e de Finanças) 

Art. 1.0 A União instalará em São Paulo a refinaria de pe-
tróleo, já adquirida no estrangeiro, de capacidade de 45. 000 barris 
diários. 

Art. 2.0 Nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro a União 
instalará duas refinarias de petróleo, cada uma com capacidade 
de 20 . 000 barris diários . 

Art. 3.º A União instalará no Norte do País, na cidade do 
Recife, ou outra cidade que fôr considerada mais conveniente, sob 
o ponto de vista de distribuição de refinados, uma refinaria com 
capacidade de 10. 000 barris diários. 

Art. 4.0 A União criará entidade autárquica, a qual terá a 
direção técnica e comercial das refinarias de que trata a presente lei. 

Art. 5.° Fica autorizado o Govêrno Federal a fornecer os 
créditos bem como proceder a transações disponíveis no estran-
geiro com o objetivo de adquirir as refinarias acima mencionadas. 

Art. 6.° Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Sessões, em 6 de outubro de 1948. - Helvécio Coelho 

Rodrigues. 

Justificação 

Tendo o Govêrno Federal já entrado em entendimentos com 
os nossos credores no estrangeiro para aquisição de refinarias e 
o material necessário para a construção de oleodutos, é natural 
que essas refinarias fiquem sob o contrôle estatal, uma vez que os 
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lucros decorrentes da exploração comercial destas destilarias pro-
porcionarão meios suficientes para o fundo nacional de que ne-
cessitamos para ampliar os trabalhos de pesquisa e lavra das ja-
zidas petrolíferas nacionais. 

O projeto discrimina a localização das diversas refinarias, le-
vando em consideração os grandes mercados consumidores e a 
jazida petrolífera do Recôncavo da Bahia. 

O exemplo da exploração das jazidas petrolíferas argentinas 
nos deixa provas mais do que suficientes que a orientação estatal 
dada pelo projeto resolve o problema da pesquisa, lavra, industria-
lização do petróleo, bem como a parte comercial que não pode ab-
solutamente ficar desprezada. 



PROJETO N.0 729 - 1949 

Revoga o Decreto-lei n.0 9. 881, de 16 de setem-
bro de 1946, que autorizou a criação e a constituição 
da Refinaria Nacional de Petróleo S. A., e dá outras 
providências. 

Do Sr. Hermes Lima. 

O Congresso Nacional Nacional decreta: 
Art. 1.º E' revogado o Decreto-lei n.0 9.881, de 16-9-1946, 

que autorizou a criação e a constituição da Refinaria Nacional de 
Petróleo S. A. 

Art. 2.0 E' criada, com personalidade jurídica própria, su-
jeita à fiscalização do Conselho Nacional do Petróleo e do Tribu-
nal de Contas, a entidade autárquica Refinaria de Mataripe, que 
se encarregará da industrialização e comércio do petróleo. 

Parágrafo único. A sede da Refinaria de Mataripe será na 
cidade do Salvador, Estado da Bahia. 

Art. 3.0 Os bens e direitos, que se destinarem à Refinaria 
Nacional de Petróleo S. A. se incorporarão no patrimônio da Re-
finaria de Ma taripe . 

Art. 4.0 A Refinaria de Mataripe será administrada por um 
presidente e dois diretores, nomeados em comissão pelo Presidente 
da República. 

Parágrafo único. O Presidente e os Diretores perceberão os 
vencimentos padrão CC-2 e terão direito a 1 % (um por cento) sô-
bre os lucros líquidos da Refinaria, anualmente apurados. 

Art. 5.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1949. - Hermes Lima. 

19-22 500-II 
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Justificação 

A revogação do Decreto-lei n.º 9. 881, de 16-9-1946 se impõe, 
porque a Refinaria de Mataripe está sendo totalmente custeada 
pela União. A sociedade deveria ter um capital de Cr$ 50.000.000,00 
(cinqüenta milhões de cruzeiros). Dêsse capital Cr$ 25.000.000,00 
(vinte e cinco milhões de cruzeiros) seriam subscritos pelo Con-
selho Nacional do Petróleo em nome da União. Os restantes 
Cr$ 25. 000. 000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros) seriam pos-
tos à disposição de pessoas naturais brasileiras, por subscrição 
pública. 

Não houve tomadores. A Refinaria terá sua construção total-
mente custeada pela União. Mas depois de dois anos de funciona-
mento, as ações da União poderão ser vendidas, segundo o § 1.0 

do Art. 1.0 do referido Decreto-lei. Depois de construída inteira-
mente com dinheiro da União, depois de estar em funcionamento, 
depois de estar operando com lucros, a Refinaria passará a mãos 
particulares. 

Essa solução obriga inclusive com a solução adotada para refi-
naria de 45. 000 barris, a instalar-se em Santos. Ela já se encontra 
fora do critério adotado pelo Govêrno para instalar nossa indústria 
de refinação do petróleo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Decreto-lei n.0 9. 881, de 16 de setembro de 1946 
Autoriza a criação e a constituição da Refina-

ria Nacional de Petróleo S. A., e dá outras provi-
dências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição e tendo em vista a necessidade de 
industrializar o petróleo brasileiro, decreta: 

Art. 1.° Fica o Conselho Nacional do Petróleo autorizado a 
promover, por intermédio de uma comissão que o seu Presidente 
nomear, todos os atos necessários à constituição de uma sociedade 
anônima, sob a denominação de Refinaria Nacional de Petróleo 
S.A., com um capital de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de 
cruzeiros), tendo por objeto essencial a refinação do petróleo bra-
sileiro de conformidade com o projeto de Estatuto que acompanha 
o presente Decreto-lei. 
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§ l.º O Conselho Nacional do Petróleo poderá subscrever 
ações até a importância de Cr$ 25. 000. 000,00 (vinte e cinco mi-
lhões de cruzeiros) em nome da União Federal. Estas ações pode-
rão, após dois anos de funcionamento da refinaria, ser vendidas 
em bôlsa, a pessoas naturais brasileiras. 

§ 2.º Os restantes Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões 
de cruzeiros) serão tomados por pessoas naturais brasileiras, por 
subscrição pública. 

§ 3.º A comissão nomeada neste artigo será constituída de 
três membros . 

Art. 2.° Findo o prazo que fôr marcado para a subscrição 
pública, as ações que porventura restarem serão tomadas pelo Te-
souro Nacional, que, a qualquer tempo, as poderá vender em bôl-
sa a pessoas naturais brasileiras. 

Art. 3.0 Os serviços de qualquer natureza da Refinaria Na-
cional de Petróleo S. A. serão considerados de utilidade pública. 

Parágrafo único. A sociedade gozará de isenção de direitos 
de importação e demais taxas aduaneiras e tributos para os mate-
riais, matérias-primas, máquinas e equipamentos que importar 
para as suas instalações e manutenção das mesmas. 

Art. 4.° Fica assegurada à Refinaria Nacional de Petróleo 
S.A. a preferência para adquirir, mediante contrato, os produtos 
da lavra que resultar dos trabalhos de pesquisa de petróleo e ga-
ses naturais realizados pelo Conselho Nacional do Petróleo, bem 
como dos que a União Federal receber em pagamento de royalties. 

Art. 5.º O Conselho Nacional do Petróleo, por intermédio da 
comissão referida no Art. 1.o, será considerado incorporador da 
sociedade, ficando assim com os poderes, em direito permitidos, 
para exercer os atos úteis e necessários à constituição da socie-
dade e ao cumprimento de tôdas as providências para a instala-
ção de uma refinaria com a capacidade de 2.500 barris de petró-
leo cru por dia (cêrca de 400 m 3), no Estado da Bahia, tais como 
a escolha da instalação, a determinação do local e o respectivo 
contrato de construção. 

Parágrafo único. A comissão prestará contas dos seus atos 
à Assembléia Geral de constituição da sociedade, cuja convocação 
deverá ser feita dentro da primeira semana após o início de fun-
cionamento da refinaria. 
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Art. 6.º O Diretor-Presidente da Refinaria Nacional de Pe-
tróleo S. A. será nomeado pelo Presidente da República, enquanto 
pertencerem à União Federal mais de 25 % das ações. 

Art. 7.0 Os produtos da Refinaria Nacional de Petróleo S.A. 
serão vendidos por preços nunca superiores aos preços de venda 
dos similares importados. 

Art. 8.0 Os funcionários públicos civis e militares que ve-
nham a prestar serviços técnicos ou de direção na Refinaria Naci-
nal de Petróleo S. A. terão assegurados todos os direitos e vanta-
gens previstos no Decreto-lei n.º 6.877, de 18-11-1944. 

Art. 9.0 O presente decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1946; 125.0 da Independên-
cia e 58 da República. - EURICO G. DuTRA. - Carlos Coimbra 
da Luz. - Canrobert P. da Costa. - S. de Sousa Leão Gracie. 
- Gastão Vidigal. - Edmundo de Macedo Soares e Silva. -
Neto Campelo Júnior. - Ernesto de Sousa Campos. - Otacílio 
Negrão de Lima. - Armando Trompowsky. 



PROJETO N.0 772 - 1949 

Dispõe sôbre a criação da Organização Petro-
lífera Brasileira S .A. e do Fundo do Petróleo, e dá 
outras providências. 

Do Sr. Artur Bernardes. 

Art. 1.º O Poder Executivo constituirá uma sociedade por 
ações com os Estados e Municípios, sob a denominação de Orga-
nização Petrolífera Brasileiro S.A. (OPB), destinada a realizar 
a pesquisa, lavra, produção, refinação e o transporte especiali-
zado de petróleo de poço e de esquisto . 

Art. 2.º O capital da sociedade será de dois bilhões de cru-
zeiros constituído de ações ordinárias, do valor nominal de du-
zentos cruzeiros cada uma, das quais 51 % , no mínimo, serão subs-
critos pela União e o restante, pelos Estados e Municípios. 

Parágrafo único. As ações dos Estados e Municípios só po-
derão ser alienadas à União Federal . 

Art. 3.0 A OPB deverá, como início do programa de inver-
sões, construir refinarias de petróleo de poço, com cracking e a ca-
pacidade diária total de 45.000 barris, uma destilaria e refina-
ria de petróleo de esquisto, com cracking e capacidade diária de 
6.000 barris e adquirir uma frota de navios petroleiros com capa-
cidade total, mínima, de 120. 000 toneladas DW. 

Parágrafo único. As refinarias de petróleo de poço deverão 
ser uma de 10. 000 barris diários localizada em Corumbá; uma de 
15. 000 barris diários em Belém e uma de 20. 000 barris diários no 
Rio de Janeiro. A de esquisto betuminoso deverá ser localizada no 
Vale do Rio Paraíba. 

Att. 4.° Fica acrescido de 15% sôbre o preço para litro de 
gasolina no Rio de Janeiro, durante o período de cinco anos, o 
impôsto único dêsse combustível, a que se refere o Art. 15, § 2.0 

da Constituição. 
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Parágrafo único. As importncias correspondentes ao acrés-
cimo de que trata êste artigo serão diretamente recolhidas ao 
Banco do Brasil, em conta especial, da qual 40 % caberão à União 
e 60% aos Estados e Municípios. 

Art. 5.0 O capital da cociedade será subscrito parceladamen-
te à medida que se opere a arrecadação prevista no Parágrafo úni-
co do artigo anterior, devendo, porém, essa inversão, ser feita na 
proporção fixada no Art. 2.0 • 

Parágrafo único. O excesso que se apurar, após cada subs-
crição parcelada e proveniente da diferença entre proporções de 
que tratam o Parágrafo único do Art. 4.0 e o Art. 2.0 , reverterá 
ao Fundo Rodoviário, como refôrço da parte pertencente aos Es-
tados e Municípios, para ser exclusivamente aplicado na execu-
ção de um programa de revestimento de rodovias. 

Art. 6.° Fica criado o Fundo do Petróleo, destinado a aten-
der às despesas com a pesquisa, lavra, industrialização e transpor-
te especializado de petróleo de poço e de esquisto. 

Art. 7.0 Os recursos do Fundo do Petróleo serão construídos: 
a) pelas dotações orçamentárias e adicionais de qualquer na-

tureza, destinadas a pesquisa, lavra, industrialização e transporte 
de petróleo de poço e de esquisto; 

b) pela parcela de 40 % que coube à União e pela metade da 
cota de 60% pertencentes aos Estados e Municípios, no aumento 
instituído no impôsto único sôbre a gasolina, de 10 % sôbre o preço 
fixado para o litro dêsse combustível no Rio de Janeiro, e vigo-
rará a partir do término do período previsto no Art. 4.º; 

c) pelos lucros que forem apurados na exploração de trans-
porte especializado e refinarias de petróleo de poço e de esquisto 
da União e da OPB. 

Art . 8.0 Todos os recursos do Fundo do Petróleo serão re-
colhidos diretamente ao Banco do Brasil, em conta especial, para 
serem aplicados pela OPB na execução dos programas de trabalho 
previamente aprovados. 

Art. 9.0 Os serviços de qualquer natureza a cargo da OPB 
são considerados de utilidade pública. 
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Parágrafo knico A OPB gozará de isenção de direitos, taxas 
aduaneiras e tributos para os materiais, matérias-primas, máqui-
nas e equipamentos que importar para as suas instalações e ma-
nutenção. 

Art. 10. Ficam asseguradas à OPB as mesmas condições que 
forem estabelecidas para as refinarias a cargo exclusivo da União, 
quanto à aquisição, mediante contrato, dos produtos da lavra re-
sultante dos trabalhos de pesquisa de petróleo e gases naturais, 
realizados pelo Conselho Nacional do Petróleo. 

Art. 11 . O diretoria da OPB será constituda por cinco ( 5) 
diretores, dos quais um será o seu Presidente. 

§ 1.0 O Diretor-Presidente da Sociedade será nomeado por 
decreto do Presidente da República. 

§ 2.º Os demais diretores serão eleitos pela Assembléia Ge-
ral, ficando assegurado aos Estados e Municípios acionistas o di-
reito de eleger dois (2) dêles. 

§ 3.º As atribuições e o mandato do Diretor-Presidente e dos 
diretores definir-se-ão nos Estatutos da sociedade. 

Art. 12. A OPB reger-se-á pela lei das sociedades por ações 
naquilo em que esta não dispuser em contrário. 

Art. 13. Os servidores públicos e os militares que presta-
rem serviços especializados ou direção na OPB terão assegurados 
os direitos e vantagens previstos no Decreto-lei n.0 6. 877, de 
18-9-1944. 

Art. 14. Enquanto não funcionarem as refinarias do Esta-
do e as do OPB o Tesouro Nacional e as Autarquias federais não 
pederão prestar auxilio financeiro direto ou indireto à construção 
de refinarias particulares nem poderá ser constituída sociedade 
de economia mista para explorar indústrias de petróleo. 

Art. 15. Fica revogado o Decreto-lei n.0 9. 881, de 16-9-1946, 
que criou a Refinaria Nacional de Petróleo S.A., e transferido à 
União todo o seu acervo, inclusive os serviços de construção e ins-
talação da refinaria localizada na Bahia, bem como todos os con-
tratos firmados pela sua comissão de constituição. 

Art. 16. É o Poder Executivo autorizado a entrar em enten-
dimentos, com o Banco do Brasil S.A., para a encomenda imedia-
ta dos equipamentos e materiais de importação, com a utilização 
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de cambiais de que disponha ou venha a dispor e posterior encon-
tro de contas entre a OPB e aquêle estabelecimento de crédito. 

Art. 17. A presente lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário." 

Justificação 

O Estado brasileiro já celebrou os contratos para aqms1çao 
de uma refinaria de petróleo de poço, com cracking e capacidade 
diária de 45. 000 barris. A refinaria encomendada para a Bahia, 
com os recursos já concedidos, será ampliada para uma capacidade 
diária de 5. 000 barris, o que é perfeitamente compatível com as 
reservas de petróleo. 

Ultimam-se as providências para aquisição de uma frota de 
petroleiros com a capacidade necessária ao suprimento da gran-
de refinaria e a distribuição dos produtos derivados pelos portos 
nacionais, o que exigirá uma capacidade total de 180.000 t DW 

Tôdas essas aquisições serão feitas em ca~biais . 
As divisas para êsses contratos já se encontram no Banco do 

Brasil e o Tesouro Nacional dispõe, naquele estabelecimento de 
crédito, dos recursos específicos para a aquisição dessas divisas. 

Assim, em harmonia com os têrmos expressos da Lei n.0 650, 
de 13-3-1949, essas aquisições dterminarão entre o Tesouro Na-
cional e o Banco do Brasil, apenas lançamentos de contabilidade. 

Além das despesas em cambiais, tôdas as demais, a serem rea-
lizadas no País, com a instalação das duas refinarias do Estado (a 
de 45.000 barris diários já encomendada e a de 5.000 da Bahia) 
serão atendidas com os recursos incluídos nas dotações orçamen-
tárias destinadas ao Plano Salte. 

Com essas medidas, e com o recebimento de uma parte dos na-
vios petroleiros, ainda no corrente ano poderemos contrabalançar 
os males que a escassez de cambiais poderá acarretar à economia 
nacional com inevitável racionamento de combustíveis líquidos e 
em particular de gasolina, o que será fatal, e de pelo menos 15% 
a partir do próximo exercício. 

Por outro lado, a construção de tanques nos pequenos portos, 
para o de navios petroleiros de cabotagem que já existem recursos 
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no orçamento do atual exercício, e a utilização virào reduzir em 
cerca ae 90% do custo de transportes dêsses combustíveis llqui-
oos, uenericiando justamente as regiões em que o preço aos mes-
mos é mais elevado. 

A refinação de petróleo entre nós só apresentará os seus resul-
Laaos efetivos dentro de 4 a 5 anos, quando o consumo dos proa.u-
LOS aerlvados deverá ser superior a 100. 000 barris diários. 

v que já foi providenciado, diretamente pelo ~stado, corres-
ponderá na época de seu pleno funcionamento apenas a 50'}'o ao 
\;onsumo. 

·J.'Odo o programa estatal, de alta expressão económica para 
o J::1aís, está sendo realizado a conta dos recursos gerais da Naçao. 

~· imprescindível, entretanto, que se inicie desde logo a execu-
ção de uma outra parte igual a êsse programa, sem o que só tería-
inos atendido a metade das nossas necessidades . 

.::;eria agora de tôda a conveniência que não fôsse ainda soore-
carregada a coletividade brasileira com a execução de nova parce-
la que poderia ser atendida pelos usuários do serviço. Para isso 
.,eria necessária apenas uma pequena contribuição inferior ao ue-
nefício de que passarão a gozar em conseqüência das providências 
já adotadas, tanto mais que o custo da gasolina entre nós é rela-
tivamente baixo em face do preço das demais utilmac.ieb. 

O racionamento geral de mais de 15% poderá ser evitado e a 
redução substancial de preços em grandes regiões justificam com 
vantagem que se estabeleça um impôsto adicional sôbre a gasolina, 
de cêrca de 15% durante o período de cinco anos apenas e, a se-
guir, de menos de 10% sôbre o preço aa gasolina no Rio de Ja-
neiro. 

:msse impôsto adicional, na forma do que determina a Consti-
tuição Federal, pertencerá em 40 % à União e os 60 % restantes 
aos Estados e Municípios. Sendo de tôda conveniência que a União 
possua, no mínimo, 51 % do capital da organização a instituir-se, 
o excedente que pertencer aos Estados e Municípios, reverterá ao 
fundo rodoviário e se destinará, obrigatoriamente, ao revestimen-
to de rodovias . 

O consumo de gasolina, entre nós, está estimado em ....... .  
1. 230. 000. 000 de litros para o corrente ano e tem um crescimento 
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vegetativo que nos permite prever um total acumulado no fim de 
cinco anos, de oito bilhões e seiscentos milhões de litros, cálculo 
adotado com base de nossas estimativas. 

O adicional de 15% sôbre o preço da gasolina, no Rio de Ja-
neiro, e que corresponde em média a cêrca de tri_nta centavos por 
litro, dará, portanto, em cinco anos, dois bilhões e quinhentos e 
oitenta milhões de cruzeiros, dos quais um bilhão e trinta e dois 
milhões da União e um bilhão e quinhentos e quarenta e oito mi-
lhões dos Estados e Municípios. 

O excesso de quinhentos e sessenta e oito milhões de cruzei-
ros a ser apurado entre a arrecadação, pertence aos Estados e Mu-
nicípios, e o que lhes caberá subscrever, reverterá para refôrço 
da parcela respectiva no Fundo Rodoviário para execução do pro-
grama de revestimento de estradas. 

O simples enunciado do projeto justifica a preconização refe-
rente às localizações das refinarias. 

Com o próximo término, possivelmente ainda êste ano, da 
construção do trecho da Estrada de Ferro Brasil-Bolívia e conse-
qüente chegada dos trilhos a Santa Cruz, naquele país, teremos em 
breve o petróleo boliviano na cidade de Corumbá. 

Tal fato e a importância dêsse acontecimento levam-nos a 
não mais retardar a instalação de uma refinaria de petróleo na-
quela cidade matogrossense. 

Os estudos e pesquisas que os técnicos levam a efeito, demons-
traram que de todo o território brasileiro, o ponto em que está mais 
iminente a exploração do petróleo nacional é na Ilha de Marajó, 
daí o fato de ter sido prevista uma refinaria parao Estado do Pará. 

Com referência à frota de navios petroleiros, os estudos rea-
lizados fazem concluir que não necessitamos, para essas novas re-
finarias, de uma frota de 180.000 toneladas, tal como a prevista 
e a ser adquirida para o atendimento das necessidades da grande 
refinaria de 45.000 barris diários. Só se fará a distribuição, por 
mas, dos derivados de petróleo provenientes da refinaria de Be-
lém e do Rio de Janeiro. Quanto ao abastecimento de óleo cru, só 
será feito para a do Rio de Janeiro, e, durante algum tempo, para 
a de Belém. 

Em conseqüência de tais fatos, a tonelagem necessária poderá 
3er reduzida de 180. 000 para 120. 000 DW. 
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O Plano Salte previu na parte orçamentária uma dotação de 
um bilhão, cento e cinqüenta milhões de cruzeiros para pesquisa 
e produção de petróleo nacional. Na realidade, importância su-
perior a essa não poderá ser eficientemente aplicada no períodu 
de 5 anos. 

Não há, portanto, necessidade de majoração imediata de re 
cursos para êsse fim, no prazo em questão. 

Os estudiosos do assunto afirmam que a despesa total para o 
completo atendimento das necessidades do País, com o petróleo 
nacional, será de cêrca de dois bilhões de cruzeiros . 

Além das dotações previstas e já citadas do Plano Salte, é de 
tôda conveniência que haja fontes permanentes e crescentes de 
recursos para tal fim. 

Foi por isso prevista a criação do Fundo do Petróleo, que, 
além dos recursos orçamentários já aludidos, e, dos que venham 
a ser posteriormente concedidos, será ainda acrescido de uma par-
cela de impôsto único sôbre a gasolina, a vigorar depois de extinto 
o que foi previsto para a constituição do capital da OPB, e mais 
ainda o produto dos lucros da exploração do transporte de petró-
leo e das refinarias não só da União como da OPB. 

O Fundo do Petróleo, assim constituído, proporcionará recur-
sos superiores às estimativas mais exigentes já divulgadas, além 
de garantir a continuidade indispensável à solução de tão grande 
problema. 

Quanto à refinaria da Bahia, aproveitou-se o ensejo para re-
gularizar a situaão de fato existente. Essa refinaria, na parte 
da despesa, é até hoje exclusivamente estatal, não se justificando 
portanto a manutenção do regime legal para a mesma previsto, 
mas ainda não aplicado. 

O vulto do capital previsto para o OPB decorre das despesas 
a serem realizadas e que consistem no seguinte: 

3 refinarias para petróleo de poço, 
com capacidade total de 45. 000 
barris ............................ . 1. 200. 000'. 000,00 

1 destilaria de xisto e refinaria para 
6. 000 barris diários . . . . ....... . 300. 000. 000,00 

Frota de navios petroleiros com uma 
capacidade global de 120. 000 tone-
ladas ............................ . 500. 000. 000,00 

2. 000. 000. 000,00 
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Os recursos previstos em moeda nacional são, pois, perfeita-
mente suficientes. 

Quanto às cambiais correspondentes e à parcela dessa despesa 
a ser realizada no exterior, não haverá maiores dificuldades. 

O material e o equipamento a serem importados para as refi-
narias poderão ser pagos com as coroas tchecas e francos belgas, 
já existentes, e os navios petroleiros de grande tonelagem, com o 
produto de exportações, suplementares, de artigos, que, no mo-
mento, não produzem moedas fortes. 

Finalmente, torna-se indispensável fique estabelecido que o 
Estado, direta ou indiretamente, não fomentará a competição a si 
próprio. 

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 1949. - Artur Bernardes. 



DISCURSO DO DEPUTADO HERMES LIMA (*) 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Presidente, acredito que dois acon-
tecimentos de grande relêvo histórico marcarão a existência dêste 
Congresso e o decurso desta legislatura, que entra já no seu terceiro 
ano de duração. 

.í!:ste Congresso passará, certamente, à história política do 
País como aquêle ao qual coube a tarefa transcendental de ela-
borar a carta que nos proporcionou a reintegração no sistema 
constitucional de govêrno, e aquêle ao qual tocará a missão de fa-
zer uma das leis mais sérias, mais importante para a vida de qual-
quer nação, qual seja a que há de regular a indústria brasileira 
de petróleo. 

Se a Constituição representa a carta política do País, as nor-
mas orientadoras dos fundamentos de suas instituições e de suas li-
berdades, o estatuto do petróleo significará o meio que lhe asse-
gurará a alforria econômica e o fará subjugar as fôrças e o poderio 
econômico estranhos aos seus grandes princípios e permanentes 
interêsses. 

Assim, abrindo o debate sôbre a questão do petróleo, enten-
do - e falo em nome de meu Partido - iniciar o exame de 
assunto que há de merecer, da parte do Congresso, a mais cuidadosa 
atenção, a mais patriótica vigilância. O debate terá repercussões 
do maior alcance político-social e histórico e podemos dizer que 
o Congresso terá seu julgamento na história em função do que 
fizer com essa notável riqueza nacional. 

A luta pela descoberta do petróleo no Brasil tem uma história 
que não é muito antiga nem muito longa, mas perfeitamente ilus-
trativa das dificuldades, perplexidades e perigos que a organização 
dessa indústria oferece. 

( *) Sessão de 19-3-1948. 
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Os primeiros esforços para a pesquisa do petróleo em nosso 
País nasceram no comêço dêste século, sendo de justiça salientar 
como seu pioneiro o Sr. Eugênio Ferreira de Camargo que, ainda 
em 1906, trazia ao Brasil o mais reputado técnico na matéria. 
Êsses esforços interessaram, de 1918 em diante, o Serviço Federal 
que dêsse ano até 1933 fêz perfurações numa média de quatro po-
ços por ano, usando, entretanto, de uma técnica atrazada e lutan-
do, sobretudo, com grande falta de recursos. 

O Sr. Rui Santos - V. Ex.ª me permite um aparte? Há um 
relatório do engenheiro Gonzaga de Campos, de 1902, conseqüente 
a estudos realizados por êle na Bahia, no qual diz que se fizesse 
perfuração na Ilha de Itaipu, nas proximidades de Maraú, a menos 
de 60 metros, encontraria petróleo. Isto em 1902. 

O SR. HERMES LIMA - O aparte de V. Ex.ª ilustra a preo-
cupação que, desde o início do século, houve no Brasil, em tôrno 
do petróleo. 

Mas, Sr. Presidente, em 1933 é que surge a primeira amostra 
da existência dêsse produto em nosso solo. É em Lobato, na Bahia, 
onde o fato auspicioso se verificara; e, como foi realizado e anuncia-
do por um homem considerado leigo na matéria, entrou-se a negar, 
sem maiores exames, a veracidade da descoberta. Dessa maneira, 
foram necessários cinco anos, cinco anos de debates, cinco anos de 
lutas, cinco anos de esclarecimentos, para que se fizesse a primeira 
sondagem técnica e científica naquela região do Recôncavo baiano. 

Feita essa primeira sondagem, em 1939, é anunciada ao País, 
oficialmente, a descoberta do petróleo. 

Lembram-se os Senhores Deputados da grande emoção que per-
correu todo o País ao ser noticiada pelo Govêrno a existência do 
petróleo em condições de exploração comercial e industrial. 

Com a aplicação da técnica contemporânea, apesar da escas-
sez de recursos com que sempre a pesquisa do óleo lutou em nosso 
País, com novos materiais e com a ajuda de técnicos estrangeiros, 
de 1939 até esta data, na região da Bahia, nada menos de cem poços 
foram perfurados, dos quais, segundo dados oficiais, 45 produtores 
de óleo e 14 de gáz, oferecendo, assim, uma média verdadeiramente 
extraordinária em descobertas dessa natureza. E hoje, Sr. Presi-
dente, através dos continuados trabalhos que ali são feitos, sob os 
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auspícios e a direção do Conselho Nacional de Petróleo, as reservas, 
com os novos campos de Candeia e D. João, estão calculadas, confor-
me os dados da Mensagem presidencial dêste ano, em nada menos 
de 17. 844. 000 barris, o que representa a demonstração da existên-
cia êie considerável lençol petrolífero, sendo de acrescentar ainda 
que, apesar dos métodos rudimentares usados por refinarias de 
emergência, na Bahia, o petróleo que ali se descobriu, na sua pro-
dução industrial do momento, já basta para fornecer 10% do pe-
tróleo que o Brasil consome. 

Sr. Presidente, ficou, assim, demonstrada, em nosso País, a 
realidade da existência do peróleo, fato que subiu de importância 
porque a sua existência era negada, aparentemente, com bons fun-
damentos, por técnicos e pessoas de conceito. 

Quais os gastos que a Nação tem feito, até hoje com pesqui-
sas do petróleo? i!:sses gastos são os mais modestos. Era impossíveJ 
gastar-se menos para resultados tão compensadores. Da criação do 
Conselho Nacional do Petróleo, ocorrida por lei de 28 de novembro 
de 1928, a 31 de julho de 1946, as suas verbas montaram a 374 mi-
lhões de cruzeiros cifra redonda. Se acrescentarmos a êsses 374 
milhões de cruzeiros mais 100 milhões, anteriormente aplicados nas 
experiências de São Paulo e de outras regiões, teremos um total de 
474 milhões de cruzeiros gastos em um período de quase 20 anos, 
na pesquisa e na descoberta das jazidas de petróleo. 

Eu disse, Sr. Presidente, que, em matéria de tanta importância 
e em assunto de tanta relevância para a vida nacional, muito pouco 
se gastou e muitos e promissores resultados se conseguiram. Basta 
acentuar, Srs. Deputados, que só com a Fábrica Nacional de Mo-
tores, que pràticamente até hoje montou apenas meia dúzia de mo-
tores, e não fêz mais nada além disso; só com essa Fábrica, le-
vando-se ainda em consideração que seu material foi obtido por 
intermédio da Lei de Empréstimos e Arrendamentos, a Nação já 
dispendeu cêrca de 300 milhões de cruzeiros. 

Quando verificamos que, para uma fábrica de motores que 
não fabrica motores, fábrica para a qual ainda não se conhece 
destino certo, se gastaram já 300 ·milhões de cruzeiros, não é de 
espantar que para a descoberta do petróleo no País se tenham 
despendido pràticamente, até hoje 500 milhões de cruzeiros, com 
o resultado de ter ficado demonstrada a existência dessa riqueza 
no nosso subsolo e, ainda mais, com o resultado industrial de que 
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êle, no momento, através de refinarias rudimentares, pode abas-
tecer o consumo nacional em cêrca de 10 % . 

Por conseguinte, descoberto o petróleo, sendo impossível con-
tinuar a perplexidade acêrca da sua existência, era natural que 
surgisse no País inteiro, nos meios governamentais, nos meios· po-
líticos e na opinião pública, a necessidade de organizar-se a sua 
exploração. 

Trata-se de riqueza da mais capital importância econômica e 
política; por isso, era impossível que, depois de tôdas essas ve-
rificações, o Brasil quedasse indiferente à exploração de combus-
tível tão precioso para o seu progresso, para seu desenvolvimento, 
para sua defesa nacional. 

O sentimento nacional reconheceu, de logo, a urgência de or-
ganizar-se a exploração do petróleo, e é em função dêsse senti-
mento que agora, na Câmara, estamos conhecendo uma Mensagem 
do Presidente da República, oferecendo à deliberação e à sabedoria 
do Congresso o anteprojeto de um estatuto para o qual tôdas as 
nossas atenções devem estar voltadas, pois nenhum assunto de 
maior gravidade poderia ser trazido a esta Casa. 

Tomarei por base das minhas considerações o relatório da Co-
missão incumbida de elaborar o anteprojeto do Estatuto do Petróleo 
- relatório enviado à Câmara com a Mensagem do Sr. Presidente 
da República, o que lhe dá caráter de documento oficial - para 
mostrar que não são vãos os temores daqueles que vêm na explora-
ção do petróleo, neste País, perigos graves ao seu progresso, ao seu 
desenvolvimento e à própria vida nacional. 

Por elementar dever de justiça, tenho de proclamar a honesti-
dade com que o relatório apresenta o problema. Elaborado por 
um homem da cultura, da responsabilidade e das tradições polí-
ticas e intelectuais do Sr. Odilon Braga, era evidente que êle não 
podia ser senão o que é: um trabalho que nada esconde, mas, 
antes, tudo diz, e por isso mesmo, pode servir de base à orientação 
que aqui seguiremos, na discussão e elaboração da lei do petróleo. 

Permita a Câmara que lhe chame, antes de tudo, a atenção 
para o fato de reconhecer o relatório do eminente Sr. Odilon Braga 
que tôda a experiência da exploração do petróleo, na América La-
tina, depõe contra o modo por que essa exploração foi organizada e 
contra a ingerência das companhias e dos trustes na exploração 
dessa riqueza nacional. É um depoimento que mostra os perigos, a 
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verdadeira gravidade que as concessões das jazidas petrolíferas re-
presentam seja para o México, seja para a Venezuela, para a Co-
lômbia e para o Peru. A êsse respeito, o depoimento do relatório 
é um só. ~le entende e proclama que nenhuma das organizações 
existentes em qualquer dêsses países seria aceitável no Brasil; e 
encarando o problema sob êste aspecto, não usa de meias palavras 
- e não usando de meias palavras ao examinar a questão do pe-
tróleo no México, reconhece e acentua tôdas as grandes verdades 
ditas pelo Presidente Cárdenas no famoso manifesto em que ex-
plicou ao povo mexicano a desapropriação das companhias petro-
líferas que operavam naquele país. 

Sem entrar, naturalmente, na questão política que o fato 
podia envolver - disse e torno a acentuar - o relatório não nega 
a procedência das acusações feitas pelo Govêrno mexicano às 
companhias; não desconhece o regime de opressão, de colonialismo, 
que as companhias praticaram no México. Antes, na sua página 
27, declara que tôdas essas alegações são procedentes, irrecusá-
veis e não podem ser postas em dúvida. 

Ao mesmo tempo, quando examina o estatuto do petróleo da 
Venezuela, o relatório usa a mesma linguagem, pois proclama que 
tal estatuto jamais haveria de nos servir de modêlo, se quisermos 
defender, do ponto de vista nacional, essa grande riqueza. 

Na página 20, o que diz sôbre o sistema legal de explorações 
na Venezuela, é que: 

"Verter para o vernáculo o estatuto venezuelano do 
petróleo ou aceitar a lei feita por Hoover e Curtice para 
a exploração do petróleo no Peru, seria pura e simples-
mente transferir ao truste do petróleo uma posição de do-
minio econômico, de monopólio que, no caso de ser ad-
mitido, só deveria caber ao Estado brasileiro." 

Se perguntarmos, portanto, ao eminente Sr. Odilon Braga, dig-
no autor do relatório em aprêço, qual a lição que a exploração do 
petróleo, nos países da América Latina, oferece, a resposta será a 
seguinte: É uma lição contrária aos interêsses dêsses países e que 
não podemos aceitar nos têrmos em que foi imposta àquelas na-
ções; é uma lição que nos deve advertir acêrca dos perigos que 
uma exploração em tais bases oferece . 

.20-22500-II 
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Ora, Sr. Presidente, falar do imperialismo dos trustes petro-
líferos, afirmar que tais trustes não atendem aos interêsses dos 
países em que têm concessão, mas, ao contrário, constituem, nesses 
países, verdadeiras soberanias dentro da soberania nacional, ver-
dadeiros estados dentro do Estado não é usar linguagem demagó-
gica. E não é por que um documento oficial aceito pelo Exmo. Sr. 
Presidente da República, e por êste enviado ao Parlamento Nacional, 
proclama tôdas essas verdades e reconhece tais críticas. 

É deveras impressionante a conclusão do relatório: que de-
seja para o Brasil em matéria de petróleo? Deseja - palavras tex-
tuais - um regime diverso, na forma e no espírito do até aqui ado-
tado na América Latina. 

Não podia ser mais claro, mais expressivo, nem mais contun-
dente, na sua conclusão. 

Depois de proclamar tais verdades e de acentuar o caráter co-
lonial da política do petróleo, aprecia o relatório um novo aspecto 
da questão. Considera que as condições dessa política não são, 
hoje, as mesmas de alguns anos passados, e assim que transfor-
maram de tal maneira o problema que o mesmo atualmente deve 
ser apreciado sôbre prisma de todo düerente. 

O autor do relatório tem tôda a razão neste ponto, porque 
é inegável, como sustenta, aliás, que a luta do petróleo não visa 
mercados, como no início do século, mas o contrôle das fontes 
produtivas. É natural que seja assim. No mundo cada vez mais ávi-
do de combustível, com aparelhamento técnico cada vez mais vasto 
e mais complexo, o petróleo signüica para uma nação o seu pró-
prio sangue. E êste fato determinou, como conclui o relatório, verda-
deira reviravolta na política petrolífera, reviravolta que constituiu 
- notem bem os Srs. Deputados - em que o negócio do petróleo 
se transformasse inteiramente: de negócio monopolista privado, 
passou a negócio monopolista dos governos. 

O petróleo não perdeu seu caráter de monopólio, - diz com 
muita razão o relator - apenas, em vez de continuar, como há 
20 ou 30 anos, exclusivamente nas mãos de companhias e emprê-
sas particulares, é, hoje, mundialmente controlado pelo Estado. 

Nesse sentido e tomando por base esta verdade, o relatório, 
com sua habitual honestidade, proclama que as companhias de 
petróleo - e tais considerações dizem respeito ao mundo anglo-
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-americano, essas companhias, repito, podem ser consideradas -
palavras textuais - como agências de expansão econômica e mi-
litar dos seus respectivos governos nacionais. 

Depois de afirmar esta verdade - que uma companhia de pe-
tróleo não é, hoje, apenas um negócio entre particulares, para dar 
lucro, mas alguma coisa mais do que isso uni instrumento, uma 
agência de expansão militar e econômica do govêrno a cuja nacio-
nalidade pertence, - entra o relatório a documentar sua afirma-
tiva comitiva com exemplo da Inglaterra e dos Estados Unidos. 

Quanto à Inglaterra, está sumariado, à página 31 do relatório 
e nos seguintes pontos: 

"1.º - interdição aos estrangeiros de possuir e explo-
rar terrenos petrolíferos na Grã-Betanha, nas colônias e 
nos protetorados inglêses. 
2.º - participação direta do Govêrno inglês na indústria 
do petróleo, por meio de fornecimentos de capitais a so-
ciedades de petróleo de maior importância e de participa-
ção de tais sociedades. 
3.0 - interdição às sociedades inglesas de alienar direitos 
concernentes ao petróleo a sociedades controladas por gru-
pos estrangeiros . 
4.0 - proibição de cessão de ações de sociedades inglêsas 
a estrangeiros." 

Quer dizer, o Govêrno controla as emprêsas inglesas de pe-
tróleo. 

No tocante ao exemplo americano, o relatório, na documenta-
ção que oferece, é farto, franco e leal. Realmente, é em vão que· as 
companhias petrolíferas americanas proclamam que vivem em re-
gime de livre emprêsa. :í!::sse regime não corresponde à materia-
lidade dos fatos, porque nos Estados Unidos, o Govêrno não disso-
cia, hoje, nem a sua política nacional, nem a sua política inter-
nacional de contrôle das fontes de petróleo. 

Aqui está relatado e exposto, com abundância de citações e 
detalhes, das quais passarei apenas a indicar algumas aos nobres 
colegas. 

De fato, nas investigações procedidas, no Senado dos Esta-
dos Unidos, a respeito das reservas americanas do petróleo, investi-
gações fundamentais à compreensão do problema, depuseram não, 



- 308-

só produtores industriais e comerciantes, como, também, represen-
tantos oficiais do Govêrno, nomeadamente dos Departamentos da 
Guerra e do Estado. 

O Sr. Charles Reyner, representante do Departamento de Es-
tado, depondo neste inquérito declarava: 

"O Departamento de Estado tem por isso adotado a po-
sição de considerar que o interêsse público dos Estados 
Unidos da América exige a máxima conservação das re-
servas nacionais e próximas ... " 

E mais: 
". . . a expansão, em larga escala, do contrôle sôbre as 
reservas estrangeiras de óleo por parte dos seus naturais." 

É a política do Departamento de Estado, a política oficial dos 
Estados Unidos. Os Estados Unidos desejam controlar a maior 
quantidade possível de fontes produtoras e para isso, confessa 
Reyner, representante do Departamento de Estado: 

"O Govêrno americano tem em conseqüência, apoia-
do ativamente os esforços dos interêsses petrolíferos dos 
Estados Unidos, no sentido de conseguir, de consolidar 
concessões no estrangeiro". 

Assim, não há mistério; não há demagogia; não há abuso de 
palavras. O que há são fatos referidos pelos homens mais qualifi-
cados para fazê-lo. 

O Sr. Agamemnon Magalhães- O que há é realismo. 

O SR. HERMES LIMA - O que há é realismo. Mas a opinião 
do Departamento de Guerra, através do depoimento do General 
Peckman, é, nem podia deixar de ser, idêntico ao do representante 
do Departamento de Estado que diz: 

"É importante que as atividades dos nacionais america-
nos sejam continuadas não somente nos Estados Unidos 
da América, mas também nos campos estrangeiros". 

E depois de insistir em que os americanos devem ser plena-
mente protegidos pelo Govêrno no desenvolvimento de suas le-
gítimas emprêsas acrescenta: 

"Somente por êste meio pode a nação estar segura de 
·tôda possível utilização para fins de defesa no futuro das 
reservas externas". 
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É, portanto, tôda uma política governamental a ser executada 
através das companhias e dos trustes, política esta que consiste 
simplesmente nisto: que as companhias americanas devem contro-
lar a maior quantidade de fontes produtoras de petróleo no mundo 
inteiro, porque, o seu contrôle nas mãos dos americanos, é condição 
reputada pelo Departamento de Estado, pelo Departamento da 
Guerra, pelo Govêrno americano, em suma, condição essencial à 
defesa do país, prosseguimento de sua política exterior, aos seus 
métodos e aos fins que essa política visa. 

Mas, Sr. Presidente, são os próprios chefes e diretores de com-
panhias de trustes que proclamam a indissolúvel ligação hoje exis-
tente entre as companhias e o Estado, porque, como disse Mr. John-
son expressando ponto de vista das emprêsas: 

"Os objetivos externos da indústria petrolífera americana 
e os da política exterior do Govêrno, não podem ser separa-
dos em dois compartimentos diferentes, sem perda de efi-
ciência para ambos. A indústria petrolífera deverá rece-
ber do Govêrno, para seu esfôrço no estrangeiro, um apoio 
inteiramente cordial." 

E conclui o relatório, textualmente: 

"Evidentemente tudo se passa como se o tal contrôle não 
existisse, mas nem por isso, deixa de ser menos real e 
eficaz, sem embargo da propaganda contlnuamente feita 
de livre emprêsa e de livre competição ... " 

Segundo ainda do relatório, existe um regime de livre emprêsa, 
"mas submetido ao contrôle monopolista dos Governos de Wash-
ington e de Londres" . 

Sr. Presidente, parece-me, portanto, que aquêles que pensam 
em têrmos de uma política de exploração de petróleo no Brasil, de 
uma política meramente comercial e meramente competitiva, como 
nos bons e aúreos tempos do capitalismo, estão, evidentemente, en-
ganados, a menos que o relatório, hoje documento oficial, nos esteja 
trazendo informações inexatas. 

O Sr. Afonso Arinos - Além das informações constantes 
do relatório, V. Ex.ª poderia referir um estudo recente do Professor 
Harold Laski, Presidente do Partido Trabalhista britânico, publi-
cado numa das últimas edições da revista Foreingn Affairs, onde 
faz um exame minuncioso da estreita interdependência entre a polí-
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tica do petróleo e a do Departamento de Estado. Não é, por conse-
qüência, uma afirmação exclusiva do relatório que V. Ex.ª exa-
mina, mas fato conhecido no meio internacional. 

O SR. HERMES LIMA - Exatamente, como o relatório tes-
temunha com os depoimentos insuspeitos que transcreve. 

Sr. Presidente, depois de reconhecer e proclamar o caráter es-
tadual da política de petróleo, depois de evidenciar que o sistema 
da exploração do petróleo, por meio de concessões na América La-
tina, é contrário aos interêsses nacionais dos países em que êle existe, 
depois de constatar que aquêle produto está hoje sob o contrôle 
dos governos, do qual não pode sair pela importância econômica e 
política de que se reveste, depois de tudo isso o relatório entra a 
cogitar de solução que pudesse ser favorável ao nosso País. 

Se a política do petróleo é a que o relatório acaba de descre-
ver, se as companhias e os trustes têm procedido na América La-
tina, como nêle se proclama, que razões há para esperar uma so-
lução especial e diferente para o Brasil? 

O relatório sentiu o problema e procurou, honestamente como 
sempre, resolvê-lo. 

O relatório está convencido que esta solução especial e dif.e-
rente das que foram adotadas na América Latina, é possível para 
o Brasil porque, segundo suas próprias palavras, "o New-Deal mo-
dificou a linha geral de conduta das emprêsas", conforme assevera 
à página 28. 

Mas, onde o New-Deal modificou a conduta das emprêsas? O 
relatório não aponta qualquer exemplo e nem poderia fazê-lo, pois 
que na parte referente à América Latina cita a Venezuela, a Colôm-
bia e o Peru como exemplos que não devem, não podem ser segui-
dos. E, se cita o exemplo do México, que teve de defender seus sa-
grados interêsses usando de medida excepcional para reaver sua 
riqueza petrolífera, onde, então, as emprêsas modificaram sua ati-
vidade? Onde, em que país, em que lugar? 

Outra razão apresentada pelo relatório, para justificar sua 
esperança de uma solução especial para o Brasil é que a transposi-
ção 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, no qual aquêles abusos já 
não teriam cabimento. Quer dizer: como o petróleo passou, do 
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campo do monopólio privado para o campo do monopólio estadual, 
e com a responsabilidade da política do petróleo será, no fundo, 
a responsabilidade da política oficial, pensa, então, o relatório que 
essa transposição evitará os abusos antigos. 

Mas, pergunto de novo: onde evitou êsses abusos? Está evitan-
do-os na Venezuela?- Não, Agravou-os. Evitou-os no Peru? - Não. 
Na Colômbia? - Não. Onde, então, o fato do petróleo estar sob o 
domínio estável evitar os abusos dos trustes e das companhias 
petrolíferas? 

O Sr. Afonso Arinos - Permita o nobre Deputado. Não 
se trata exclusivamente do fato do petróleo estar sob o domínio esta-
tal. Trata-se, também, da natureza, da qualidade, do conteúdo da 
lei proposta. :mie exatamente combate as leis aplicadas anterior-
mente no México e atualmente na Venezuela e no Peru e sugere 
outras medidas que, a meu ver, tornarão impossíveis os malefícios 
provenientes das leis que combate. 

O SR. HERMES LIMA - É evidente. Mas, êsse é um problema 
que terei de estudar mais adiante - é o exame da solução proposta. 
No momento estou tomando como base o relatório para mostrar que 
a questão comporta tôda a gravidade que a ela se empresta. 

O Sr. Afonso Arinos - Aí V. Ex.ª tem tôda a razão. 
O SR. HERMES LIMA - Portanto, Sr. Presidente, o fato da 

transposição do contrôle do petróleo da economia privada para a 
economia estatal não modificou os abusos até hoje verificados. 
Assim, com a sua boa fé e com a sua honestidade, que, repito, nêle 
é manifesta, o relatório, verificando, evidentemente, que essa so-
lução especial para o Brasil, diferente de qualquer solução até hoje 
adotada na América Latina, é uma solução que as emprêsas pe-
trolíferas podem não aceitar, o relatório apela para os bons ofícios 
do Govrno americano junto às emprêsas para que as leve a com-
preender nossa posição. E apela mesmo, de modo particular, para 
os bons ofícios do Presidente Truman e do General Marshall, a fim 
de submeter as emprêsas "ao contrôle ético e político de um outro 
New-Deal panamericano." 

O Sr. Flores da Cunha - Isso é uma grande ingenuidade. 
O SR. HERMES LIMA - Realmente, tal esperança parece re-

pousar em bases muito tênues, porque, Senhor Presidente, quando 
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estudamos a estrutura do Estado, v~rificamos que não é o Presi-
dente Truman nem o General Marshall, que mandam nas compa-
nhias de petróleo. O contrário é que é verdade. Não quero exprimir 
com isso, que o Presidente Truman ou General Marshall estejam a 
serviço das companhias de petróleo. Não é isso que desejo signifi-
car. Desejo acentuar que é impossível retirar a influência do poder 
econômico das soluções políticas adotadas. Isso é que procuro ex-
pressar, pois seria desconhecer a anatomia dos Estados, a impor-
tância e influência do poderio econômico no sistema capitalista 
para chegarmos à conclusão de que o Presidente da República de 
qualquer país teria a fôrça necessária para modificar substan-
cialmente a orientação dêsse poderio econômico. 

O Sr. Segadas Viana - Ainda recentemente, tôda a im-
prensa divulgou depoimento de um ex-diretor de companhias de 
petróleo, em que afirmava que a presença de vasos de guerra norte-
americanos no Mediterrâneo, atendia a interêsses e a pedido de em-
prêsas petrolíferas. 

O SR. HERMES LIMA - Mas, Senhor Presidente, submissão 
das emprêsas "ao contrôle ético e político de um outro New-Deal 
Panamericano" parece, realmente, esperança remota para que no 
Brasil se institua "um regime de aproveitamento em comum das 
nossas jazidas petrolíferas, diversos na forma e no espírito do 
que até aqui adotado na América Latina". E V. Exas. querem ver 
como isto é realmente difícil? É que apesar do New-Deal panameri-
cano; apesar da transposição da economia do petróleo do plano 
privado para o plano estatal; apesar das esperanças que tais fatos 
despertaram ao relator da Comissão incumbida do estudo do Esta-
tuto do Petróleo, apesar disso tudo, os anteprojetos apresentados 
pela Standard e pela Shell ao estudo dessa Comissão - porque a 
Standard e a Shell apresentaram como contribuição dois antepro-
jetos - êsses anteprojetos são, peremptôriamente, recusados pelo 
relator, como ofensivos à própria soberania nacional. 

Sr. Presidente, sôbre um dos artigos do anteprojeto da Shell 
o relatório, à página 50, usa destas expressões - atente bem a 
Câmara: 

"O célebre caso da revista do Supremo Tribunal Fe-
deral perde muito de sua gravidade diante da extensão de 
tantos privilégios que, em suma, excetuariam tôdas as leis 
que regulam as respectivas matérias." 
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Onde está, Sr. Presidente, o New-Deal de que fala o relató-
rio? Devia estar em vigor. Em vigor está o contrôle estatal do pe-
tróleo; em vigor está a política de mão forte às companhias para 
que elas conquistem, no mundo, as fontes de produção. E, entre-
tanto, apesar da atmosfera de entendimento, de cordialidade, de 
nova política, de nova compreensão, de novo New-Deal, quando 
duas companhias americanas se propõem a oferecer sua contribui-
ção à organização da indústria do petróleo no Brasil, o que ofere-
cem são dois anteprojetos que o relatório corajosa e patriàticamente 
condena de frente, chegando - como acabo de ler - a comparar 
o que uma das companhias visa num dos artigos, a escândalo que 
deixaria a perder de vista o famoso panamá da revista do Supre-
mo Tribunal Federal. 

Eis aí, portanto, aqueles duros fatos, em face dos quais tere-
mos de debater a tão importante questão do petróleo. 

Resumindo o que o projeto oferecido pela Standard poderia 
trazer para o País, o relatório diz: 

"Em tal sistema, que permanece como Estado? - per-
gunta o relatório. Simplesmente os direitos que lhes são 
inerentes: o de criar impostos, que eis contratos restringem; 
o de perceber contribuições superficiárias ou seja um im-
pôsto territorial extraordinário, e royalties ou contribui-
ções de produção, calculadas sôbre o óleo in natura, de 
custo ínfimo. E não faltam dispositivos que facultem a 
sua cobrança pela metade... " 

Esta colaboração é, portanto, segundo os têrmos em que foi 
vasada, expressiva de todo o espírito imperialista, de todo o espí-
rito colonizador que tem orientado a ação dos trustes de petróleo 
na América Latina e no mundo inteiro. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que está fin-
do o tempo de que dispunha. 

O SR. HERMES LIMA - Peço a V. Ex.ª, Sr. Presidente, que 
faça o favor de me considerar inscrito, na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE-V. Ex.ª será atendido. 

O SR. HERMES LIMA - Muito obrigado a V. Ex.ª (Muito bem; 
muito bem. Palmas). 



DISCURSO DO DEPUTADO HERMES LIMA (*) 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Po-
demos classificar em três ordens as razões apresentadas pelo rela-
tório Odilon Braga, para adotar a solução que apontou, a fim de 
instituir-se a indústria de petróleo no Brasil. Essas três ordens de 
razões podem ser indicadas sumàriamente nos seguintes têrmos: 

1.0 razões fundadas nos perigos reconhecidos na exploração 
petrolífera; 

2.0 razões fundadas na aparição de um novo New-Deal pana-
mericano a cujo contrôle ético as emprêsas deveriam submeter; 

3.0 falta de recursos financeiros e técnicos; principalmente 
financeiros. 

Depois de fazer o relatório, como demonstrei aqui, análise pro-
funda dos regimes coloniais de exploração do petróleo e mostrar 
que tais regimes não serviriam para o Brasil, entrou, a seguir a 
solução que a seu juízo obviará, a um só tempo, tanto os perigos 
por êle mesmo confessados, como a falta de recursos financeiros e 
técnicos. 

Entendo que o relatório colocou demasiada ênfase na ausência, 
entre nós, dos recursos financeiros. 

Realmente, os riscos e o caráter lotérico da procura do petróleo 
não podem ser negados por ninguém. A indústria exige inversões 
vultosas e nunca há segurança quanto ao êxito das investigações, 
embora, com as novas técnicas, a pesquisa do óleo se encontre hoje 
em situação muito melhor do que há dez, quinze ou vinte anos. 

Depois de afirmar a carência de recursos financeiros, o relató-
rio aponta os exemplos da Venezuela e da Colômbia como compro-
batórios dos tremendos gastos que as investigações e a lavra do 
óleo impõem, consignando, em resumo, que, na Venezuela, foram 
despendidos nada menos de Cr$ 2. 424. 000. 000,00 antes de esta!' 

(*) sessão de 22-3-1948. 
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o petróleo em condições de ser comercialmente explorado e que, 
na Colômbia, as despesas para o mesmo fim elevaram-se a cêrca 
de Cr$ 2.170 .000.000,00. 

Diz o relatório: "São cifras que dão o que pensar". Realmente, 
dão o que pensar. Ê mister, porém, considerar antes de tudo, que 
êsses dois bilhões e tanto de cruzeiros não foram aplicados de 
uma só vez, mas através de exercício, no curso de seis a oito anos. 
Assim, a primeira observação quanto aos gastos requeridos para a 
instalação da indústria do petróleo em qualquer país é que o mon-
tante, elevado como é, divide-se por longos anos, enquanto se pro-
cessaram as pesquisas e lavra, até a exploração comercial do produ-
to. Até agora, o máximo que temos gasto nas dotações para o 
Conselho Nacional de Petróleo, foram 65 milhões de cruzeiros -
escassos 65 mil contos, em moeda antiga - a maior contribuição 
já votada pelo Congresso para aquela entidade. 

Mas, pergunto: não terá o Brasil capacidade de duplicar, tripU-
car, quadruplicar ou quintuplicar essa quantia, se tanto fôr neces-
sário, para fazer face às despesas com a pesquisa e a instalação da 
indústria? Não terá, por ventura, o Brasil capacidade para despen-
der duzentos ou trezentos milhões de cruzeiros por ano com a 
organização da sua indústria de petróleo, num país cujo orça-
mento já monta a quinze bilhões de cruzeiros? 

Parece-nos, Sr. Presidente, que não faltariam recursos dentro 
do País para ocorrer às despesas, por maiores que fôssem, com a 
instalação da indústria do petróleo por nossa própria conta, porque 
trezentos milhões de cruzeiros dão à Nação todos os anos para 
serem empregados nas obras de valorização da Amazônia. Dêsses 
trezentos milhões de cruzeiros, que só tendem a crescer, porque re-
presentam uma percentagem de 3% rendas tributárias da União, 
dessa quantia bem poderiam ser tirados 100, 150, 200 milhões que 
fôssem para a pesquisa do petróleo em tôda aquela vasta região, 
pois, nada haveria de valorizá-la mais, que a descoberta do óleo. 

O Sr. Jales Machado - A verba de 3% sôbre a renda tribu-
tária da União para a valorização dà Amazônia é insignificante, por-
que V. Ex.ª deve compreender que aquela região representa 50% 
do território do Brasil. Assim, 3% apenas para valorizar uma ex-
tensão bruta como a da Amazônia, numa área equivalente à me-
tade do território brasileiro, quase nada representam. Lá precisamos 
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de estradas e de navegação, e só por êsse meio chegaríamos à 
possibilidade da pesquisa do petróleo. V. Ex.ª vê, portanto, que a 
quantia é insuficiente e nada pode ser diminuido da mesma. Além 
disso, o Brasil necessita de estradas de rodagem, de material para 
suas ferrovias e rodovias, e estamos, realmente, numa carência 
enorme de capitais. 

O SR. HERMES LIMA - Isto é outro problema. já discutimos, 
ontem, êsse assunto. V. Ex.ª coloca muito mal o problema, não o vê 
bem; vê, apenas, a Amazônia que representa 50 % do território na-
cional e diz que trezentos milhões de cruzeiros representam pouco. 
Evidentemente, é pouco, mas o problema não se coloca dessa ma-
neira e sim em empregar êstes trezentos milhões de cruzeiros naque-
las prioridades essênsiais e básicas para o desenvolvimento da re-
gião. S:ste é o problema. 

O Sr. Jales Machado - Exatamente. 
O SR. HERMES LIMA - V. Ex.ª encara trezentos milhões 

de cruzeiros para acudir de uma só vez de pancada, a todos os 
problemas da Amazônia. O vício do raciocínio de V. Exa., é pois, 
considerar aquela quantia como se fôsse pouco dinheiro e represen-
tasse pouco para resolver, de uma vez, os problemas todos, proble-
mas complexos de 50% do território brasileiro. 

Sôbre êste assunto não desejo insistir, porque tenho que seguir 
meu rumo. 

O Sr. Flores da Cunha - V. Ex.ª há de permitir que eu 
corrobore a sua tese. Empregar duzentos ou trezentos milhões na 
pesquisa do petróleo na própria Amazônia, será auxiliar o seu pro-
gresso... 

O SR. HERMES LIMA - Evidentemente. 
O Sr. Flores da Cunha - . . . abrir estradas e acelerar a 

navegação fluvial. 
O SR. HERMES LIMA - Sr. Presidente, temos, portanto, uma 

verba destinada especialmente, consignada na Constituição, de 
Cr$ 800. 000,00, para a valorização da Amazônia, uma verba se-
melhante para as obras do Nordeste, e uma verba que já rende 
Cr$ 100. 000. 000,00, por ano, para o Vale de S. Francisco. 

Em face, Sr. Presidente, dessas quantias anuais, evidentemen-
te grandes, já que podemos destinar a obras de interêse nacional, 
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o Brasil não poderia descobrir meio de obter verba semelhante pa-
ra, anualmente, custear a pesquisa e a instalação da indústria do 
petróleo por nossa própria conta. 

De fato, a alegação da falta de recursos financeiros para a 
pesquisa e para a instalação da indústria petrolífera, sob nossa 
responsabilidade não tem o pêso com que ela é atirada aos nossos 
olhos e oferecida ao nosso raciocínio. É certo que bastaria uma 
leve taxa no fumo e na bebida, que não são coisas essenciais, para 
que pudéssemos destinar, em cada ano, ao petróleo, uma cifra de 
Cr$ 200.000.000,00, Cr$ 300.000.000,00 ou Cr$ 400.000.000,00. 

O Sr. Flores da Cunha - E por que não a taxa sugerida 
por mim sôbre a própria gasolina importada? 

O SR. HERMES LIMA - Os meios, portanto não faltam. Há 
dinheiro para outras coisas que representam sacrifícios muito 
maiores para a Nação com proveitos mais remotos - a valorização 
da Amazônia é um exemplo, pois com ela despendemos ......... . 
Cr$ 300. 000. 000,00, anualmente. 

A indústria petrolífera se pagará mais ràpidamente do que a 
valorização da Amazônia e do que os cofres nacionais pode render 
a conclusão das obras do Nordeste. 

É engano supor que os trustes de petróleo aqui venham em-
pregar logo, inicialmente, quantias fabulosas para a pesquisa e a 
descoberta do óleo. É um verdadeiro engano! 

O General Juarez Távora calcula com bons fundamentos, em 
3 milhões de quilômetros quadrados a área do petróleo a ser pesqui-
sada em nosso País. 

Entrará, então, pela cabeça de alguém que os concessioná-
rios de pesquisa, no Brasil, irão inverter Cr$ 200. 000. 000,00 .... 
Cr$ 500.000.000,00 ou Cr$ 400. 000. 000,00 ou Cr$ 500. 000,000,00 
de uma só vez, para pesquisar em tôda essa vasta área o petróleo, 
em que nela se possa encontrar? Por que cabeça passará a idéia 
de que os trustes trarão, imediatamente, para o Brasil, com pressa 
enorme de descobrir nosso petróleo, essas quantias fabulosas que 
o relatório diz serem necessárias para a descoberta do óleo? 

Ora, Sr. Presidente, as esperanças do General Juarez Távora, 
quando diz que precisamos fazer a investigação em toda a área pre-
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sumidamente petrolífera, a fim de que possamos delinear, de vez 
os rumos definitivos de nossa política petrolífera, não têm base na 
realidade, porque nenhum concessionário do petróleo, ainda mes-
mo os trustes poderosos, virá empregar aqui quantias tremendas, 
de uma vez, para descobrir e organizar, num tempo recorde a nossa 
indústria de petróleo. 

O Sr. Mourão Vieira - V. Ex.ª permite um aparte? 

O SR. HERMES LIMA - Pois não. 

O Sr. Mourão Vieira - Há pouco, V. Ex.ª disse que a va-
lorização da Amazônia teria a seu favor uma verba de 400 milhões 
de cruzeiros e que, neste caso, não se justificaria que se abandonasse 
naquela região o problema do petróleo. Pergunto a V. Exa.; se 
essas pesquisas forem feitas com a verba da Amazônia por que não 
pesquisar ali o petróleo? 

O SR. HERMES LIMA - É justamente o que disse: já existe 
verba para isto. 

Sr. Presidente, enganam-se os defensores da tese do petróleo 
de qualquer jeito e por qualquer preço ao supor que, outorgadas as 
concessões, a indústria do petróleo logo organizasse no Brasil, por 
iniciativa do capital particular nacional ou estrangeiro. 

O próprio relatório, à página 59, põe têrmo a essas ilusões ao 
afirmar: 

"Não devemos esquecer" - notem bem os Srs. Deputados 
- "por outro lado que, nos próximos dez anos, não have-
rá interêsse na exploração de nossas jazidas. A lavra dos 
campo do Oriente-Médio, campos de tremenda capaci-
dade, torna desinteressante a exploração do petróleo no 
Brasil. Mesmo descoberto, ficaria guardado para outra 
eventualidade. No momento, o que importa é extrair nas 
vizinhanças dos soviets todo o petróleo que êsses possam 
cobiçar. E a prova de que assim é temo-la na Colômbia, 
cujo petróleo, não obstante descoberto e medido, conti-
nua em depósito nos seus reservatórios naturais." 

Por conseguinte, Sr. Presidente, aquêles que esperam que, fei-
tas as concessões, os trustes organizem em tempo recorde a indús-
tria do petróleo no Brasil, devem atender para as ponderações do 
próprio relatório as quais afirmam que, nos próximos dez anos, não 
haverá interêsse para os trustes na exploração do petróleo em nosso 
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País. O que desejarão, portanto, é guardar essas reservas sob seu 
contrôle. 

Não são, porém, diferentes os dados apresentados por Mr. 
Hoover - representante que é senão das companhias pelo menos 
da mentalidade delas - à página 112, afirmando que, da enorme 
área provàvelmente petrolífera, em nosso País, é provável que a 
iniciativa privada, durante os próximos 50 anos, solicite concessões 
de pesquisa e lavra abrangendo mais de 30% dos 300 milhões de 
hectares que constituem as áreas das bacias sedimentares do Brasil. 

É necessário, portanto, pôr de lado a ilusão de que, outorgadas 
as concessões, a indústria petrolífera nacional logo surgirá. Esta-
mos vendo, de acôrdo com os dados do relatório e de Mr. Hoover, 
que tal coisa não aco_ntecerá, pois é evidente que as companhias 
precisam explorar o petróleo, onde êle, no momento já lhes custa 
mais barato . 

Estamos, assim, em face da primeira resposta às expectativas 
que o relatório levanta na imaginação popular, ou na imaginação 
daqueles que ainda não se deram ao trabalho de meditar profun-
damente sôbre o assunto. 

O relatório afirma que, nos próximos dez anos, o petróleo do 
Brasil não interessará às companhias estrangeiras. E, segundo Ho-
over, corroborando esta afirmação, é muito pouco provável que, 
nos próximos 50 anos, mais de 30% dos trezentos milhões de hec-
tares das bacias sedimentares do Brasil possam ser solicitadas para 
as pesquisas e lavras pelos trustes que exploram o negócio. 

Dinheiro para o petróleo também há no País. Pode ser obtido 
pelas modalidades mais diversas, sem que isto represente ônus de-
masiado para o contribuinte brasileiro. 

A alegação da ausência de recursos não tem o pêso com que ela 
é focalizada no relatório, porque, apesar da ênfase que põe em 
negar a existência dêsses recursos, êle, por outro lado, em alguns 
casos, destina a brasileiros, ao capital nacional, 60 % do capital 
necessário à exploração de refinarias e de transportes. 

Há, dêsse modo, falta de medida, uma ausência de concate-
nação lógica da alegação do relatório de que seriam mínimos e escas-
sos os capitais no Brasil. Pois se o próprio relatório acha que para 
inversões vultosas, como são as mencionadas já podemos contar, 
no Brasil, com 60 % do capital nacional, bem enfraquecido fica sua 
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ênfase ao negar tão radicalmente nossos recursos financeiros, para 
fazermos face à instalação da indústria petrolífera em nosso País. 

A solução proposta pelo relatório, Sr. Presidente, consiste, es· 
sencialmente, em considerar inalienáveis e imprescritíveis as jazi-
das de petróleo e de hidrocarbonetos fluidos de gases raros. 

Mas, inalienáveis e imprescritíveis são as jazidas, até certo 
ponto, porque o petróleo é exaurível. Um poço de petróleo tem uma 
média de vida de 8 a 10 anos. 

Se uma coisa acaba, em vão a lei diz que ela é inalienável, ou 
que é imprescritível. Depois de não mais existir, que resta para 
não alienar? 

Sem dúvida, é necessário ter em consideração a natureza do 
petróleo, a natureza exaurível do óleo. 

E, Sr. Presidente, as concessões são dadas por um período de 
40 anos. 

Tudo que se refere a petróleo, segundo o Estatuto, é declarado 
de utilidade pública, e a União executará, diz o relatório, "por ad-
ministração direta, ou contrato, ou por via de autorização e con-
cessão, as operações relativas à pesquisa, extração e preparo do 
petróleo". 

Mas, a quem pode ser dada a concessão? 
Aqui bate o ponto. 

"As concessões para o transporte nacional do petróleo e 
para a sua refinação no País podem ser outorgadas a pes, 
soas jurídicas do direito público interno, a emprêsas, a 
sociedades em nome coletivo, ou comandita, de que todos 
os sócios sejam brasileiros, a emprêsas de economia mista, 
ou a sociedades cujas ações, com direito a voto, na pro-
porção mínima de 60 % , pertençam a brasileiros''. 

Uma vez satisfeitas as necesidades do consumo nacional e as-
segurada nos poços uma reserva três vêzes maior do que êsse con-
sumo, a exportação do óleo ficará inteira e completamente livre, 
pràticamente ilimitada. Portanto o ovo de Colombo do relatório 
consiste nisso: forçar os trustes a organizar a indústria do petróleo 
para as necessidades nacionais, a fim de premiá-los com a liber-
dade de exportar o nosso óleo, de maneira ilimitada. 
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O relatório diz que não há capitais no Brasil e que é impossí-
vel aos brasileiros a indústria do petróleo. Apresenta então a sua 
solução já por mim referida. 

Evidentemente, o preço é muito barato, tão barato, tão barato 
que o próprio relatório o reconhece. A página 59, com a honestidade 
que o caracteriza, diz: 

"Êsse é o preço, o verdadeiro preço, a trôco do qual po-
deríamos abrir mão das restrições nacionalistas da legisla-
ção vigente e convenhamos que não é elevado, atendendo-se 
à pequena importância do nosso consumo e comparado 
com o de outros mercados. Renunciar a êle equivaleria a 
aceitar conscientemente, a miserável condição dos povos 
colonizados." 

Mas o relatório, que institui tal preço - porque é o nome que 
lhe dá, - não pode deixar de confessar ser o mesmo muito barato 
e modesto. 

O consumo brasileiro é pequeno e não deverá subir astronômi-
camente, ao passo que mesquinha reserva de três vêzes a capacidade 
do consumo interno, nos poços, permitirá a exportação livre e ili-
mitada de todo o petróleo que as companhias puderem extrair das 
jazidas concedida. 

O Sr. Amando Fontes - Como se poderá determinar tais re-
servas se o petróleo está ainda no subsolo? 

O SR. HERMES LIMA - É o que vamos ver. 

Ficam as famosas reservas, que não inventamos, pois a lei 
venezuelana já as instituiu. 

O Sr. Amando Fontes - Pobre Venezuela! 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Presidente, essas reservas, repre-
sentarão metade de cada área pesquisada. Um concessionário de 
certa e determinada área, quando resolve explorá-la, vem ao Estado 
e diz que fica com a metade que escolhe e lhe convém, dando a ou-
tra à Nação, que corresponderá à reserva nacional. 

Mas, Sr. Presidente, em primeiro lugar, não há segurança 
alguma de que a metade da área reservada à Nação seja tão rica 
de petróleo quanto a outra metade que ficou em poder dos trustes. 
O fato de haver petróleo numa determinada área, não quer dizer 

21 - 22 500 - II 
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que na contígua também haja petróleo nas mesmas quantidades. 
Isos reconhece o General Távora. E ainda Mr. Hoover às páginas 
118 do relatório, declara ser difícil evitar que a extração de petróleo 
de uma determinada área possa impedir drenagem de óleo da área 
reservada para aquela em que o produto está sendo extraído. 

Existem ainda outras questões. Que fazer com essas áreas re-
servadas, se elas ficam sem aproveitamento? Por que a reserva 
verdadeira, positiva, real e imediata, que pelo estatuto ficará com 
a Nação será apenas aquela que nos poços consistir de 3 vêzes um 
consumo interno. Essa a reserva positiva. Petróleo não explorado, 
petróleo dormindo, não é reserva, no sentido de seu aproveitamento 
industrial e de sua utilização para o progresso e desenvolvimento do 
País. Agora pergunto eu: Que fazer com essas reservas? Figuremos 
que as reservas da primeira metade estão esgotadas. Que fará o 
Estado com a segunda metade da área que lhe foi destinada? Fun-
dará aí urna indústria estatal de petróleo? Mas seria complicar as 
coisas, porque seria duplicar a indústria do petróleo no País. Evi-
dentemente, se há uma indústria privada de petróleo, que interêsse 
haverá para o Estado em realizar, nas áreas que lhe são destinadas, 
uma indústria oficial de petróleo? Naturalmente, o espírito da lei 
que dá concessões não é favorável à fundação da indústria estatal. 
Por conseguinte, que acontecerá? Esgotadas as reservas da pri-
meira área, o Govêrno porá logo em licitação as reservas da área 
que lhe competem, até porque, não lhe é possível proceder de outra 
maneira, visto que, deixar petróleo inaproveitado, seria regredir 
à situação em que nos achamos no momento. Portanto, o proble-
ma das reservas não resolve o caso. Existem reservas nacionais, mas 
quem vai explorá-las? O Estado, provàvelrnente, não será, pois te-
ria de organizar como disse, a indústria do petróleo por sua conta, 
o que significaria, repito, duplicá-la. 

Essas reservas terão de ser postas em concorrência, quando as 
exploradas se exaurirem. 

Desejo chamar a atenção dos nobres Deputados para o con-
ceito de reserva do relatório; é conceito velho e inadequado, por-
que em relação ao petróleo, o conceito de reservas não é apenas nu-
mérico, matemático, e, sim, político. Pode-se .expressar nos seguin-
tes têrrnos: não acabarem as minhas reservas antes de acabarem 
as reservas dos outros. Ê:ste é o conceito político de "reserva" em 
petróleo. 
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Um país que tem, hoje, petróleo, não deve consenm que as 
reservas existentes no seu subsolo acabem antes das reservas de 
todo o mundo. :S:sse o conceito político de r~serv~, como jâ disse; 
mas o relatório abandona-o inteiramente para tomar como reserva 
apenas um critério mesquinho e três vêzes mais o consumo que 'J 

País estiver fazendo. 
Vejam V. Exas. que, pelo conceito de r1:?servas do Estatuto, ter-

minaríamos ficando sem petróleo, pois não há limitação para sua 
exportação, e as reservas, como acabei de acentuar, têm como pon-
to de referência o consumo nacional apena~ :.nultiplicado por três. 

O contrôle determinado pelo Estatuto é precário, porque, mes-
mo onde exige que a maioria dos capitàis seja nacional, ninguém 
pode êvitar que o seja apenas em nome e que o capital nacional 
que ali figura represente apenas o dos trustes disfarçado por meio 
de seus conhecidos e habituais testas de ferro. 

O Sr. Flores da Cunha - E' o que está acontecendo, rela-· 
tivamente às concessões feitas pelo Departamento Nacional de Pe-
tróleo, com as refinarias já autorizadas. 

O SR. HERMES LIMA - Sr. Presidente, não sou jacobino. 
Posso dizer que tenho algumas responsabilidades nos têrmos mais 
liberais em que a Constituição atual colocou o problema da explora-
ção das nossas jazidas, pois defendi, na Comissão Constitucional, 
uma maior liberalidade dêsses têrmos. Entendia que era, evidente-
mente, uma fonte de corrupção obrigar o capital estrangeiro, na-
quilo que êle legitimamente pudesse colaborar conosco, a disfarçar-
-se, a ter o ônus de tal disfarce. 

Não sou, por conseguinte, um jacobino. 
Tenho responsabilidades especiais, repito, no liberalismo dos 

têrmos atuais em que a Constituição coloca o problema, porque na 
Comissão Constitucional me bati por êsses novos têrmos. 

Sr. Presid~nte, o capital do petróleo não é qualquer um: é o 
capital a serviço de um combustível que está por sua vez, a ser-
viço de uma política: é um capital cujo conceito se distingue, exa-
tamente, pelo caráter monopolista, pelo caráter colonizador e pelo 
caráter de instrumento a serviço do conceito político das reservas: 
acabem-se as reservas dos outros, antes que as minhas acabem. 
Ou que, pelo menos, as minhas reservas não acabem antes das 
alheias terminarem. 
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Nem todo capital, que se diz nacional, é capital realmente bra-
sileiro. Dizemos isto, porque, em companhias petrolíferas, neste e 
noutros países, encontramos personalidades brasileiras que, evi-
dentemente, não dispõem de capital para figurarem nelas e, entre-
tanto, delas participam. Preenchem a necessidade do disfarce com 
que os trustes se revestem para uma penetração mais fácil na 
estrutura econômica dos países económicamente débeis. 

Quanto à sociedade de economia mista chamo a atenção da 
Câmara para a verdadeira originalidade que, na matéria, o Estatu-
to oferece. Ao regular a situação jurídica das companhias mistas, 
aquelas de que a União ou os Estados participam, o relatório diz 
que nos Estatutos, mesmo, na qualidade de acionistas minoritários, 
o direito de escolha de um Diretor-Presidente, investido de pode-
res restritos, mas com direito de veto das decisões da Diretoria. 

As companhias mistas de petróleo, ao contrário, segundo me 
parece, das companhias mistas até agora existentes em nosso País, 
podem ter e podem não ter diretores representantes do Estado. 
Depende dos Estatutos. Mas, quem vota os Estatutos? E quando o 
Presidente vetar as decisões da Diretoria, quem tomará conhecimen-
to dessas decisões, senão aquela Assembléia Geral, composta de 
acionistas formalmente estrangeiros em 40 % , e de acionistas for-
malmente nacionais em 40%, ficando o Estado apenas com 20%. 

Ora, é sumamente grave essa questão do petróleo. Bastaria o 
detalhe da Letra e, do Art. 23, para verificarmos como estamos 
jogando com o assunto em que os trustes, por todos os meios, 
mesmo os mais sutis, procuram conservar na sua posse o contrôle 
dessa riqueza. 

Mas, Sr. Presidente, a crítica que poderíamos fazer, de um 
modo geral, à solução proposta pelo Estatuto, é que essa solução 
representa, desde logo, um choque entre o que o Estatuto deseja e 
a mentalidade das companhias. Para se constatar êsse choque, bas-
tará que os nobres colegas leiam, no relatório, o depoimento de 
Mr. Hoover e o de capitalistas brasileiros treinados em negócios com 
o capital estrangeiro. 

Evidentemente, o que o Estatuto faz é dar ao Estado o caráter 
de um fiscal ferrabrás, um fiscal enérgico, um fiscal severíssimo, 
um fiscal tremendamente cioso das suas responsabilidades. Mas, 
Sr. Presidente, êsse fiscal ferrabrás é um fiscal que, pertencendo a 
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um País econômicamente débil, vai fazer face ao poder econômico 
mais tremendo que existe hoje no mundo, que é o poder econômico 
dos trustes petrolíferos. E quando o poder econômico dos trustes 
invadir a estrutura econômica dos países fracos, será uma luta entre 
o poder político desarmado, entre o poder político dependente dos 
trustes, e êstes, que tem atrás das suas reivindicações os Estados 
fortes, os Estados armados a cuja política êles servem, a cujo ser-
viço se encontram. 

Só o desconhecimento, portanto, da política do petróleo e das 
condições em que essa política se faz, é que pode levar a crer que 
a simples fiscalização do Estado poderá obviar a ação terrorista, 
monopolizadora e colonizadora dos trustes, cujo poderio é onímodo e 
cuja capacidade econômica os coloca na situação de verdadeiros 
Estados dentro do Estado. 

Mas, Sr. Presidente, uma das alegações mais correntes a fim de 
propiciar a exploração de nosso petróleo através do regime de 
concessões, é que o hemisfério, para sua segurança, depende dêsse 
petróleo. Não contesto que dependa. Mas, dependerá num futuro 
mais ou menos remoto. É inexato dizer que os Estados Unidos preci-
sam agora do nosos petróleo para um caso de guerra . 

É absolutamente inexato. Se os Estados Unidos dependessem 
do nosso petróleo para ganhar uma provável guerra imediata, já a 
teria perdido, não poderiam entrar nela, já estariam de antemão 
derrotados, porque, como diz o próprio relatório, a organização da 
indústria petrolífera no Brasil durará no mínimo dez anos. 

Como é, Sr. Presidente, que se pode dizer aos brasileiros que os 
Estados Unidos precisam do nosso petróleo já, já e já, se a organiza-
ção das emprêsas e a extração do petróleo não podem ser feitas em 
tempo recorde? Evidentemente, o nosso petróleo tem de ser pôsto ao 
serviço dos Estados Unidos, inclusive, da segurança do Hemisfério 
e de todos os nossos compromissos internacionais. Não venham, 
entretanto, dizer que neste momento a vitória dos Estados Unidos 
numa guerra dependerá do petróleo brasileiro. 

O Sr. Bastos Tavares - Quem diz isto? 
O SR. HERMES LIMA - É o que se diz. 
O Sr. Bastos Tavares - Não nos Estados Unidos. 
O SR. HERMES LIMA- Não desejo, Sr. Presidente, entrar em 

maiores detalhes acêrca da situação do petróleo nos Estados Unidos. 



- 326-

As jazidas americanas medidas ileste momento chegam na 
base do consumo atual para 14 a 20 anos e que as reservas guar-
dadas garantem na base do consumo atual, por um lapso que pode 
variar de 30 a. 50 a.nos . As técnicas para extração do petróleo do 
carvão ou do esquisto betuminoso estão adiantadas, tão avança-
das, que o petróleo tirado do carvão ou do esquisto já está custan-
do hoje apenas um ou dois cents d') que o ptitróleo extraído do 
óleo. Ainda mais, os Estados Unidos têm uma reserva de carvão 
para quatro mil anos e uma reserva de esquisto betuminoso para 
cE:m anos, na base do seu consumo atual. 

Sr. Presidente, há muitos anos, um Diretor do "United State! 
Fuel AdministratioL Mark Requa", ainda hoje personagem dope-
tróleo, precisamente em 1916, dizia que as reservas americanas de 
óleo estariam consumiaas dentro de uma década. Vieram duas guer-
ras, e as reservas dos Estados Unidos são, neste momento, maiores 
do que nunca, sendo - conforme atestam relatórios oficiais, como 
o do Instituto Americano de Petróleo, que declara: 

"Em cada ano, desde 1936, com a única exceção de 
1943, o total de novas adições às reservas excedeu sempre 
a produção durante o mesmo ano." 

Os Estados Unidos acumulam em suas reservas de petróleo des-
de 1936 mais do que gastam. 

São êsses, Sr. Presidente, os têrmos gerais em que entendi 
colocar o problema do petróleo para nosso estudo. Estamos diante 
de uma lei da mais transcendente importância para nosso País. 
Precisamos do auxílio estrangeiro, mas é indispensável que êste 
venha através de forma ... 

O SH. PRESIDENTE - Atenção! o tempo de V. Exa. está a 
terminar. 

O SR. HERMES LIMA - Terminarei, Sr. Presidente. 
. . . meios e modos mais adequados aos nossos ideais de inde-

pendência econômica do que aquêles meios de monopolistas e colo-
nizadores tradicionais. 

Desejaria notar à Câmara uma coisa: o Brasil é, em tôda a 
América Latina, o único País em que não há uma corrente de sen-
timento antiamericano. Mf.ntivemos sempre com os Estados Unidos 
as melhores relações. Os Estados Unidos são, hoje, um exemplo 
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para nossa vida e não há, atualmente, país que exerça maior in-
fluência cultural e material do desenvolvimento do Brasil do que os 
Estados Unidos. 

Não há neste País, repito, um sentimento antiamericano, como 
há em tôda América Latina. 

Sr. Presidente, é necessário que os homens que os trustes plan-
taram no Departamento de Estado e no Departamento de Guerra 
da América do Norte tomem conhecimento dessa situação e não 
esqueçam que a solução do petróleo em nossa pátria pode determi-
nar, em seu seio, o nascimento dessa corrente de sentimento anti-
americano. Tal seja a solução dada à organização da indústria pe-
trolífera brasileira e talvez, dentro de poucos anos, tenhamos aqui, 
como no México, na Colômbia, na Venezuela e em tôda a América 
Central, um sentimento militante contra o imperialismo e o capital 
americanos. 

Sr. Presidente, não é demais que, apelando para a Câmara dos 
Deputados e para o Congresso Nacional, também apele não só para a 
opinião brasileira, como para aquela opinião liberal e democrâtica 
americana que, nos próprios Estados Unidos, combate hoje a fúria 
guerreira dos senhores do petróleo e que ali, naquela grande de-
mocracia, lutam uma luta de vida e de morte para que o fascismo 
não reviva de novo através da ação, tantas vêzes dissimulada, dos 
homens que os trustes plantaram no Departamento de Estado e no 
Departamento da Guerra. (Muito bem, palmas. O orador é cum-
primentado.) 



DISCURSO DO DEPUTADO FLORES DA CUNHA (*) 

O SR. FLORES DA CUNHA (*) - Desejo apenas, Sr. Presi-
dente, dizer duas palavras, depois de ouvir atentamente o brilhan-
te e fundamentado discurso do Professor Hermes Lima. 

Pretendia, dentro de uma ou duas semanas, abordar o mesmo 
tema. Diante, porém, do exame feito por S. Exa., quero anunciar, 
desde já, ainda que não conheça o relatório do ilustre Sr. Odilon 
Braga - que, não sei por que motivo, até êste momento não me 
veio às mãos - que tratarei do assunto para, de certo modo cor-
roborar as afirmações do nobre representante do Distrito Federal, 
que não dispôs de tempo para ler as conclusões da comissão encar-
regada de elaborar a lei sôbre o petróleo. Eu estava na minha ban-
cada atento e desejoso por saber quais as conclusões a que teria 
chegado o Sr. Odilon Braga! Infelizmente, não dispondo do rela-
tório, de uma parte, e, de outro lado, não tendo o_ Professor Hermes 
Lima exposto, ainda que sucintamente, as conclusões do Sr. Odi-
lon Braga, quero dizer à Câmara que, na próxima semana, provà-
velmente, poderei vir tratar do assunto, sem aquela proficiência do 
Professor Hermes Lima, sem aquela vibração de voz que encanta ... 

O Sr. Hermes Lima - Obrigado quanto a mim; não a mim; 
não apoiado quanto a V. Exa. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... mas corroborando o seu ideal 
nacionalista, porque entendo que o problema não tem sido devida-
mente encarado e enfrentado. 

Tenho para mim que a luta contra os trustes e as companhias 
que exploram o petróleo no mundo é terrível; os próprios governos 
sentem-se fracos para combatê-los. No Brasil, para a solução - e 
não sei qual a apontada pelo Sr. Odilon Braga - não devemos en-
tregar-nos de braços atados a govêrno algum, nem a qualquer em-
prêsa, mas resolver o problema com recursos nossos. 

( *) Sessão de 19-3-1948. 
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Sei bem que se dirá que o Brasil não acumulou riqueza su-
ficiente para inverter grandes capitais na pesquisa e exploração 
industrial do petróleo. Parece, porém, que o problema não está 
sendo bem pôsto; o de que precisamos imperiosamente é descobrir 
os lençóis de petróleo, porque, verificada a sua existência e em 
condições de ser comercialmente explorado, surgirão riquezas, re-
cursos, para o Brasil, sem se deixar prender no imperialismo co-
lonizador. 

Ora, é estranhável que só as nossas autoridades governamentais 
e científicas desconheçam que a Standard Oil, por exemplo, dispõe 
de mapa específico das zonas onde se encontram os lençóis de pe-
tróleo no Brasil. Desde logo, mesmo empiricamente, como conceber 
que exista petróleo na Guiana Francesa, na Guiana Inglêsa, na 
Guiana Holandesa, na Venezuela, na Colômbia, e que não exista em 
nosso Amapá e ao Norte do Amazonas? A Standard Oil tem um 
estudo geofísico perfeito das zonas onde existe o petróleo no Brasil. 
Existe no Recôncavo Baiano, em bases mínimas, com alguns mi-
lhões de barris de óleo, que se esgotarão em poucos anos de explo-
ração; mas existe rico lençol no Norte do Paraná onde apenas a 
perfuração é difícil em virtude da capa granítica por sôbre a zona 
do lençol de óleo; existe no Sergipe, no Maranhão, provàvelmente 
no Acre, onde ao lado está sendo explorado pelo Peru e pela Bolívia. 

Sr. Deputado Hermes Lima, a minha vinda a esta tribuna foi 
para congratular-me com V. Exa ... 

O Sr Hermes Lima - Agradecido a V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA - ... e ao mesmo tempo, anunciar 
o meu discurso para dentro de uma ou duas semanas, porque, ain-
da quando continue desconhecendo a solução apontada pelo rela-
tório lido por V. Exa. em alguns trechos, tenho para mim que com 
o criar de uma sobretaxa à gasolina consumida no Brasil, teremos, 
anulamente, quinze milhões de dólares para continuar a pesquisa 
em todo o nosso território (palmas) e achado o petróleo rico não 
haverá problema econômico, sem solução no Brasil. 

Descoberto o petróleo não faltará dinheiro com que instalar 
refinarias, construir oleodutos, comprar navios-transporte para o 
óleo - enfim, teremos construído a verdadeira independência eco-
nômica de nosas amada pátria. (Muito bem; muito bem. Palmas). 



DISCURSO DO SENADOR SEVERIANO NUNES (*) 

O SR. SEVERIANO NUNES - Sr. Presidente, há dias ocupei 
esta tribuna para dirigir um apêlo aos ilustres membros de nossa 
Embaixada à Conferência de Bogotá, no sentido de figurarem em a 
agenda de seus trabalhos dois assuntos de magna relevância para 
o Estado que me honro de representar e para tôda Amazônia, dados 
os seus aspectos econômicos ligados à política construtiva de coope-
ração interamericana, como o sejam, o sistema de navegação flu-
vial na bacia amazônica interessando às repúblicas limítrofes, e 
o regime cambial das zonas fronteiriças, a fim de melhorar o inter-
câmbio comercial entre os países amazônicos . 

Hoje, venho trazer minha humilde contribuição para a valo-
rização da Amazônia, mostrando possível o aproveitamento do pe-
tróleo amazônico, conhecida como está a sua existência com pre-
cisão e objetividade. 

Convocados pelo honrado Sr. Presidente da República, em 
sua mensagem dirigida ao Congresso Nacional, para "uma obra 
impessoal superior à contingência dos homens, dos partidos e das 
facções", parece-nos que estamos obrigados, frente aos compromis-
sos assumidos pelo acôrdo interpartidário, a cooperar no alto e bom 
sentido com aquêle apêlo do Chefe da Nação, trazendo alguns esc!a-
recimentos que nos parecem oportunos, contribuindo para G.U•? o 
Brasil saia do círculo vicioso que o tem entorpecido no seu desen-
volvimento econômico. Nada de disputas estéreis ou pessoais, de 
desavenças partidárias que comprometem as instituições, o regime 
e a democracia, ameaçando até a integridade nacional às vésperas 
de graves acontecimentos internacionais, dos quais foram as de-
mocracias avisadas pelas vozes autorizadas de Truman e Marshall. 
Elevem-se, pois, os partidos à altura do momento em que vive o 

( *) Sessão de 29-3-1948. 
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mundo e perscrutem a inquietação do nosso povo angustiado pela 
tremenda crise que o consome, com a fome e a miséria já atormen-
tando muitos lares brasileiros. 

S. Ex.ª o eminente General Eurico Gaspar Dutra afirmou que 
"o desenvolvimento geral do País se encontra na dependência da 
utilização racional dos recursos existentes nas diversas regiões geo-
econômicas de seu território. Há que conhecer-se, com precisão e 
objetividade, os nossos recursos. Não mais se justificam os exces-
sos da mentalidade distanciada das realidades e apegada à velha 
crença de riquezas naturais inesgotáveis. Para tornar realidade 
êsse anseio do nosso povo, é mister trabalhar, e trabalhar muito, 
dentro de um programa exeqüível que não participe, por isso mes-
mo, senão de realidade". 

Nesse patriótico sentido, e mais ainda, convencido da exatidão 
do que judiciosamente pondera o ínclito e bravo General Juarez 
Távora, quando afirma "que precisamos fazer a investigação em 
tôda a área presumidamente petrolífera, a fim de que possamos 
delinear, de vez, os rumos definitivos de nossa política do petró-
leo" é que ouso ferir tão importante assunto, para afirmar a exis-
tência de reservas petrolíferas no Amazonas, que podem ser ava-
liadas em 300 anos. Fundando-me em estudos de geólogos expe-
rimentados, alguns, então, inéditos e recentes, que escaparam ao 
conhecimento do douto Conselho Nacional do Petróleo quP- a êles 
não se refere em seu magnífico trabalho, recentemente enviado à 
Comissão de Valorização Econômica da Amazônia, sob o título 
"O Problema do Petróleo" . 

Area brasileira que já mereceu um estudo profundo, a Ama-
zônia tem sido objeto de investigações dos cientistas mais eminen-
tes do mundo, que já lhe expuseram as características fundamen-
tais e ali procuram desvendar seus mistérios, examinam sua na-
tureza e apreendem algo de novo e útil. Prefaciando "Inferno Ver-
de", de Alberto Rangel, já afirmava Euclides da Cunha, embora 
sem despertar o interêsse nacional: "Amazônia, ainda sob o aspec-
to estritamente físico, conhecêmo-la aos fragmentos. Mais de um 
século de perseverantes pesquisas, e uma literatura inestimável de 
numerosas monografias, mostram-no-la sob incontáveis aspectos 
parcelados. O espírito humano deparando o maior dos problemas 
fisiográficos, e versando-o, tem-se atido a um processo obrigatoria-
mente analítico que, se, por um lado, é o único apto a facultar ele-
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mentos seguros determinantes de uma síntese ulterior, por outrQ 
impossibilita o descortino do conjunto. Mesmo nos recantos das. 
especialidades realizam-se, ali, diferenciações inevitáveis; aos geó-
logos, iludidos a princípio pelas aparências de uma falsa unifor-
midade estrutural, ainda não lhes sobrou o tempo para definirem 
um só horizonte paleontológico; aos botânicos não lhes chegam as 
vidas, adicionadas e desde Martius e Jacques Huber, para atraves-
sá-las à sombra de tôdas as palmeiras. . . A inteligência humana 
não suportaria, de improviso, o pêso daquela realidade portentosa. 
Terá de crescer com ela, adaptando-se-lhe, para dominá-la. O 
exemplo de Walter Bates atesta-o. O grande naturalista assistiu 
mais de um decênio na Amazônia, realizando descobertas memorá-
veis que esteiaram o evolucionismo nascente; durante aquêle pe-
ríodo de aturado esfôrço, não saiu da estreita lista litorânea desa-
tada entre Belém e Tefé. Dali surpreendeu os institutos da Euro-
pa; conquistou a admiração de Darwin; refundiu ou recompôs mui-
tos capítulos das ciências naturais; e ao cabo de tão fecunda em-
prêsa poderia garantir que não esgotara sequer o recanto aperta-
díssimo em que se acolhera. Não vira a Amazônia. E' a guerra 
de mil anos contra o desconhecido. A definição dos últimos aspec-
tos da Amazônia, será o fecho de tôda a História Natural". Agora 
mesmo, com o Instituto da Hiléia Amazônica, propõem-se as na-
ções interessadas no vale a estudar com especial interêsse os as-
pectos botânico e zoológico, químico, geológico, meteorológico, an-
tropológico e médico da grande área daquela planície verde. 

Com exata compreensão das possibilidades do extremo .seten-
trião brasileiro, o ilustre senhor Deputado Hermes Lima, abrindo 
os debates em tôrno do momentoso assunto do óleo, face o Esta-
tuto Nacional do Petróleo, em brilhante discurso proferido na Câ-
mara, considerou entre as razões apontadas no relatório do douto 
Sr. Odilon Braga para instituir-se a indústria do petról~o no Bra-
sil, - a falta de recursos financeiros e de técnicos. Aludiu, então, 
à possibilidade de se retirarem algumas centenas de milhões de cru-
zeiros dos 3% das rendas tributárias da União atribuídas à recupe-
ração da Amazônia, para a pesquisa de petróleo naquela região, 
pois, "nada haveria de valorizá-la mais que a descoberta do óleo".. 

Sem desmerecer o oportuno aparte que lile dera o nobre Depu-
tado Jales Machado, de que a verba de 3% aludida é insignificante 
para a região que representa metade do território nacional, concor~ 
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do, ainda assim, com aquêle honrado Deputado socialista, sem es-
quecer contudo que, como êle mesmo afirma a seguir, "que o 
capital do petróleo não é qualquer um: é um capital, é serviço de 
uma política". Mas S. Ex.ª não se referiu aos técnicos. Como im-
provisá-los? Que se tem feito no sentido de formar e preparar téc-
nicos para êsse mister? Ignora-se, porventura, a odisséia de alu-
nos de nossas escolas, de curso de química industrial para se espe-
cializarem em petróleo e seus derivados? Acreditarão que sob a 
alegação de falta de professôres e de um estabelecimento indus-
trial, ainda não podem aquêles alunos em sua última série do Curso 
de Química Industrial e que desejam dedicar-se ao petróleo e seus 
derivados, receber ensinamentos de tecnologia química especiali-
zada do óleo, que é fôrça como matéria-prima de energia mecâni-
ca, e indispensável à defesa da soberania? Que esta providência 
ainda é objeto de um requerimento formulado por aluno ao Exmo. 
Sr. Ministro da Educação? Por que, então, não se instituirem 
bôlsas de estudos para que os nossos patrícios se preparem e prati-
quem nos países onde se estuda e pratica essa importante indús-
tria? Ou será melhor suprir essa falta de técnicos, contratando-os 
no exterior, entre estrangeiros, como sejam russos, inglêses ou 
americanos? Porém, sendo o petróleo - como diz o eminente Depu-
tado Artur Bernardes - um instrumento da política internacional, 
eu pergunto: não estariam êsses técnicos sujeitos à influência dessa 
política e quiçá dos trustes estrangeiros? 

De qualquer forma, ao que o Chefe da Nação nos conclama "é 
para a utilização racional dos nossos recursos; conhecê-los com 
exatidão e objetividade para tornar realidade êsses anseios. Deve-
mos trabalhar dentro de um programa exeqüível, que não partici-
pe, por isso mesmo, senão da realidade". De outro modo, é preten-
der-se escrever uma gramática para uma língua que ainda não é 
falada. E' meu propósito, exclusivo, trazer à margem do trabalho 
apresentado pelo Conselho Nacional do Petróleo à Comissão Par-
lametar de Valorização Econômica da Amazônia, esclarecimentos 
positivos da existência real do óleo na Região Amazônica brasilei-
ra, que é um prolongamento da Amazônia peruana, que se alonga 
das encostas da Cordilheira dos Andes, onde já se produz petróleo 
e seus derivados que mandam para Manaus em barcaças-tanques 
através dos rios Amazonas e Negro. 
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O jovem químico amazonense Manuel Bastos Lira, tratando 
dos estudos sôbre o petróleo em território amazonense, consubs-
tanciou a opinião do geólogo norte-americano Thomas I . Falson, 
que acabou de percorrer várias zonas de Mato Grosso, bem como 
as fronteiras do Brasil com a Bolív:'.1. e Peru e algumas regiões do 
Purus e Juruá. Falson, que é geólogo especializado em assuntos 
de petróleo, percorreu várias zonas brasileiras localizadas em ter-
ritórios de Mato Grosso, Amazonas e regiões limítrofes com a Bolí-
via e Peru. Em território amazonense própriamente dito, Falson 
percorreu os Rios Purus e Juruá. Os trabalhos de Falson foram to-
dos feitos por conta da Companhia Peruana Ganso Azul. Além de 
simples inspeção geológica dos terrenos, F alson procedeu também a 
várias sondagens. De todos os territórios estudados, o geólogo Fal-
son concluiu que as reservas petrolíferas da Bacia Amazônica po-
dem ser avaliados em 300 anos. As suas inspeções foram conclu-
dentes no que diz respeito à existência de petróleo em Zonas do Pu-
rus e Juruá, territórios nitidamente amazonenses. Os trabalhos 
de Falson foram suspensos por motivo de doença, pois êsse geólogo 
estêve hospitalizado na Beneficência Portuguêsa de Manaus, aos 
cuidados do médico Dr. Valdir Vieira Alves. Seus estudos já te-
riam que passar da fase inicial de inspeção geológica e sondagens 
pequenas para a de perfuração de poços em larga escala, o que viria 
a exigir uma reserva de capital avultado. Afora êstes trabalhos 
positivos, diz o químico amazonense Bastos Lira que os nossos téc-
nicos ainda não conseguiram passar do Estado do Pará para o do 
Amazonas, isto é, para o território onde, de fato, existe o petróleo, 
até porque, idêntico em tudo ao nosso o Amazonas peruano que já 
está produzindo grande quantidade de petróleo e seus derivados 
que nos mandam através de barcaças-tanques que descem o Rio 
Amazonas e sobem o Rio Negro, até Manaus. 

As expedições de Falson se estenderam também a terrenos 
vizinhos da cidade de Manaus. Na inspeção geológica que êle fêz 
aí, certificou-se da existência de zonas petrolíferas a profundida-
des compreendidas entre 200 e 300 metros. Estas conclusões foram 
observadas nos terrenos à margem do Rio Negro e situadas entre 
os Igarapés do Taruman e das Araras, em distâncias variando de 
Manaus entre 2 e 8 horas de viagem em lancha. 

O jovem químico amazonense não fêz referência à zona lin-
deira com a Venezuela, região compreendida entre os municípios 
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venezuelanos de Bolívar e o município amazonense de Uaupés, 
aquêle rico em óleos, ambos com a mesma formação geológica. 

Na altura dos acontecimentos nacionais, quando as soluções 
de nossos problemas econômicos estão à vista gritantes, não cabem 
controvérsias. 

Quando Governador do Amazonas o mineiro Sr. Efigênio Sa-
les, foi o Estado dividido em 8 zonas de pesquisas minerais, con-
cedidas 6 delas às companhias Amazon Corporation, Canadian e 
Brazilian Corporation para pesquisas petrolíferas, cujos contratos 
foram assinados já no Govêrno do gaúcho Sr. Dorval Pôrto, em 
1930. 

A Companhia Amazon Corporation legalizou seus papéis e ini-
ciou os trabalhos, mas as demais não chegaram a funcionar. Houve 
um depósito de trezentos mil cruzeiros no Tesouro Público do Esta-
do. Com a revolução de outubro de 1930 tudo ficou paralizado, 
porém já aquela companhia havia mandado o geólogo Pike, ao 
qual estava entregue o serviço de exploração petrolífera de Pucalpa, 
região peruana próxima 5 dias de viagem em canoa, pelo Rio Tun-
gurágua, de nossa fronteira de Tabatinga, onde, hoje, jorra pe-
tróleo explorado pela Standard do Peru, com o nome atual de Com-
panhia Ganso Azul, para percorrer a região do Purus e a margem 
direita do Amazonas, até Parintins. Chegou Pike a fazer os respec-
tivos levantamentos até 1933, quando os esforços nacionalistas de 
Juarez Távora obtiveram a nacionalização das minas. 

Cancelada a concessão, seguiu Pike para os Estados Unidos, 
conduzindo as provas exuberantes da existência de petróleo na 
Amazônia. 

Em 1937, a Amazon Corporation retorna a instar com o Go-
vêrno do Amazonas a fim de revigorar o contrato de 1930. Nada 
obtendo, então, Pike declarou às autoridades estaduais: "Não com-
preender como se dormia tantos anos sôbre uma riqueza como o 
petróleo; e, mais - talvez com exagêro - que no Amazonas ha-
via mais petróleo que água! ... " 

Tais possibilidades são assinaladas também na região do Rio 
Branco, onde dizem os Revs. D. Ildefonso Delgendesch e D. Al-
cuíno Meier que "pelo curso médio dos Rios Mucajaí e Catrimani, 
numa extensão aproximada de duzentos quilômetros de compri-
mento por oitenta de largura, há sinais de possantes jazidas de 
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petróleo". Convém salientar que D. Ildefonso é um cientista do-
minicano de mérito e já assinalara a existência de betume à mar-
gem do Rio Anauá. 

Betim Pais Leme quis identificar uma faixa cretácea onde se 
encontra o petróleo na orla oriental da Cordilheira dos Andes e 
que se estende da Argentina à Venezuela, passando entre o Peru e 
o Brasil. Os estudos mais recentes acreditam que essa faixa está 
nos Rios Branco, Uraricuera e Parima, na direção das nascentes 
do Orenoco, marcha seguida pela expedição de Hamilton Rice, que 
desprezou o ouro e os diamantes de Tupequen, às fraldas do Ro-
raima, onde o grande cientista se teria convencido da existência 
do petróleo . 

Sr. Presidente, os nossos amigos da Norte América estranham, 
com justa razão, a lentidão dos latino-americanos na pesquisa e 
produção do petróleo na América do Sul. Advertem da velocidade 
com que todos os povos estão acelerando suas possibilidades de de-
fesa e reação a prol de suas sobrevivências. 

Já em nosso País, em plena paz, propala-se racionar a gaso-
lina. Devemos continuar desprovidos de tudo, dormindo sôbre tan-
tas riquezas na solidão? 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. Palmas) . 



DISCURSO DO SENADOR PLÍNIO POMPEU (*) 

O SR. PLíNIO POMPEU (Para uma explicação pessoal) 
Há cêrca de vinte dias, o Deputado Hermes Lima iniciou, na Câ-
mara dos Deputados, o debate sôbre o Estatuto do Petróleo - ela-
borado pela Comissão presidida pelo Sr. Odilon Braga. 

Tivemos, assim, conhecimento de que aquela Comissão se de-
sincumbira da missão que fôra confiada pelos poderes compe-
tentes e não pusemos dúvida que o resultado se aproximava, tanto 
quanto possível, dos altos interêsses da Nação, dado o valor moral 
e competência de seus membros e a experiência e patriotismo de 
seu digno Presidente e relator. 

Era meu intuito agitar êsse magno problema nesta Casa, ao 
mesmo tempo em o fôsse naquela outra do Poder Legislativo, a 
fim de não se protelar mais a solução da Lei Orgânica que servirá 
de base à exploração de jazidas petrolíferas e, conseqüentemente, o 
primeiro lugar que nos compete entre as mais poderosas e indepen-
dentes nações do mundo. 

Razões desconhecidas, espírito, talvez, de oposição ao sistema 
bicameral, têm contribuído para que não seja integral a nossa co-
laboração em assuntos pertinentes à economia pública, a que esta-
mos obrigados pelo texto da Constituição. 

O fato de nossa Magna Carta determinar que as leis sôbre ma-
téria financeira, ou que sejam iniciativa do Presidente da Repú-
blica, tenham início na Câmara dos Deputados, não nos tira o di-
reito de examiná-las e emendá-las e, pelo contrário, nos impõe êsse 
dever, pois o Senado é - tanto quanto aquela Casa - o outro 
ramo do Poder Legislativo. 

Assim, talvez, não compreendem os que julgam que iniciativa 
signifique exclusividade - não cabendo ao Senado senão aprovar 
atabalhoadamente o que vem da Câmara dos Deputados. 

( *) Sessão de 2-4-1948. 

22-22 500-II 
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Já não me refiro ao caso dos orçamentos da República. A êste 
respeito, quando se discutia, nesta Casa, o do presente exercício, 
tive a oportunidade de salientar que apenas nos tinha sido 
reservado o exíguo prazo de vinte e tantos dias para examiná-lo e 
emendá-lo, emendas essas que afinal vieram a ser totalmente re-
jeitadas na Câmara dos Deputados pela escassez do tempo. 

Agora vem ao caso - o anteprojeto que organiza o Estatuto 
do Petróleo, remetido em fevereiro passado àquela Casa e de que 
só tivemos conhecimento pela leitura dos discursos, ali pronuncia-
dos, sôbre tão palpitante assunto. 

Não me consta que algum senador tenha recebido o impresso 
com as mensagens do Exmo. Sr. Presidente da República, enca-
minhando o anteprojeto do Estatuto do Petróleo e mais elementos 
elucidativos sôbre o mesmo. 

Com muito empenho consegui um número do referido im-
presso, cuja leitura mais me firmou a convicção de que não pode-
ria ser mais acertada a escolha da Comissão presidida pelo Senhor 
Odilon Braga, muito embora tenha as minhas restrições a certos 
pontos de seu trabalho, como oportunamente mostrarei. 

Antes, porém, de iniciar a apreciação dêsse notável estudo, 
desejo fazer algumas considerações ao discurso do Deputado Her-
mes Lima, uma vez que foi por intermédio do mesmo que tive o 
primeiro contacto com a diretriz que me parece acertada para que 
tenhamos o nervo motor dos grandes, porém inexplorados, recur-
sos econômicos que fazem dêste imenso "País do futuro". 

Muitas tentativas temos feito, ou por outra, muitas palavras 
gastamos e muito projetos delineamos com a intenção de apro-
veitar o que existe sôbre a face da terra e dentro do solo, de um 
dos maiores países do mundo em extensão e riquezas latentes -
se assim podemos chamar a fertilidade da terra que não produz 
utilidades, as quedas d'água que não são aproveitadas, os minérios 
não explorados; a respeito de cujo aproveitamento, não temos pas-
sado de meras tentativas, logo depois relegadas ao esquecimento 
como se estivessem fora da moda. 

Para citar apenas os últimos governos que se iniciaram com 
programas de soluções de alguns dos nossos problemas econômicos, 
temos: o de Epitácio Pessoa com a siderurgia nacional acertada-
mente planejada no Vale do Rio Doce; as obras do Nordeste inicia-
das com a única direção técnica e científica capaz de redimir eco-
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nômicamente aquela imensa região. E' pena que seu Govêrno fôs-
se tão curto - três anos apenas. 

No Govêrno Getúlio Vargas agitou-se o problema do trigo. 
Nada se resolveu. Agitou-se o problema siderúrgico. Também nada 
foi resolvido. Fechou-se o Parlamento porque nada se resolvia, e 
piorou tudo . 

Constrói-se depois uma usina siderúrgica no mais inapropria-
do lugar, gastando-se três bilhões de cruzeiros para fornecer ferro 
mais caro do que o fabricado com carvão de madeira e duas vêzes o 
preço do ferro estrangeiro. E dizem que o problema siderúrgieo 
foi resolvido. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª, referindo-se ao probelma do 
ferro, disse que não teve solução ao tempo de Epitácio Pessoa. Per-
mita-me prestar esclarecimento, porque o assunto está esquecido e 
diz respeito a ponto de vista intransigente do Govêrno de Minas 
de então, em cuja presidência se achava o Sr. Artur Bernardes. O 
Govêrno opôs-se tenazmente a que o problema da siderurgia tivesse 
a solução pretendida pelo Sr. Darguar. 

Acusa-se, constantemente, o ·Sr. Artur Bernardes de nunca 
ter querido resolver o problema do ferro. E' preciso que se saiba 
que êle não foi propriamente contrário ao contrato da Itabira. A 
sua única exigência foi que a Itabira assumisse a obrigação de 
montar aqui a indústria siderúrgica, para poder exportar o miné-
rio. A Itabira sempre se opôs, sempre se recusou a instalar essa 
indústria no Brasil. Aponta-se S. Ex.ª, repito, como negando-se a 
resolver o problema do ferro; no entanto, S. Ex.ª era favorável à 
concessão, exigindo apenas se montasse a indústria siderúrgica. 

A culpa, portanto, pela falta de solução do problema, naquela 
ocasião, não cabe aos governos, mas à Itabira Iron, aos próprios es-
trangeiros que vinham ao Brasil à busca de concessões, muita vez 
sem nenmum background, sem nenhum apoio financeiro atrás de 
si. De posse da concessão é que iam levantar o capital no estran-
geiro. Essa, a verdade. 

O Sr. Fernandes Távora - Permita-me o nobre colega. A 
Itabira nunca pretendeu montar indústria siderúrgica. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª sabe que ela jamais quis 
montar essa indústria e só por isso não teve o contrato. 
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O Sr. Fernandes Távora - E na pretendida renovação do 
contrato, em 1928 ou 1929, a cláusula a êsse respeito trazia a ex-
pressão ad libitum. 

O Sr. Bernardes Filho - E a exigência do govêrno mineiro 
era a obrigatoriedade. 

O Sr. Fernandes Távora - Queria escavar o nosso solo, tirar 
o minério, arranjar divisas; mas montar a usina, não, como bem 
disse o nobre Senador Bernardes Filho. 

O SR. PLíNIO POMPEU - Penso que V. Ex.ª está equivocado. 
O Sr. Bernardes Filho - O Govêrno mineiro não era contrário 

à exportação; queria apenas se montasse no Brasil a indústria si-
derúrgica. 

O SR. PLíNIO POMPEU - A proposta da Itabira, naquela 
ocasião, era para montar uma usina siderúrgica. Do minério total 
a ser exportado, cêrca de trinta milhões de toneladas, cinco por 
cento seriam transformados em ferro, o que daria mil e quinhen-
tas toneladas para o Brasil . 

O Sr. Bernardes Filho - A cláusula a êsse respeito trazia a 
expressão ad libitum. A Itabira montaria ou não. O que se pre-
tendia, no entanto, era que a cláusula fôsse obrigatória. Não se 
daria concessão para exportação sem a montagem da usina. 

O SR. PLíNIO POMPEU - Essa cláusula foi retirada do con-
trato, encaminhado à Câmara dos Deputados, em 1935, por men-
sagem do então Presidente Getúlio Vargas. A obrigatoriedade da 
Itabira Iron montar usina siderúrgica, onde seriam beneficiados 
cinco por cento do minério a ser exportado não constava da Men-
sagem. 

O Sr. Fernandes Távora - Foi justamente a ocasião em que o 
Sr. Artur Bernardes, eu e outros fizemos campanha contra a Ita-
bira Iron, exatamente porque não queria montar a usina side-
rúrgica. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª é autoridade para debater o 
assunto. 

O Sr. Pedro Ludovico - O nobre orador permite um aparte? 
(Assentimento do orador) - V. Ex.ª fêz duas afirmativas bem dis-
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tanciadas. Disse que, no Govêrno do Sr. Getúlio Vargas, nada se 
fêz nesse sentido. No entanto, êsse govêrno foi o que mais se es-
forçou pela realização da indústria siderúrgica. Afirmou, tam-
bém, que os minérios brasileiros não têm sido explorados, o que 
não representa a verdade. Nestes últimos tempos, principalmente 
durante a guerra, extraiu-se muito ferro, carvão, cristal de rocha, 
e outros minérios. 

O SR. PLfNIO POMPEU - A guerra nos obrigou a essa ex-
ploração. A condição do mundo ansiava pelo minério. 

Oxalá, meditemos no exemplo para não repetirmos os seus 
erros no problema do petróleo. Do contrário, teremos o petróleo 
nacional por preços duas ou três vêzes superior ao estrangeiro, o 
que emperraria, cada vez mais, a nossa incipiente economia. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª sabe, por acaso, se os lucros 
compensam u'a má administração? 

O Sr. Bernardes Filho - O que não é possível é entregarmos 
o colossal patrimônio do nosso subsolo aos trustes estrangeiros, por-
que ficaríamos subjugados aos seus desígnios, sempre contrários 
aos interêsses do Brasil. 

O Sr. Bernardes Filho - Muito bem. 
O SR. PLíNIO POMPEU - Nunca teremos petróleo ou side-

rurgia se não dispusermos de capital estrangeiro. 
O Sr. Salgado Filho - A siderurgia existe, representada pelas 

grandes usinas. 
O SR. PLíNIO POMPEU - Produzindo mais caro que com o 

carvão de madeira. 
O Sr. Salgado Filho - Se entregarmos o petróleo ao domínio 

estrangeiro, será mais um produto a êle cedido e nunca uma ga-
rantia da economia e defesa do Brasil. 

O SR. PLÍNIO POMPEU - O nosso problema máximo é e 
será, por muito tempo, o de transporte. 

Se precisarmos de petróleo é para fazer o transporte do que a 
agricultura produz; dos minérios os que se extraem da terra para 
transformá-los em utilidade; enfim para elevar o nível econômico 
e fazer a felicidade do povo, pois tal deveria ser o desiderato de 
todos os governos. 
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Iniciamos essa nova fase de vida constitucional agitando o 
problema de transporte . 

Não faltaram discursos nas duas Casas do Parlamento 
propondo medidas para se aparelharem as estradas de ferro, me-
lhorando as suas condições técnicas, a fim de obter fretes mais 
baixos; desobstruir os portos e tudo isso com a intenção de bara-
tear o custo de vida. 

Decorridos mais de dois anos nada disso se f êz e o custo da 
vida duplicou. 

Agora mesmo o Govêrno foi obrigado a proibir a exportação 
de gêneros de primeira necessidade a fim de baratear a vida por-
que êsses proventos estão faltando no mercado. 

Qual o motivo de estarem faltando? 
Porque não temos transporte . Se não temos transporte, o 

agricultor evidentemente não plantará para não ver perdido o 
produto do seu trabalho. 

De que serve aumentar-se a produção nacional se a mesma não 
pode circular, não pode alcançar o centro consumidor? ~sse au-
mento não serviria a ninguém, nem ao consumidor, nem ao produ-
tor. Por isso o produtor não produz e as estatísticas demonstram 
a queda da produção. 

Se não tivermos estradas e portos aparelhados, o custo da vida 
cada vez ficará mais caro e os problemas sociais complicar-se-ão. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª dá licença para um aparte? 

O SR. PLíNIO POMPEU - Com todo o prazer. 
O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª acredita que, entregando 

o petróleo ao estrangeiro - o que V. Ex.ª pretende é entregar -
resolveremos êsses problemas? 

O SR. PLíNIO POMPEU - Peço a V. Ex.ª aguardar minhas 
posteriores considerações . 

Não pretendo se entregue o petróleo ao estrangeiro. Penso que 
não podemos resolver o problema sem o auxílio do capital externo. 
Não peço, absolutamente, se entregue o petróleo ao estrangeiro. 
Sou contra a sua cessão a qualquer pessoa, ao alienígena, ao Go-
vêrno ou ao monopólio . 

O Sr. Bernardes Filho - Agradeço a informação do nobre 
colega. 
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O Sr. Salgado Filho - Se o ilustre orador é contra a entrega 
ao particular, ao estrangeiro e ao Govêrno, a quem, então, quer 
que o produto seja cedido? 

O SR. PLíNIO POMPEU - A todos os que queiram explo-
rá-lo. Nossos imensos veios petrolíferos - se é que existem -
atingiram cêrca de trezentos milhões de hectares, mais que sufi-
ciente para quem deseje inverter capital. 

Há poucos dias, o nosso eminente colega Senador Salgado Fi-
lho, demonstrou que o transporte de certa mercadoria tinha custa-
do tanto quanto o seu próprio preço. 

Mas que fazer para se evitar isso? Baixar o frete seria aumen-
tar o deficit da estrada. A solução está no aparelhamento e no 
melhoramento de suas condições técnicas. 

O frete arbitrário, sem o cálculo de seu custo, trará, fatalmen-
te, prejuízo ou ao público que necessita da estrada ou à própria 
estrada que transporta abaixo do custo. 

E quem paga êsse prejuízo? E' sempre o povo, porque as es-
tradas são quase tôdas do Govêrno, que é obrigado a aumentar os 
impostos para mantê-las. 

Para se baixar o frete é preciso que melhorem as condições 
técnicas, diminuindo as rampas, aumentando-se os raios das cur-
vas, melhorando-se o material rodante. 

Para tudo isso precisamos de dinheiro e muito dinheiro. 
Poderemos adquiri-lo dentro do nosso País? Não há uma pes-

soa sensata que responda afirmativamente. 
As nossas condições econômicas baixaram assustadoramente . 

Se tomarmos por base o segundo produto agrícola do Brasil -
que é o algodão, no Estado de São Paulo, que é o seu maior pro-
dutor - verificamos que a safra algodoeira, que foi ali em 1944 
de 445. 572 toneladas, baixou em 1945 para 248. 509 toneladas; em 
1946, para 241. 837 toneladas e, em 1947, para 213. 769 toneladas. 
Quer dizer que, em quatro anos, a safra algodoeira foi reduzida 
a menos da metade. 

Por outro lado, a indústria da sêda animal, pràticamente, de-
sapareceu. 

Trata-se, como se vê, de matérias-primas da maior indústria 
brasileira, que é a têxtil. 
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O prejuízo sofrido pela economia nacional, sómente na pro-
dução algodoeira, vai a mais de dois bilhões de cruzeiros. 

Não foi possível evitar isto, porque não temos dinheiro para 
melhorar os nossos meios de transportes, mecanizar e financiar a 
lavoura. 

Como teremos para empregá-lo na exploração do problemático 
descobrimento do petróleo, que tem enriquecido - e também ar-
ruinado tão grande número de emprêsas? 

Basta citar a Venezuela, onde o petróleo se apresenta por exsu-
dação, o que não é o caso do Brasil - onde, nestes últimos 35 anos, 
mais de 40 companhias tentaram descobrir o petróleo e sómente 
3 foram bem sucedidas. 

Para a descoberta e preparo da exploração, foram ali empre-
gados dois bilhões e quatrocentos e vinte e quatro milhões de cru-
zeiros, quantia essa que seria muito maior se não fôsse a sua abun-
dância e facilidade de sua descoberta na região do Lago Mara-
caibo, onde o petróleo aparece por exsudação, denunciando, as-
sim, a sua presença. 

Na Colômbia, entre diversas emprêsas que se arriscaram a 
essa exploração, só uma conseguiu sucesso, depois de despender 
cêrca de novecentos milhões de cruzeiros, antes de começar a ex-
plorá-lo econômicamente. 

No Paraguai, não obstante a mais provável existência de abun-
dantes jazidas petrolíferas, na região do Chaco, o que fêz desen-
cadear uma guerra com a Bolívia, a companhia concessionária de 
sua exploração já despendeu quantia avultadíssima sem lograr 
localizar tais jazidas. 

Nos Estados Unidos, o maior produtor de petróleo do mundo, 
onde a técnica está mais adiantada e com a facilidade extraordi-
nária de transportes, vemos, pelo relatório Odilon Braga - que de 
50.398 poços perfurados antes de janeiro de 1929, cêrca de 47.939, 
ou 95,1 % resultaram secos e apenas 2. 460 ou 4,9 % acusavam a 
existência de reservas de importância comercial . 

Com os métodos modernos de pesquisa, as probabilidades de 
êxito aumentaram. Mesmo assim, a percentagem dos que alcan-
çaram êxito não ultrapassou de 19,6%. De 4. 796 poços praticados 
em 1944 foram produtivos 944 e dêsses apenas 709 acusaram a 
existência de óleo e os outros 235 produziram gás e outras subs-
tâncias. 
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:msse resultado só foi possível por se tratar de país onde a 
técnica é adiantadíssima, aplicada em terrenos geolàgicamente 
bem estudados. 

Não obriga a se concluir que essa percentagem possa ser ob-
tida em qualquer terreno de possibilidades petrolíferas. 

O petróleo existe em terrenos de formação recente, quando 
já existia matéria orgânica no planêta. tle é o resultado da desti-
lação dessas matérias orgânicas - vegetal e animal. Nos terrenos 
de rochas primitivas, antes da existência da vida na Terra, não pode 
existir o petróleo. Portanto, as pesquisas de petróleo só se fazem 
nesses terrenos - formados depois que já existia a vida no globo 
e que são os de rochas porosas - sedimentares, areníticas ou cal-
cáreas. 

O petróleo ocupa a porosijade das rochas juntamente com 
gases fartamente comprimic:!os. Aberto o poço - dá-se o desequi-
líbrio entre a alta pressão interna, produzida pelos gases e a pres-
são da atmosfera, o que faz o petróleo drenar pelos interstícios da 
rocha até o fundo do poço e jorrar a grandes alturas, às vêzes su-
perior a setenta metros. :mie não existe, como comumente se pen-
sa, formando lagos subterrâneos ou rios, sendo preciso apenas me-
ter a sonda para se possuir o grande depósito armazenado debai-
xo do chão. 

A terra sofreu, a princípio, grandes convulsões em que as ro-
chas da superfície se aprofundavam, ocupando lugares entre a,s 
de formações diferen~es. 

Daí existirem falhas, entre as rochas sedimentares, ocupadas 
pelas rochas primitivas. Eis a razão por que, muitas vêzes, um 
poço perto de outro petrolífero - pode ser sêco. E noutro, mais 
adiante - pode encontrar-se petróleo. 

O geólogo, que estuda o terreno em procura do petróleo, sabe 
onde há possibilidade de encontrá-lo e onde não há essa possibili-
dade. Naqueles terrenos faz tôdas as operações que a técnica mo-
derna exige para o bom êxito da localização do poço. Essas opera-
ções de prospecções geofísicas de elevado custo, apenas aumentam 
as possibilidades de se encontrar o petróleo, mas não dão a cer-
teza de sua existência. Ao ser assentada a sonda para um poço 
pioneiro, não há geólogo nenhum que diga: aqui vamos encontrar 
petróleo. Só a sonda, exclusivamente a sonda, pode encontrar o 
petróleo. Não existe nenhum outro aparelho, até o presente mo-



- 346-

menta, que possa descobri-lo. E' possível que, para o futuro, ainda 
se descubra uma espécie de radar que, através da profundidade da 
terra, prove a existência do petróleo . Ninguém, há alguns anos, 
poderia supor que se descobrisse um aparêlho com o qual, através 
da escuridão da noite, se pudesse pressentir e calcular o tamanho 
de corpos a grandes distâncias. O radar foi descoberto e, graças 
a êle, a esquadra americana, numa noite tempestiva, aniquilou a 
esquadra japonêsa. 

É possível que ainda tenhamos uma espécie de radar, que, 
através da profundidade da terra determine onde está o petróleo. 
Mas isso são apenas conjeturas ou fantasias com as quais, na épo-
ca atual, não podemos contar. Vamos ser práticos e encarar os 
fatos como êles se apresentam no momento. 

No Brasil existem cêrca de três milhões de quilômetros qua-
drados ou trezentos milhões de hectares de terrenos sedimentares, 
onde é possível a pesquisa do petróleo. A maior parte dêsses terre-
nos compreendem zonas quase inacessíveis sem estradas, cobertas 
de grandes matas e rios. A Zona da Bahia, onde se encontrou até 
agora o petróleo, é relativamente pequena, mas devido à sua pro-
ximidade da capital baiana, foram possíveis as primeiras pesquisas 
com resultados animadores. O primeiro campo descoberto foi o de 
Lobato, que encheu de entusiasmo todo o povo brasileiro. 

Dizia-se, depois da descoberta do primeiro poço, que, dentro 
em pouco tempo, estaríamos livres da importação de petróleo, pois 
o nosso daria para as nossas necessidades e sobraria para a ex-
portação. 

Nesse campo, o Poço n.0 163 foi o primeiro a provar a existên-
cia do petróleo no Brasil. Mais dezesseis foram ali perfurados, 
com um total de 13 .153,66 metros, sendo que sete dêles com re-
sultados positivos. 

Atualmente, três estão ativos e podem dar cêrca de 58 barris 
de óleo. Desde 1940 até 31 de dezembro de 1946, os poços do campo 
de Lobato produziram 50. 896 barris de óleo, a maior parte prove-
niente do L-15, que foi perfurado em 1941, com uma produção po-
tencial inicial elevada, porém muito variável e ainda hoje capaz 
de produzir cêrca de 40 barris, se fôr novamente limpo. Isso afir-
ma o Dr. Avelino Inácio de Oliveira - Conselheiro representante 
do Ministério da Agricultura no Conselho Nacional do Petróleo. 
O campo de Candeias, o mais importante de todos, produziu, de 
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1941 até 31 de dezembro de 1946 - 132.726 barris. O de Aratu 
é pràticamfente só de gás. No de Itaparica foram extraídos de 
1942 até 31 de dezembro de 1946 - 52. 309 barris. 

Todo êsse óleo extraído até 31 de dezembro de 1946 regula 
37. 000 toneladas. Como o nosso consumo importa, conforme o re-
latório Odilon Braga, em 2. 203. 805 toneladas, isto é, 6 .120 tone-
ladas por dia, o petróleo extraído até 31 de dezembro de 1946 daria 
apenas para seis dias do nosso consumo. O campo de Candeias, o 
único de aproveitamento econômico, tem a produção efetiva de 
3. 590 barris diários. Mas isso não quer dizer que êle produza du-
rante um mês 107. 000 barris. Além da parafina que dificulta a 
eficiência do poço, é necessário que os técnicos regulem a sua pro-
dução com os gases que fazem subir o petróleo. Se não fôr tomada 
essa precaução, os gases se desprendem e o poço baixa de rendi-
mento, sendo necessário o bombeamento ou injeção de ar, operação 
sempre despendiosa e de menor rendimento. 

Na Bahia abriram-se também poços pioneiros em mais sete 
campos, depois de cuidadosos estudos. Foram, assim, pesquisados 
e sondados onze campos, porém somente quatro alcançaram êxito 
relativo. 

O petróleo medido nesses quatro campos, isto é, o petróleo 
que está debaixo da terra é avaliado em cêrca de 17 milhões de 
barris. 

Quer isso dizer: se pudéssemos extrair todo êsse petróleo, de 
uma só vez - o mesmo não daria para as necessidades dos Estados 
Unidos em três dias e meio. 

Cada poço, para produzir êsse petróleo, quer seja produtor, 
quer seja sêco, como o caso de todos os perfurados nos sete campos 
que falharam - custa de seis a oito milhões de cruzeiros. Imagi-
nemos que tenhamos de perfurar êsses poços no alto Amazonas, no 
Acre, transportando sondas pesadíssimas, material complicado, 
sem estradas. Quanto não sairá cada poço e mais as possibilidades 
de êxito? 

Por isso, Sr. Presidente, julgo muita fantasia e viver fora 
da realidade supor-se que possamos resolver o problema do petró-
leo com os nossos débeis recursos financeiros . 

Custa crer que homens da sólida cultura do Deputado Hermes 
Lima julguem que estamos em condições, no momento atual, de 
resolver, com os nossos recursos, o problema do petróleo brasileiro. 



- 348-

Se não podemos resolver o de transporte, que é vital, nem o 
do trigo, que é só plantar, uma vez que fomos os pioneiros dessa 
cultura na América do Sul, como poderemos encontrar capital para 
arriscar numa indústria de caráter lotérico, na expressão daquele 
digno deputado? 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª dá licença para um aparte? 

O SR. PLfNIO POMPEU - Pois não, com prazer. 
O Sr. Bernardes Filho - Não sou contra o capital estrangei-

ro e nem poderia sê-lo. Sou contra a participação do capital es-
trangeiro como de associado ao negócio do petróleo, o que não ex-
clui a possibilidade de sua participação sob a forma de financia-
mento ou outras que possam existir. V. Ex.ª, a êsse respeito, faz 
confusão. Aquêles que se insurgem contra o projeto Odilon Braga 
não se insurgem contra o capital estrangeiro, porque ninguém no 
Brasil pode ser contra o capital estrangeiro, que merece tôdas as 
garantias. O que se combate é a vinda dêsse capital para explorar 
o petróleo. O Brasil é uma nação organizada; devemos valer algu-
ma coisa no conceito dos Estados Unidos da América; deve-
mos desfrutar de algum prestígio para, ao menos, obter a assis-
tência técnica, que nos é imprescindível para resolver o problema, 
e até mesmo os recursos financeiros, que sejam necessários. Esta 
é a tese que preliminarmente defendemos. Se V. Ex.ª provar por 
A mais B que,. não obstante tudo isso, não se pode resolver o pro-
blema do petróleo sem a associação do capital estrangeiro, então 
examinemo-lo sob outro aspecto. O que não é possível é admitir-
mos a associação dêsse capital sem previamente nos convencermos 
de que é impossível resolvê-lo com os nossos recursos. 

O SR. PLfNIO POMPEU - V. Ex.ª julga que temos área de 
terreno sedimentar, capaz de dar petróleo, de 300 milhões de hec-
tares no Brasil? 

O Sr. Bernardes Filho - Não estou examinando o problema 
sob o aspecto técnico. Refiro-me apenas à parte financeira, po-
lítica e de segurança nacional. 

O SR. PLfNIO POMPEU - Deve ser ligado um aspecto ao 
outro. 

O Sr. Bernardes Filho - Mas temos ou não petróleo? 
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O SR. PL1NIO POMPEU - Se temos uma área imensa, pode-
mos dar em concessão a milésima parte, ou metade, sem prejudicar 
o problema do petróleo. E' o que vou demonstrar. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª demonstre e depois discuti-
remos o assunto. 

O SR. PL1NIO POMPEU - Note-se ainda que o trigo nos leva, 
em divisas, quase duas vêzes as que empregamos no petróleo com 
a circunstância de nos conduzir à humilhante situação de pedin-
tes, implorando a sua venda por intermédio de escorchador mono-
pólio de Estado . 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª tem tôda razão nesse ponto. 
O Brasil assinou com a Argentina um convênio sôbre trigo que 
nunca deveria ter assinado. E' um acôrdo humilhante. A prova é 
que até hoje não logrou aprovação pelo Congresso. Está em vigor 
há dois anos e, com convênio ou sem convênio, estaríamos domes-
mo modo pagando o preço atual pelo trigo. 

O Sr .Fernandes Távora - V. Ex.ª sabe quanto os argentínos 
nos levam somente pelo aumento do preço do trigo: dez milhões 
de cruzeiros mensalmente. 

O Sr. Bernardes Filho - O convênio do trigo, na Argentina, 
foi sempre fixado na base do preço do mercado internacional, e a 
verdade é que quem fixa o preço do mercado internacional é a Ar-
gentina, porque é a que tem maiores disponibilidades de trigo para 
o comércio normal. 

O SR. PL1NIO POMPEU - Por isso chamei de escorchador o 
monopólio de Estado. Se não fôsse a nossa imprevidência, essas di-
visas poderiam ser aplicadas em utilidades que aumentassem o 
nosso potencial econômico . 

Se quer, porém, o nobre Deputado Hermes Lima aumentar a 
fome do povo brasileiro com impostos novos, para tentar resolver 
um dos problemas nacionais - que se faça produzindo pão, que 
nos fartará em futuro próximo, pois a aplicação de dinheiro, na cul-
tura do trigo, é positiva, sem o caráter lotérico. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª me perdoe, mas está sendo 
incoerente. Realmente, devemos fazer tudo para plantar o trigo, 
isto é fora de dúvida. Há, porém, quem afirme que o trigo brasileiro 
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fica mais caro do que o argentino. No entanto, V. Ex.ª aconselha 
a sua plantação e nega no que diz respeito ao petróleo, porque, po-
dendo vir a correr o risco de custar mais do que o estrangeiro, não 
devemos tentar explorá-lo. 

O SR. PLfNIO POMPEU - A cultura do trigo no Brasil está 
positiv·ada, pois deu ótimos resultados. 

O Sr. Bernardes Filho - Há quem diga que o trigo plantado 
no Brasil fica mais caro. Não tenho elementos para afirmá-lo por-
que desconheço. Estou repetindo o que ouvi ... 

O SR. PLfNIO POMPEU - V. Ex.ª não pode afirmar. 
O Sr. Bernardes Filho - . . . mas apesar disso precisamos 

plantar trigo, ainda que custe mais caro. V. Ex.ª há de convir 
que se dá o mesmo com o petróleo. 

O SR. PLfNIO POMPEU - A plantação do trigo não tem 
êsse caráter lotérico. Já com o petróleo é preciso saber onde êle 
se encontra. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª acredita que estrangeiros 
viriam para cá atrás de petróleo sem ter a certeza de que êle existe? 

O Sr. Fernandes Távora - tles foram para a Venezuela e lá 
gastaram cêrca de trezentos milhões de dólares, antes de surgir 
a primeira gôta de petróleo. Por conseguinte, não há maior loteria 
que a do petróleo. 

O Sr. Bernardes Filho -- A loteria do petróleo é muito relativa. 
Grande loteria esta, em que nunca vi o estrangeiro perder! 

V. Ex.ª sabe que o petróleo existe. O que há é o seguinte: não se 
sabe onde. Pode-se gastar mais ou menos até encontrar. A verdade 
é que sempre se encontra. 

O Sr. Fernandes Távora - E se forem pequenas bacias pe-
trolíferas que nunca permitam tirar resultado? 

O SR. PLfNIO POMPEU - Em todo terreno sedimentar há 
possibilidade de se encontrar petróleo; só não há em terreno de 
rocha primitivo. Isto não quer dizer que em todo terreno sedi-
mentar exista petróleo. 

O Sr . Fernandes Távora - O principal é haver exploração 
comercial. Para isso são precisos muitos milhões de cruzeiros. Não 
vejo, no Brasil, onde se buscar soma tão vultosa. 
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O Sr. Bernardes Filho - Não se trata de encontrarem bilhões 
no País, mas de fazer valer o prestígio do Brasil na comunidade 
das nações, sobretudo nos Estados Unidos da América. 

E' justo que pleiteemos sua ajuda; porque de nossa parte nun-
ca lhe faltamos com a nossa solidariedade, sendo de esperar-se, 
pois, que nos assista no caso do petróleo, possibilitando-nos sua ex-
ploração por nós mesmos . 

O Sr. Fernandes Távora - Nosso valor acaba de ser demons-
trado na Conferência de Bogotá. 

O Sr. Bernardes Filho - O petróleo é coisa concreta. 

O SR. PLfNIO POMPEU - Para explorá-lo é preciso que se 
permita a participação do capital estrangeiro no negócio. Se o 
estrangeiro deseja participação, é sinal evidente de que existe pe-
tróleo entre nós. 

O Sr. Fernandes Távora - A Conferência de Bogotá acaba 
de demonstrar qual o nosso valor . 

O SR. PLfNIO POMPEU - Peço permissão a Vossas Excelên-
cias para continuar. 

E' de estarrecer quando S. Ex.ª afirma que a Nação dá, todos 
os anos, 300 milhões de cruzeiros para serem empregados na valo-
rização da Amazônia. 

E' que dessa quantia bem poderiam ser tirados 100, 150, 200 
milhões de cruzeiros, que fôssem, para a pesquisa do petróleo em 
tôda aquela vasta região . 

.E acrescenta: "A indústria petrolífera se pagará muito mais 
ràpidamente do que a valorização da Amazônia e do que para os 
cofres nacionais a conclusão das obras do Nordeste". 

Poderia ter acrescentado: do que os gastos com o Ministério 
da Educação e Saúde, Viação e Transporte, Defesa Nacional etc. 

Mais adiante: "O General Juarez Távora calcula com bons 
fundamentos, em 3. 000. 000 de quilômetros quadrados a área do 
petróleo a ser pesquisada em nosso País". 

Entrará, então, pela cabeça de alguém, que os concessionários 
de pesquisa no Brasil irão inverter 200. 000. 000, 300. 000. 000, 
400. 000. 000 ou 500. 000 .000 de cruzeiros de uma só vez, para pes-
quisar em tôda essa vasta área do petróleo que nela se possa en-
contrar? 
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O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª sabe quanto já se emitiu 
improdutivamente no Brasil? 

V. Ex.ª está falando em 300 ou 400 milhões ... 

O SR. PLíNIO POMPEU - Perdão, não sou eu quem está fa-
lando em 300 ou 400 milhões . Estou lendo. 

O Sr. Bernardes Filho - Uma despesa de 300 ou 400 milhões 
de cruzeiros, em matéria de petróleo, para o Brasil, nada repre-
senta. 

O Sr. Lúcio Corrê a - V. Ex. a tem tôda razão. 
O Sr. Fernandes Távora - Realmente, a quantia nada signi-

fica, mas não resolve coisa alguma. 
O Sr. Bernardes Filho - Se se tratasse de loteria - V. Ex.ª 

há de convir - talvez até com 100 milhões se encontrasse petró-
leo, na primeira sondagem ... 

O Sr. Fernandes Távora - Pode até ser encontrado sem pre-
cisar sondagem. 

O Sr. Bernardes Filho - Não vejo nenhum mal em se arris-
car, contanto que do risco possa advir a emancipação do Brasil. 

O Sr. Fernandes Távora - Precisamos arranjar petróleo den-
tro de poucos anos, para que uma guerra ou outra desgraçada 
eventualidade não nos surpreenda desprevenidos. 

O Sr. Bernardes Filho - O Presidente Artur Bernardes ... 

O SR. PLÍNIO POMPEU - A quem muito admiro. 
O Sr. Bernardes Filho - ... fixou com grande felicidade, seu 

pensamento sôbre o problema do petróleo: êle não pode ser hoje 
comparado com o que era há 20 anos; naquele tempo sobrava 
petróleo no mundo e hoje, ao que nos consta, há falta e essa se 
agrava dia a dia. 

A verdade é que se não nos ajudarem a resolver o problema 
do petróleo, é possível que o mundo também fique sem êle ... 

Os entraves que se criam para a exploração do petróleo terão, 
da parte das companhias estrangeiras, o limite obrigatório do seu 
próprio interêsse. 

O Sr. Fernandes Távora - Talvez daqui a 50 anos ... 
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o Sr. Bernardes Filho - Se fôsse daqui a 50 anos, V. Ex.ª 
não veria que nos EE. UU. já está havendo racionamento na dis-
tribuição do petróleo, já se está adotando o regime de cotas para 
exportação. Neste particular, aliás, não sei porque a Argentina, 
que possui petróleo, tenha conseguido cota superior à nossa. Meus 
votos são para que isso não seja devido à nossa incapacidade ... 

O certo é que, se houvesse sobra de petróleo, não haveria ra-
cionamento no mundo. 

O Sr. Fernandes Távora - Todos sabemos que há falta dêsse 
produto. 

O Sr Bernardes Filho - Ora, se está havendo falta, a solução 
dêste problema não interessa propriamente ao Brasil, mas à co-
munidade das nações, e é justo, portanto, que os Estados Unidos 
olhem para o petróleo brasileiro, ajudando-nos a explorá-lo como 
nos parecer mais justo, e não como querem que se resolva. 

O Sr. Fernandes Távora - Vamos ver se os americanos se de-
cidem a proceder dêsse modo . 

O Sr. Bernardes Filho - Acho que o primeiro passo seria um 
entendimento com o govêrno daquela nação, nesse sentido. Depois 
de esgotadas as possibilidades de êxito, aí sim, e só aí poderíamos 
examinar a participação do capital estrangeiro na exploração. 

O SR. PLÍNIO POMPEU - Permanecemos há dezenas de 
anos nesta situação e assim continuaremos se não procurarmos 
o capital estrangeiro para solução do problema. 

O Sr. Bernardes Filho - Talvez, hoje, os Estados Unidos te-
nham interêsse em ter o petróleo brasileiro explorado, ainda que 
só por nós. 

O SR. PLfNIO POMPEU - Continua o Deputado Hermes 
Lima: 

"Por que cabeça passará a idéia de que os trustes trarão, 
imediatamente para o Brasil com pressa enorme de descobrir nos-
so petróleo ... " 

Ora, Sr. Presidente, em primeiro lugar, julgo que ninguém 
aconselhou que se entregasse a monopólio de um truste a pes-
quisa e exploração de petróleo de tôda vasta zona sedimentar do 
Brasil. 

23-22500-II 
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A palavra truste está aí empregada como um espantalho aos 
ingênuos pruridos nacionalistas da classe estudantil, que ao mes-
mo tempo serve, talvez sem intenção, aos objetivos do partido do 
Sr. Carlos Prestes, que dá o significado de truste ao capitalismo 
explorador e fomentador de guerras. 

O anteprojeto do Estatuto do Petróleo, tratando da pesquisa, 
dá apenas exclusividade de zona. As bacias sedimentares ficarão 
divididas em treze províncias e cada província em zonas que va-
riarão de dimensões de 20. 000 a 30. 000 hectares, conforme a pro-
víncia, e nenhum titular poderá deter simultâneamente mais de 
cinco autorizações. Se é assim, o limite máximo autorizado será 
de 150. 000 hectares, isto é - metade de um milésimo das bacias 
sedimentares petrolíferas. Isso não é entregar a trustes as nos-
sas jazidas petrolíferas. Ficarão sobras suficientes para os capita-
listas corajosos e patriotas que queiram prestar êsse grande serviço 
à nossa Pátria, colocando-a entre os maiores produtores de petró-
leo do mundo. 

O Govêrno deve também continuar, por intermédio do órgão 
competente, a pesquisar e explorar o petróleo. 

Nos Estados Unidos a indústria petrolífera está compreendida 
em três grupos: 

1.º - as chamadas grandes companhias, que são em número 
de 10; 

2.0 - as companhias de segunda classe, que são em número 
de 20; 

3.º - milhares de pequenas companhias, sociedades e indiví-
duos, que produzem aproximadamente a metade dos 5. 000. 000 
de barris diários, extraídos naquele país. 

O que poderá impedir que tenhamos também aqui milhares 
de companhias nacionais, que se dediquem a essa indústria? 

O que eu julgo é que isso não será para o nosso tempo e que 
é preciso que a demarrage dessa indústria seja feita por quem 
esteja em condições de praticá-la. 

Não vejo o perigo da escravidão pelo "capitalismo de guerras". 
Estou certo que é impossível o aproveitamento e desenvolvi-

mento do nosso potencial econômico, sem a ajuda do capital e 
técnicos estrangeiros. O de que precisamos é de ambiente de boa 
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vontade para que êsse capital e os técnicos se integrem na nossa 
comunhão e se tornem, mais adiante, brasileiros, como acontece 
com os que vão para os Estados Unidos. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª dá licença para mais um 
aparte? 

O SR. PLíNIO POMPEU - Com muito prazer. 
O Sr. Bernardes Filho - Já que tenho interrompido V. Ex.ª, 

creio que inoportunamente ... 

O SR. PLfNIO POMPEU - Ao contrário, o nobre colega está-
. me ajudando bastante no raciocínio, e seus apartes me enchem de 
satisfação . 

O Sr. Bernardes Filho - ... faço questão de relembrar que 
não combato a vinda do capital estrangeiro; antes, pelo contrário, 
acho queo Brasil lhe deve abrir as portas, dando-lhe as mesmas 
garantias de tratamento dispensadas ao capital nacional. Sabe o 
Senado que o Brasil jamais poderá adquirir ràpidamente o seu de-
senvolvimento econômico sem a colaboração do capital estrangei-
ro. :mste, pois, é necessário. É preciso muito cuidado com as conces-
cessões . Apenas isso . 

O SR. PLÍNIO POMPEU - Não creio que êsse capital venha 
para o Brasil sem qualquer concessão. 

O Sr. Bernardes Filho - O capital estrangeiro que vem para 
aqui e aqui mantém uma indústria de atividade privada que não 
depende de concessões para funcionar. Acho mais do que justo que 
se dê a êsses capitais estrangeiro um tratamento idêntico, igual, 
igualíssimo ao dos capitais nacionais. 

O SR. PLíNIO POMPEU - Mas são problemáticos os lucros. 
Quando os lucros são positivos é muito fácil o emprêgo de capital. 

O Sr. Bernardes Filho - Parece-me que V. Ex.ª não me com-
preendeu; estou apenas fazendo uma diferenciação, porque se po-
derá inferir de minhas palavras que sou contrário ao capital vindo 
do estrangeiro. Ao il-;.vés disso, ninguém advoga mais a vinda para 
o Brasil de capitais estrangeiros do que eu. Acho que são impres-
cindíveis ao nosso desenvolvimento, quer econômico, quer social, 
ou por outra, a todos os nossos serviços. Agora, a vinda dêsses ca-
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pitais sob regime de concessão é que é preciso ser muito estudada 
antes de se consentir que venham. 

O SR. PLíNIO POMPEU - Pois é isso que devemos fazer; 
estudar, e muito. 

O Sr. Francisco Gallotti - Quer dizer que V. Ex.ª acha que, 
se não houver concessões, é possível que não tenhamos petróleo? 

O Sr. Bernardes Filho - Não digo isso. Se, entretanto, ama-
nhã V. Ex.ª me provasse que se esgotaram todos os recursos do 
Govêrno brasileiro para conseguir a solução do problema do petró-
leo bem como o crédito necessário para financiá-lo; em suma, se 
V. Ex.ª provasse que é humanamente impossível resolver êsse pro-
blema vital para nós, já aí, então, diria a V. Ex.ª que êsses capitais 
estrangeiros só poderiam ser aceitos em sociedade com o Estado e 
não apenas com particulares. 

O SR. PLíNIO POMPEU - V .Ex.ª nesse ponto, pensa muito 
diferente de mim. Sou, nesse caso, pela sociedade do Estado. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª está discutindo o projeto de 
lei em que se permite a participação do estrangeiro com 40% do 
capital. E' isso que V. Ex.ª está discutindo. 

O SR. PLíNIO POMPEU - Pelo contrário, acho que se deve 
dar muito mais. 

O Sr. Bernardes Filho- V. Ex.ª quer a liberdade absoluta. 

O SR. PLÍNIO POMPEU - Quero a liberdade em determina-
das zonas. 

O Sr. Bernardes Filho - A êsse respeito nós nunca chegare-
mos a um acôrdo. 

O SR. PLÍNIO POMPEU - Se tivermos em vista uma das 
maiores emprêsas estrangeiras, que aqui desenvolvem suas ativi-
dades, - a Light and Power - verificaremos que grande parte 
do desenvolvimento do nosso parque industrial, tanto na capital 
paulista como nesta cidade, tem nela o seu maior fator. 

O Sr. Bernardes Filho - Está aí um caso em que V. Ex.ª faz 
justiça. A Light é uma companhia que tem prestado inegáveis 
serviços ao Brasil. Mas o petróleo é outro caso; o petróleo envol-
ve aspectos muito mais sérios. 
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O SR. PLtNIO POMPEU - As obras grandiosas, empreendi-
das por essa companhia, desviando as águas dos tributários do 
Tietê para a reprêsa do Cubatão, a fim de evitar calamidades -
como as da sêca de 1924 - e as que estão sendo feitas no Paraíba, 
reforçando a reprêsa do Ribeirão das Lajes, são extraordinària-
mente surpreendentes, não só sob o ponto de vista técnico e vulto 
de capital empregado, como também pela certeza de que não fa-
lhará a energia nesta cidade e em São Paulo, para as suas respec-
tivas indústrias. 

E se acompanharmos a alta de preço de tôdas as utilidades, 
nesses últimos anos, inclusive o de transporte que duplicou e tri-
plicou, verificaremos também que só a Light mantém a sua mer-
cadoria - que é energia e luz - a preço relativamente baixo e 
sem aumento. 

Qual foi o perigo que essa companhia estrangeira trouxe à 
nossa segurança? Se ela não existisse, não creio que os capitalistas 
nacionais se tivessem reunido para uma organização tão grandio-
sa. E, se assim o fizessem, o preço da energia elétrica triplicaria 
como é o caso de quase tôdas as indústrias no Brasil, as quais de-
ram de lucro durante a guerra mais de cem por cento do capital e 
até hoje porfiam em manter-se nesse nível. Qual o motivo para 
julgar que o capital estrangeiro, aplicado à exploração do petróleo, 
tenha procedimento diferente? 

O Sr. Bernardes Filho - Aí é que V. Ex.ª parece desconhecer 
o passado do petróleo. A sociedade petrolífera do mundo está 
bem manchada. Procure V. Ex.ª saber quais têm sido seus proces-
sos e métodos no mundo inteiro e V. Ex.ª verificará que não se 
pode estabelecer paralelo entre concessões como as da Light e 
as pretendidas pelo petróleo ... 

O SR. PLtNIO POMPEU - Mas V. Ex.ª talvez conheça essa 
situação somente por um prisma. V. Ex.a deve estar lembrado de 
que no México essas companhias não corresponderam ao que de-
las esperavam. Que fêz o México? Nacionalizou-as. E que fizeram 
os Estados Unidos e os outros países? Por acaso mandaram fôrças 
para sustentar os acordos? Não. E não acredito que isso se faça 
ainda. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª assim afugenta o capital es-. 
trangeiro ... 
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o Sr Francisco Gallotti - Além disso o petróleo se mantém 
num preço muito baixo. Um litro de gasolina, que vem dos Esta-
dos Unidos, custa, no Brasil, mais barato que uma garrafa de água 
mineral, de Minas Gerais . 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª tem razão no particular. 
Mas isso não prova que, se pudéssemos resolver o caso do petró-
leo, não fôssemos capazes de produzir a ga$olina mais barata do 
que a água mineral. 

O SR. PLíNIO POMPEU - O ferro, com a nossa siderurgia, 
aumentou de preço. 

O Sr. Bernardes Filho - Aumentou. Mas bem ou mal, barato 
ou caro, já existe o ferro. 

Entretanto, V. Ex.ª diz muito bem, mas aí houve êrro, êrro 
grave, êrro técnico. 

O SR. PLíNIO POMPEU - Houve êrro e êsse êrro nós deve-
mos evitar agora. 

O Sr. Bernardes Filho - Mas, bem ou mal, convenha V. Ex.ª, 
Volta Redonda pode ter sido um êrro, pode ter sido, industrialmen-
te falando, um êrro técnico, pode ser uma emprêsa incapaz de 
produzir econômicamente - mas, bem ou mal, produz ferro. 

O SR. PLíNIO POMPEU - Não resolvemos o problema do 
ferro. 

O nosso ferro custa o dôbro do ferro americano . O ferro de 
Minas Gerais, feito com carvão de madeira, é mais barato que o 
de Volta Redonda. 

Repito. Precisamos abrir as portas ao capital e aos técnicos 
estrangeiros que queiram colaborar conosco, integrando-se em nos-
sa comunhão. 

Os impostos sôbre a renda, na América do Norte e Europa atin-
giram tal ponto, que o capital tende a emigrar. Que venha para o 
Brasil, onde terá lucros compensadores e servirá para o nosso de-
senvolvimento econômico. Será uma ajuda mútua, benéfica para 
as duas partes . 

A aplicação de recursos dos Estados Unidos, em nosso País, é 
a garantia da segurança do continente americano, numa política 
de desenvolvimento econômico, que trará a paz e o fortalecimento 
de todo o continente. 
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Não julgue ninguém que eu seja partidário de que se entregue 
a exploração das nossas jazidas petrolíferas a um monopólio de 
capitalistas estrangeiros ou nacionais ou mesmo do próprio Go-
vêrno. 

Temos uma área sedimentar imensa, onde pode existir petró-
leo que dará para todos quantos queiram dedicar-se a essa in-
dústria. 

Julgo apenas que não é com o capital nacional que possamos 
ter um desenvolvimento eficiente nesses próximos cinqüenta anos. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.a dá licença para um aparte? 
(Assentimento do orador). De onde veio o capital para Volta Re-
donda? De onde veio o capital para São Francisco? Para o Vale do 
Rio Doce e para a eficácia da Fábrica Nacional de Motores? 

O SR. PLfNIO POMPEU - O capital para Volta Redonda veio 
da América do Norte. 

O Sr. Bernardes Filho - Há pouco votamos aqui um crédito 
de quatrocentos mil cruzeiros para aumento do capital do Vale 
do Rio Doce. 

O SR. PLfNIO POMPEU - Mas se não fôsse a América do 
Norte não teríamos montado Volta Redonda da forma por que está 
montada. O material elétrico, como tudo o mais veio da América 
do Norte. Volta Redonda é um primor de técnica. 

O Sr. Bernardes Filho - V. Ex.ª convenha comigo em que se 
pudemos conseguir êsse pouco em relação ao ferro, por que não o 
poderemos em relação ao petróleo, em cuja exploração há interêsse 
ainda maior do que o nascido no desenvolvimento do ferro? 

O SR. PLíNIO POMPEU - E' isso que eu quero. Estamos, en-
tão, de acôrdo . 

O Sr. Bernardes Filho - Mas não sob a forma que V. Ex.ª 
pretende - a da associação . 

O SR. PLíNIO POMPEU - Quanto à exploração já iniciada 
pelo Govêrno, sou propenso à sua continuação, ampliando-se, tanto 
quanto possível, a outras zonas de maiores possibilidades, apli-
cando-se nisso os recursos orçamentários e mais o que possa advir 
das taxas que as companhias nacionais ou estrangeiras tenham 
que pagar. 



- 360-

Reputo também imprescindível que o Conselho Nacional do 
Petróleo se transforme em Conselho Nacional de Energia que trate 
de tôdas as fontes de energia - tanto dos combustíveis líquidos, 
como dos sólidos - mineral, vegetal e também, rios, quedas de 
água. 

Em tôdas essas fontes de energia poderia ser lançada uma pe-
quena taxa de aproveitamento relativa ao consumo ou ao número 
de cavalos-fôrça nas fábricas e motores - quer sejam elétricos, a 
vapor ou de explosão, inclusive os automóveis. 

O provento dessa taxa seria aplicado no estudo para o apro-
veitamento das quedas de água perto dos centros consumidores e 
desprovidos de energia elétrica; no desenvolvimento de nossas mi-
nas carboníferas; no reflorestamento das matas; nas pesquisas do 
petróleo e na instalação de uma refinaria de esquisto betuminoso, 
uma vez que sua presença, em grande quantidade, em nosso terri-
tório, dispensa pesquisas incertas e caríssimas. 

O resultado dessa destilação seria aproveitado por nossas Fôr-
ças Armadas, até o quanto necessário e nos colocaria a par dos co-
nhecimentos técnicos, familiarizando-nos com a indústria pe-
trolífera. 

Não desejo, Sr. Presidente, alongar-me por mais tempo na 
análise do anteprojeto de Estatuto do Petróleo, uma vez que devo 
fazê-la na Comissão que a União Democrática designou para estu-
dar o assunto. 

Minha presença, na tribuna, não tem outra intenção senão a 
de abrir, nesta Casa, o debate de tão importante problema, a fim 
de que outros mais competentes e com melhores qualidades, o 
prossigam, em bem do nosso desenvolvimento e da grandeza de 
nossa Pátria. (Muito bem; muito bem) . 



DISCURSO DO DEPUTADO FLORES DA CUNHA (*) 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, na grande 
reunião realizada, ontem na Câmara, pelos partidários da União 
Democrática Nacional, com assento no Congresso, o nosso bri-
lhante e digno líder, Sr. Prado Kelly ... 

O Sr. Prado Kelly - Grato a V. Ex.ª. 

O SR. FLORES DA CUNHA - . . . iniciou, desde logo, o mo-
tivo central da convocação de seus correligionários: provi-
dências tendentes a dar solução urgentíssima ao imperioso pro-
blema do petróleo. 
·- ·· Quando dos mais notáveis discursos aqui proferidos pelo Pro-
fessor Hermes Lima, anunciei que trataria, nas semanas seguintes, 
do magno assunto; hoje venho desempenhar-me, em parte do com-
promisso assumido. Não o fiz antes, por ser dificílimo conseguir-se 
inscrição para usar da palavra nesta fase da sessão . 

Ontem, tive oportunidade de tratar das referências a mim fei-
tas, em diversos artigos, pelo ilustre moço, brilhante polemista, Sr. 
Carlos de Lacerda, que folgo em ver presente para ouvir minhas 
pobres digressões. (Não apoiados). 

Sei, pela velha cultura da França, que o verdadeiro criador, 
depois da Revolução Francesa, do Panfleto, foi Paul Louis Curie 
que, depois de haver abandonado o exército de Napoleão, fêz-se 
panfletário, servindo de paradigma, até hoje, a todos quantos dedi-
cam a atividade mental a êsse gênero de literatura e de polêmica. 

Paul Louis Curie, que se assinava Levinerot, comunicava a si 
mesmo que foi modêlo de estilística e, ao mesmo tempo, de mordaci-
dade, mas estilo e mordacidade à maneira francesa, elegante. 

Ontem, na reunião da União Democrática Nacional, disse que 
da minha velhice empobrecida, material e mentalmente, saudava 
o grande campo de esperança que se abre para o ilustre moço po-

(*) Sessão de 7-4-1948. 
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lemista. Falei da probidade tradicional, na gente do seu sangue; no 
saudoso Ministro Sebastião de Lacerda, ilustre progenitor do jovem 
polemista que, apesar dos tons demagógicos que, às vêzes, dava 
às suas atitudes políticas, foi sempre homem incorruptível, e até 
hoje contra a sua honorabilidade nenhum aleive foi levantado. 

Assim, queria acreditar, como acredito ainda agora, que sejam 
as mais puras as intenções do jovem polemista. Entretanto, no seu 
artigo de hoje, pelas colunas do Correio da Manhã, vejo que S. S.ª 
evoluiu, para vir concretizar em coisas objetivas o seu ponto de 
"vista na questão do petróleo. É que até agora as divergências são 
latentes e várias. Como S. Ex.ª enumerou, escalonando, há os que 
pretendem a solução do nacionalismo à outrance; há os que dese-
jam dar coparticipação ao capital estrangeiro; e há os que, como eu 
e creio que também· o ilustre Presidente Artur Bernardes desejam 
uma solução nacional, com recursos nacionais e próprios. 

O Sr. Tristão da Cunha- Aliás, todos querem uma solução 
nacional. A questão está em compreender o interêsse nacional. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Meu jovem correligionário, Car-
los de Lacerda, que tem diante de si perspectivas luminosas, senão 
:radiantes, que tem diante de si "esperança", devia concretizar seu 
ponto de vista e lutar para que êle prevalecesse. No que profunda-
mente discordo dêle é quando, para abordar problema de tanta 
magnitude, necessita de esgrimir os cajados, para dar cajadadas, 
à direita e à esquerda, às cegas, sem discriminação, atingindo a 
culpados e inocentes. 

Ora, o Sr. Carlos de Lacerda é muito moço. Ainda há pouco tem-
po foi desafiado por um contendor muito aquém da sua estatura. 
moral, e recusou-se a reparar as ofensas feitas e a ir, no terreno da 
honra, disputar, de arma na mão. as razões que tinha para injl,lriar. 

Quero lembrar aos meus colegas da Câmara que não é dos cos-
tumes brasileiros a prática do duelo. Entre nós, prefere-se recorrer 
ao desfôrço pessoal, para liquidar questões de honra e de ofensas. 

Não é êste, de modo algum, o meu desejo, mesmo porque, como 
disse o Patriarca da Independência, ilustre antepassado do nosso 
nobre colega, Deputado José Bonifácio, "a sã política é filha da mo-
ral e da razão". Por isso, peço um pouco mais de atenção ao que 
vou dizer. 
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O meu ilustre e jovem correligionário, Sr. Carlos de Lacerda, 
seguindo os atalhos que vem trilhando nas suas polêmicas, pode 
criar, para si, uma situação perigosa, que não é para desejar. 

No Brasil é costume responder ofensas com o corpo-a-corpo -
na praça pública e até mesmo nos recintos das Câmaras Legislati-
vas, como ainda, há poucos dias, ocorreu na atribulada Câmara dos 
Vereadores desta Capital. 

Não desejaria que o jovem polemista, que é, também, figura 
apolínea, senão adônica, viesse a sofrer na face um gilvaz de cutelo 
ou de bala, desferido numa contenda, o que lhe deformaria a beleza 
física, com a qual - estou certo não andará muito preocupado. 

Recordo-me de que um dos maiores lutadores da França foi 
Henrique de Guise, "le Balafré", pelo gilvaz que lhe atravessava a 
face, aquêle mesmo que Henrique III, o rei efeminado da França, 
mandou matar pelos seus esbirros, em Blois, e que, depois de assas-
sinado, ainda lhe veio contemplar o corpo enorme. Daí a frase 
que saiu dos lábios de Henrique III, tão mal interpretada pelos 
historiadores: "Morto, ainda é maior que vivo". Referia-se à esta-
tura física, porque o homem era disforme. Em geral, porém, em-
pregam-na no sentido moral. 

Não quero que o jovem e brilhante correligionário venha a tra-
zer uma deformação física em sua face. Longe de mim êsse desejo, 
porque, então, êle viria chamar-se - Carlos de Lacerda, o panfletá-
rio, o polemista e, também, "le Balafré" ! 

Era o que tinha dizer sôbre isso. 
Agora, como dizem os espanhóis, vou deixar a palha, para ir 

al grano - vou tratar da matéria. 
O assunto do petróleo, - objeto de uma conferência ainda esta 

tarde, do Presidente Arthur Bernardes, e a que pretendo assistir e 
ouvir com o respeito que devo a êsse grande brasileiro - não sei se 
estará sendo colocado . 

Tenho, para mim, que não é mais imperioso construir refina-
ria para a exploração do Recôncavo baiano, que hoje não produz 
mais de 2. 500 barris diários e, em oito ou dez anos, terá seus poços 
esgotados. Para mim, o problema imperioso é o da pesquisa, da in-
vestigação, isto é, a descoberta de lençóis de petróleo, porque quando 
tivermos um poço pioneiro, rico, abundante, de onde jorre em borbo-
tões o petróleo, nesse dia teremos recursos para as refinarias, para 
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os oleodutos, para a construção das plataformas de cimento, para 
os equipamentos necessários à exploração comercial e industrial 
do produto, navios-tanques e organização comercial. 

l!:ste é o meu ponto de vista. Penso que, para isso, poderemos 
conseguir recursos genialmente nacionais. Quanto gastou, até agora, 
o Conselho Nacional do Petróleo, para descobrir ou perfurar os po-
ços do Recôncavo, e isto em dez anos? 

O Sr. Jales Machado - Permita V. Ex.ª. Exatamente a parte 
das pesquisas é a mais cara de tôda a exploração. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Não tenho a menor dúvida. 
O Sr. Jales Machado - Todos os países do mundo dedicam a 

maior parte das inversões concernentes à exploração do petróleo na 
respectiva pesquisa. É para esta que não temos recursos. 

O Sr. Amando Fontes- O dinheiro até agora despendido com o 
Conselho Nacional do Petróleo não foi empregado apenas na desco-
berta dos campos já conhecidos na Bahia, mas para tôdo o território 
nacional. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Exatamente. 
O nobre Deputado pelo Estado de Goiás coloca-se em ângulo 

diferente daqueles em que me situo. Penso que deveríamos con-
centrar tôda nossa atividade e recursos para descobrir, seja onde fôr, 
as jazidas ricas de petróleo. O Conselho Nacional do Petróleo contra-
tou vários técnicos - geólogos, geofísicos, paleontologistas que fo-
tografaram, de avião, várias zonas do Brasil, para efetuarem o que 
chamam, em técnica uma pouco pedantesca, a estratografia. 

Ora, essas exigências da técnka são indispensáveis. Se o Con-
selho dispõe, realmente, de informações sôbre as diferentes zonas 
do País onde mais que provàvelmente existem jazidas de petró-
leo, não se justifica a atitude do meu querido e bom amigo General 
João Carlos Barreto, - que é tôda uma dignidade e probidade, -
em não permitir que a própria iniciativa privada vá gastar seu 
dinheiro nessa investigação, que o Professor Hermes Lima chamou 
de lotérica, e em verdade o é. 

O Sr. Hermes Lima - Realmente, a investigação do petróleo, 
para encontrá-lo, tem caráter lotérico, como disse, hoje menos 
que no passado. 
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O SR. FLORES DA CUNHA - Não há dúvida. 
O Sr. Hermes Lima - É mesmo muito menos lotérico, e neste 

momento, tudo indica que êsse caráter lotérico talvez já tenha prà-
ticamente desaparecido. É o que desejo comunicar a V. Ex.ª e à 
Câmara, porque o Presidente da Universidade de Chicago nos Es-
tados Unidos, o Professor Hutchins, - nome de responsabilidade 
intelectual, basta nomear o cargo que exerce há cêrca de oito anos, 
- escrevendo, há menos de um mês, um artigo sôbre a influência da 
energia atômica na indústria do petróleo, teve ocasião de dizer o 
seguinte: "Hoje, isótopos radioativos estão sendo empregados não 
sàmente para localizar os poços como para lhes medir a extensão 
e o volume". Assim, segundo o Presidente da Universidade de Chica-
go: " o maior risco na indústria do petróleo está eliminado". 

O SR. FLORES DA CUNHA - Afora essa contribuição que nos 
traz o ilustre professor Hermes Lima, sabe o Sr. Carlos Lacerda, 
como todos os estudiosos dessa matéria, que a ciência já dispõe de 
outros recursos de que não dispunha há 15 ou 20 anos, para localizar 
as zonas onde tudo indica se encontrem lençóis ou jazidas de pe-
tróleo. 

O Sr. Jales Machado - A menos que haja uma revolução nos 
métodos de pesquisa do petróleo, semelhante à que o nosso colega  

. Sr. Deputado Hermes Lima acaba de anunciar - os processos mo- 
dernos até hoje apenas conseguiram elevar, na América do Norte, os  
resultados primitivos, de 4% para 19%. Isso na América do Norte,  
onde a geologia do país já é grandemente conhecida, principalmen- 
te as vizinhanças dos poços petrolíferos. Até 1929, dos primeiros  
poços produtivos, de cem aproveitam-se quatro. Vê V. Ex.ª que o  
grande gesto para o qual o Brasil necessita de recursos, é exata- 
mente com as pesquisas, que constituem os trabalhos iniciais. 

O SR. FLORES DA CUNHA - V. Ex.ª ilustra meu discurso 
com a sua intervenção. Gostaria, entretanto, sem estarmos em 
mesa-redonda, que V. Ex.ª, então, dissesse, pràticamente, como 
opina, qual a solução que indica. 

O Sr. Jales Machado - E' admitir a colaboração do capital 
estrangeiro. Não vejo outra solução. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Tal colaboração é paga ou 
gratuita? 



- 366-

O Sr. Jales Machado- E' gratuita, ou por outra, gira em tôrno 
da participação dos lucros. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Nesse caso, diante da resposta 
de V. Ex.ª, permito-me prosseguir. 

O Sr. Jales Machado - E' uma participação nos lucros que, 
se forem excessivos, se forem grandes, tanto melhores para nós. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Em matéria de petróleo, os lu-
cros são astronômicos. 

O Sr. Jales Machado - E só por isso é possível a pesquisa. 

O SR. FLORES DA CUNHA- Vou prosseguir, porque o tempo 
se vai escoando, e provàvelmente serei advertido pelo Sr. Pre-
sidente. 

O quadro geral da descoberta, produção, transporte, refinação 
e distribuição do petróleo e os problemas pertinentes de administra-
ção, financiamento e política de orientação abrange uma soma 
muito considerável de energia e capital. 

A indústria de petróleo dos Estados Unidos, que atingiu hoje 
proporções tão colossais, não foi construída por qualquer organi-
zação que tentasse abarcar e resolver o conjunto dos problemas ati-
nentes ao petróleo. Ela se formou gradualmente. A nosso ver, não 
estamos inteligentemente tirando o melhor partido de nossas pos-
sibilidades quando dispersamos nossos recursos e energias em todos 
os aspectos do problema, por isso que êsse procedimento nos con-
duz a um esfôrço além da capacidade de nossas fôrças e, portanto, 
traz à cena a eterna questão do capital estrangeiro. 

A procura de capital estrangeiro para a exploração do petró-
leo brasileiro se resume finalmente na seguinte pergunta atinente 
à questão, levantada pelo ilustre colega, Sr. Jales Machado: "Quan-
to, de nossos recursos naturais, teremos que entregar ao estrangeiro 
a fim de assegurar a ajuda financeira para desenvolver os res-
tantes?" 

Essa pergunta, por sua própria natureza, é dolorosa e nenhuma 
resposta poderá ser realmente satisfatória. Em qualquer caso, o 
capitalista estrangeiro procurará, naturalmente, um "bom negócio" 
e, sempre com a "nacionalização" em sua mente, só trabalhará na 
base de elevado e rápido retôrno de seu investimento. 
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O Sr. Jales Machado - Se V. Ex.ª permite, darei mais um 
aparte esclarecedor. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Pois não. 
O Sr. Jales Machado! - Pelo anteprojeto do nosso Código, co-

briremos a nossa área sedimentar com grande quadriculado com-
posto de retângulos de um grão inteiro... 

O SR. FLORES DA CUNHA - Quanto a esta parte, já foi por 
mim focalizada. 

O Sr. Jales Machado - Perfeitamente. Agora, as pesquisas só 
podem ser concluídas nos triângulos ímpares, portanto na metade 
da área sedimentar. A parte da lavra só pode corresponder a 50% 
das pesquisas; logo, o máximo que se pode conceder ao capital es-
trangeiro é 1/4 de tôda a nossa zona petrolífera, que é de 300 mi-
lhões. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Mas bem sabemos como se dá 
a infiltração do capital estrangeiro, absorvente e dominador. 

Assim, o Brasil deve, por todos os meios, dar o máximo de seus 
recursos para a descoberta do petróleo. E aventuro-me a dizer que 
isso é possível sem qualquer ajuda estrangeira no campo das 
finanças. 

Minha sugestão é que todos os recursos do Conselho de Petró-
leo, exceto os que já estão comprometidos, devem ser utilizados, ex-
clusivamente, na descoberta de petróleo. A quantia necessária não 
parece ser exagerada para os recursos do Brasil. Sabe-se que a Ve-
nezuela custou aos exploradores estrangeiros 96 milhões de dólares 
em 10 anos, ou, em números redondos, 10 milhões de dólares por 
ano, durante o período da exploração. Os números correspondentes, 
para a Colômbia, foram 49 milhões de dólares por ano exclusiva-
mente para essa pesquisa e não gastasse dinheiro nos outros aspec-
tos da exploração do petróleo, a soma de 10 milhões não estaria além 
da capacidade do orçamento nacional, principalmente quando 
muito trabalho preliminar e eficiente já foi feito. No momento em 
que um campo importante fôsse encontrado, a perfuração de poços 
produtores poderia ser oferecida a perfuradores estrangeiros numa 
base semelhante à que foi aceita pelo Govêrno mexicano. 

Essa base não exige qualquer gasto imediato do Govêrno me-
xicano: o custo da perfuração é pago pelo próprio óleo produzido. 
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Um campo de óleo provado com poços produtores instalados 
assegura a produção definitiva de óleo e, portanto, uma receita 
certa. Oleodutos, transportes e refinarias seriam assim construídos 
e pagos pela mesma forma. 

Os estágios iniciais poderão exigir uma exportação direta de 
óleo bruto de forma a tornar a estrutura financeira mais maleável; 
contudo, no fim o óleo por si mesmo pagará tudo o que fôr necessá-
rio, desde que êle próprio tenha sido descoberto. 

Poderíamos aproveitar muito da experiência do México e da 
Argentina. 

Temos em mã.o um relatório sôbre operações de petróleo no 
México, o que aqui junto e estou certo de que, se o Govêrno endere-
çasse uma consulta ao argentino sôbre a matéria, informações va-
liosas seriam obtidas. Um ponto importante a ter em mente é que 
é conveniente aceitar relatórios sôbre operações nacionais de petró-
leo sem comparar ao mesmo tempo com os relatórios oficais, emiti-
dos pelos governos respectivos. 

Os relatórios emitidos pelos interessados na operação mexicana, 
por exemplo, são totalmente diferentes do relatório editado pelo 
Govêrno do México. Mas quando se lê o relatório oficial, do México, 
é difícil contestar sua veracidade. 

Portanto, recomendamos: 
"Concentremo-nos na pesquisa, que todo o resto lhe virá 

na vaza". 
O dinheiro necessário poderia ser levantado por meio de um 

impôsto adicional sôbre a gasolina. O preço atual da gasolina para 
o motorista (Cr$ 1,65 por litro) é menos da metade do preço pago 
em todos os países da Europa e, tendo em conta o valor do dinheiro 
nos países em causa, a gasolina aqui é ridiculamente barata. 

Os motoristas particulares no Brasil estão (falando-se em ge-
ral), longe de ser pobres e bem poderiam suportar o impôsto. Os 
motoristas profissionais e de caminhões podem cobrar o que bem 
quiserem, pois o transporte é deficiente. ~les estão tendo, portanto, 
lucros exagerados. 

Em qualquer caso, o transporte vital no Brasil (ônibus e ca-
minhões pesados) não depende de gasolina, mas de óleo diesel. Mes-
mo a parte mínima dessa espécie de transporte que ainda usa ga-
solina, fará a mudança ràpidamente, para evitar o impôsto. 
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Assim, todos os interessados poderíam pagar o seu tributo. 
Uma campanha a priori para popularizar a taxa, com fundamen-
to na salvação de um patrimônio nacional, terá influência razoável 
no sucesso. 

Finalmente, seja o impôsto lançado ou não sôbre a gasolina, as 
grandes companhias aproveitarão a desculpa da presente escassez 
mundial de petróleo para elevar seus preços até o nível que os 
consumidores possam ser forçados a pagar. Se o Govêrno tomar a 
iniciativa de aplicar uma taxa suficiente, e mantiver uma atitude 
firme na questão, as companhias de gasolina perderão a oportuni-
dade de fazê-lo. Nossa idéia dêste impôsto é a de elevar o preço 
de forma a que a gasolina venha a custar Cr$ 3,00 por litro. Além 
de tôdas as considerações, isso reduzirá o consumo pela eliminação 
de certos desperdícios e usos desnecessários. 

Com relação aos algarismos referentes ao consumo de gasolina 
em 1947, constatamos que êle atingiu a cifra de 1 bilhão de litros; 
um impôsto produzirá 10 milhões de dólares por 20 centavos sem 
nenhuma isenção de impostos para instituições do Govêrno. O va-
lor do impôsto a ser proposto fica para decisão desta Casa dentro 
de um mínimo de 30 centavos para produzir 10 milhões de dólares 
líquidos até um máximo de Cr$ 1,35 para produzir acima de 60 mi-
lhões de dólares. 

~ste impôsto é adicional aos já existentes e poderá ser chama-
do de Impôsto de Defesa do Petróleo. 

~ste, o meu ponto de vista. 
Disponho do último contrato feito pelo PEMEX - o Departa-

mento de Petróleo Mexicano, oficial - com uma poderosa compa-
nhia americana, mas para o efeito apenas de perfurar os poços que 
o Departamento indicar a êsses técnicos e estabelecer os equipa-
mentos, as plataformas, as bombas, a abertura dos caminhos para o 
local, enfim, para pagamento na bôca dos poços quando êstes es-
tiverem produzindo. 

O México emancipou-se, em verdade, da tutela escravizadora do 
capitalismo imperialista, já tendo acabado de pagar as indeniza-
ções pelas desapropriações realizadas das emprêsas inglêsas e 
americanas . 

Não quero ler os têrmos do último contrato feito pelo PEMEX 
para a perfuração dos poços, porque o texto está em espanhol; aliás, 

24-22500-II 
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eu mesmo poderia traduzi-lo da tribuna. Mas é nisto que alguns dos 
versados em petróleo laboram em equívoco. Eu, de mim, declaro que 
descobertos lençóis ricos de petróleo, poderemos chamar o capital 
estrangeiro e as companhias técnicas para virem fazer as instala-
ções e receberam na bôca dos poços do seu trabalho. 

Mas, dar autorização a estrangeiros ou fazer-lhes concessões, 
como pretende o anteprojeto ou o Estatuto do Petróleo, é tornar a 
reatar os liames que }á nos trazem manietados, diante da influên-
cia poderosa do capital das formidáveis companhias que exploram 
o petróleo no mundo. 

O Sr. Tristão da Cunha - Permita o nobre orador. Quando o 
petróleo era vendido, aqui no Rio de Janeiro, a 1$100, o litro, os tais 
trustes exploradores colocavam o petróleo CIF-Rio a $250. Quer di-
zer, o Estado brasileiro, que não tinha nada a ver com o assunto, 
recebia $950 por litro. 

O SR. FLORES DA CUNHA - A situação do petróleo no México 
é aquela que venho de referir. O país se emancipou da tutela das 
grandes emprêsas petrolíferas e prospera a tal ponto que, antes da 
desapropriação das companhias de gasolina, a Standard Oil, a Shell 
e outras, o consumo interno era de 20% de sua produção e hoje 
é de 80 % , e já se prevê um deficit na produção do petróleo me-
xicano para as próprias necessidades internas, o que está deter-
minando a busca de novos lençóis e abertura imediata de poços, 
contratada com emprêsas americanas de perfuração. 

Como se vê do avulso distribuído no Congresso, em que estão 
insertos à Mensagem presidencial, o anteprojeto, o relatório da Co-
missão, que é obra do Sr. Odilon Braga, os pareceres de dois ou três 
Ministros de Estado a quem o Sr. Presidente da República distribuiu 
o anteprojeto para estudo, a opinião de Hoover e seu colega, técnicos 
americanos, o anteprojeto não fixou idéias sôbre a solução do proble-
ma, nem a própria mensagem faz referência a isso; deixa ao cri-
tério do Congresso Nacional a solução dêste problema-chave da nos-
sa vida. Naturalmente, segundo me informou o nobre Deputado 
Agamemnon Magalhães, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, a matéria vai ser estudada. A Comissão de Constituição e 
Justiça, porém, terá que se manifestar, apenas, quanto ao aspecto 
constitucional ou inconstitucional do anteprojeto, seu aspecto polí-
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tico e nada mais. A Comissão de Indústria e Comércio e creio que, 
por fim, a de Investimentos, é que terão de dar a última palavra 
relativamente à matéria. 

Estou convencido, Senhores Deputados, de que deve ser nacio-
nalista a solução. Não sou nacionalista à maneira daqueles falan-
gistas do Coronel Perón, na Argentina, mas sou nacionalista na 
defesa dos nossos grandes interêsses. Mas não sou exclusivista nem 
quero expelir daqui o estrangeiro. Eu, como gaúcho, sou dos pri-
meiros a constatar que o braço alemão e o braço italiano foram fa-
tôres decisivos na prosperidade do meu Estado. Ao contrário, sou 
do ponto de vista da colonização, partidário extremo de que não 
se demore em estabelecer uma boa corrente imigratória para o 
Brasil, não só de pessoas como, também, de capitais. Propugnemos, 
entretanto, a defesa dos interêsses futuros de nossos filhos e netos, 
exigindo que o produto da exploração dessas grandes riquezas sir-
va para o progresso nacional, permaneça aqui não como tem 
sido feito até o presente momento: grandes emprêsas contratantes 
de serviço público do Brasil, fazem um dreno da nossa riqueza, 
anualmente, de milhões. E', justamente, para estancar esta sangria 
que levanto o meu pensamento. Na questão do petróleo, não tenho 
parti pris. Desejo a emancipação econômica do Brasil, que só 
poderá ser realizada com a solução do problema do petróleo, do ferro, 
antes que passe a era do ferro pelas novas descobertas da energia 
nuclear, e também do seu natural sucedâneo - se se pode dizer 
assim - na indústria do alumínio, metal muito mais leve e muito 
mais maleável e que se presta a mil e uma aplicações. Como dis-
põe o Brasil de sistemas de montanhas de ferro quase puro, como 
o de Itabira, cujo minério, na própria montanha escavado e tirado, 
dá noventa e oito vírgula, e não sei quantos por cento de ferro qui-
micamente puro, como perder a oportunidade de explorar esta ri-
queza? E não é somente Minas Gerais que possui ferro. Por todo o 
Brasil, há montanhas de ferro. No meu próprio Estado, que não é 
rico em minerais desta natureza, existe ferro. Por que perder esta 
oportunidade? 

Estou informado de que, ainda há dois meses, os Presidentes 
das grandes companhias de aço da América do Norte, a Bethlem 
Steel e a Union Steel, estiveram no Brasil, sugerindo ou solicitan-
do a concessão de uma estrada de ferro paralela à do Rio Doce, 
que, partindo das jazidas ricas de Itabira, demandasse o Pôrto de 
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Santa Cruz, no Espírito Santo, a alguns quilômetros ao norte do de 
Vitória, para exclusivo transporte, in natura do minério de ferro. 

Sei que essas propostas ou foram estudadas ou estão para es-
tudar. Era uma oportunidade que o Brasil tinha de valorizar as ja-
zidas de ferro, sobretudo as de Minas Gerais, riquíssimas, de alto 
teor, e que já estão mais ou menos aparelhadas para a exploração. 

Se eu tivesse uma parcela mínima de influência sôbre o Poder 
Público, iria ao General Presidente da República para abrir-lhe os 
olhos e dizer-lhe: Não perca um minuto; aceite essas propostas com 
as cautelas devidas, necessàriamente, para que o Brasil tire o máxi-
mo proveito da exportação do minério in natura. 

Sr. Presidente, sôbre a matéria do petróleo o meu glorioso par-
tido, em reunião de ontem, designou uma comissão para estudar o 
assunto e oferecer parecer que será debatido em assembléia de cor-
religionários. Não sei por que motivo o ilustre Sr. Prado Kelly julgou 
ô.e incluir o meu nome nessa comissão. Estou, por isso, obrigado a 
postergar por algum tempo a vasta documentação que tenho sôbre 
a matéria do petróleo, para submetê-la ao estudo dos meus compa-
nheiros de comissão, e reservar-me á oportunidade para, quando 
o assunto adquirir consistência e vier a plenário, discutí-lo sob êsse 
ponto de vista em que me coloco, com alma levantada, só tendo 
diante dos olhos o interêsse nacional, porque a essa altura dos meus 
dias não tenho outra coisa a fazer senão dedicar-me ao meu País. 
(Muito bem; muito bem: palmas). 



DISCURSO DO DEPUTADO EUZÉBIO ROCHA (*) 

O SR. EUZÉBIO ROCHA (*) - Sr. Presidente, a muitos po-
derá parecer que a oportunidade para examinar o palpitante pro-
blema do petróleo seja aquela, em que ao plenário desça o estatuto, 
que se encontra nesta Casa, com a mensagem presidencial. Entre-
tanto, maquinações há - tão graves e tão sérias - que a mim se 
afigura azado, pelo menos, uma palavra de alerta, para que os ilus-
tres colegas e - o povo, em geral, - continuem acompanhando, 
com vivacidade e espírito de crítica, problema assaz decisivo para os 
destinos do País. (Muito bem). 

É verdade que a idéia de se explorar o petróleo, em benefício 
de nosas gente, tem fôrça que vai abatendo os obstáculos que a 
ela se antepõem, difundindo-se nos horizontes esperançosos da 
Pátria, como a luz e o vento. 

É o próprio Senhor Presidente da República quem afirma em 
Mensagem que acompanhou os anteprojetos relativos ao incre-
mento do petróleo e seu estatuto: 

Ninguém ignora que é do mais alto interêsse para a 
economia e defesa nacional o desenvolvimento dessa in-
dústria, que poderá ter proporcionado, durante o ano fin-
do, economia de divisas superior a 400 milhões de cruzeiros, 
se estivéssemos, então, aparelhados para destilar a totali-
dade do petróleo que importamos. 

Ciosos da gravidade do problema que ora se discute, queremos 
trazer aqui a nossa contribuição que, embora, despretensiosa, ten-
tará esclarecer alguns pontos do momentoso problema. Não nos 
consideramos um dos poucos, pouquíssimos mesmo, conhecedores 
dos intricados meandros da questão do petróleo no Brasil. Por isso 
mesmo, não nos abalançaremos a um estudo técnico dos aspectos 

(•) Sessão de 3-6-1948. 
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primários do problema, tais como lavra, refinação, transporte, ex-
portação, enfim, todos os fenômenos que dinamizam a complicada 
indústria do petróleo. 

Queremos, isto sim, chamar a atenção dos nossos pares para o 
ponto nevrálgico da questão, que é, sem dúvida, o financiamento de 
uma indústria petrolífera brasileira e os óbices que lhes estão crian-
do. Se ora ousamos prender a atenção desta Casa, é que estamos 
convencidos daquela verdade que Wilson lançou há cêrca de três dé-
cadas: "O valor de uma nação depende da quantidade de petróleo 
que possui". E, em verdade, a esta altura da história econômica do 
Brasil - quando se oscila entre duas teses antagônicas: uma 
que pretende a nacionalização da indústria do petróleo, e outra que 
se bate pela sua entrega ao capital estrangeiro - nenhum brasi-
leiro deve eximir-se da responsabilidade de pensar alto e lutar por 
sua opinião, no afã de trazer um esclarecimento à falta de com-
preensão, e, mesmo, à intransigência das fações opostas. Isto, por-
que não se trata de um movimento de recuperação econômica, mas 
de verdadeira emancipação, que deverá conduzir o Brasil a cami-
nhos mais fáceis e a uma riqueza mais sólida, caminhos que, se 
percorridos com a devida cautela, influirão decisivamente no pró-
prio nível de vida de seu povo, que ainda morre de fome nas ruas 
das metrópoles. (Muito bem) . 

Lembrai-vos, ainda, de que é de ontem a tremenda crise de 
transportes que, tendo abalado intensamente o mundo, sufocou di-
retamente nossa produção industrial e agropecuária, porque o 
problema de suprimento de óleo e derivados não era um problema 
que pudesse ser resolvido por nós, brasileiros. Não possuíamos, co-
mo até hoje, nenhuma refinaria, nem depósitos suficientes de óleo 
cru, nem reservas de gasolina ou de outros derivados. A produção 
ficou sufocada nos armazéns gerais, nos armazéns de estrada de 
ferro, quando nossos produtos não apodreceram nas antigas sen-
zalas ou se estiolaram ao relento. A concretização de uma indústria 
brasileira de petróleo - agora que nossos campos petrolíferos estão 
desbravados, agora que o gás de Aratu lança perenemente para o 
alto o seu apêlo, como que conclamando os brasileiros de boa vonta-
de a um soerguimento da economia nacional-é um dever cívico, e 
é justo que nós, nesta Casa, procuremos uma solução pacífica, linear, 
meridiana mesmo, para que se não comprometa, mais uma vez, 
diante da intransigência de uns, o bem-estar da coletividade. 
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Sabemos que o problema é difícil, repetimos mais uma vez. Ho-
mens da mesma classe, com o mesmo nível cultural, com a mesma 
contextura moral, defendendo tenazmente pontos de vista opostos. 
Lembremo-nos de que tal questão tem provocado grande polêmica 
entre dois militares, entre dois generais ilustres e patriotas -Juarez 
Távora e Horta Barbosa: o primeiro, defendendo a tese de que o 
petróleo brasileiro não poderá ser explorado sem auxílio dos capi-
tais estrangeiros; o segundo, defendendo uma solução diametral-
mente oposta, reagindo com dramaticidade contra a hipótese de se 
desenvolver, no Brasil, um ciclo de economia petrolífera colonial, 
batendo-se pela nacionalização da indústria do petróleo entre nós, 
justamente para evitar que o colonialismo petrolífero cresça de im-
portância no Brasil e acarrete, também, um colonialismo até mili-
tar. Desculpem os nobres pares o entusiasmo que porventura ressalte 
de minhas palavras. E' que, como afirmou a fibra gauleza pela bôca 
de um de seus corifeus, "não se pode ficar neutro diante do crime". 
E, nobres deputados, já é um crime consumado qualquer procras-
tinação na solução do angustioso problema do petróleo nacional 
(Apoiados) . 

No entanto, procurando esquematizar serenamente, temos os 
seguintes dados para a equação do financiamento da nossa indús-
tria de petróleo: ou tal financiamento se dará apenas à custa de 
capitais nacionais, ou à custa de capitais estrangeiros, ou, então, 
à custa de capitais mistos. O capital nacional poderá ser privado 
ou estatal; o capital estrangeiro terá que advir de um Estado, de 
bancos, ou então das famosas holdings. 

Discutiremos, daqui por diante, as possibilidades de se definir 
o Govêrno brasileiro por um ou outro tipo de investimento, tomando 
por base, primeiramente, o projeto apresentado pelo Sr. Odilon 
Braga. 

Temos que: ou o Govêrno brasileiro se decidirá desassombrada-
mente pela nacionalização da indústria do petróleo entre nós, ou 
cairá no regime das concessões, regime que, mesmo delegado a na-
cionais não estará a coberto dos jogos capitalistas dos trustes in-
ternacionais. 

E o próprio Sr. Odilon Braga, sàbiamente, foi procurar o au-
xílio de Emile James para nos esclarecer bondosamente sôbre a 
moderna acepção da palavra concessão. Diz o autor citado no seu 
famoso livro "Les formes d'entreprises", que, "com a concessão che-
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gamos a uma modalidade ainda mais comum de emprêsa organi-
zada pelo Estado. O sistema consiste em que as autoridades pú-
blicas, ao invés de explorarem por si mesmas êsse ou aquêle ser-
viço, essa ou aquela fonte de recursos, designam um emprésti-
mo privado - indivíduo ou sociedade que em seu lugar, o fazem 
com seu próprio capital e por sua conta e risco. Entre o concessio-
nário e o Estado, um acôrdo estipula quais os deveres o pri-
meiro terá de cumprir, seja em relação ao Estado, seja em 
relação ao público". Desdobrando êste pensamento, o relator 
do projeto acentua que a concessão é um empreendimento 
organizado pelo Estado porque, dêsse modo, mais fácil será 
diferenciá-lo de outras espécies de concessão tais como a con-
cessão temporária, gratuita ou onerosa de parte do domínio de uso 
público ou da que transfere a particulares o domínio de certos bens 
do Estado sejam terras devolutas ou terrenos foreiros, ou ainda, 
plena exploração de alguns elementos como as areias monazíticas, 
por exemplo. 

Ora, esta concessão é eminentemente européia, francesa, diría-
mas melhor, já que, com seus exegetas, vamos encontrar Maurice 
Hauriou, Duguit, Barthélemy, Jêze, Marcel Valine, Roger Bonnard 
e outros, todos autores que influíram decididamente na nossa for-
mação jurídica e nos legaram a conceituação vigorante entre nós. 
É esta, porém, a conceituação anglo-americana? Perguntamos nós. 
Evidentemente, não, Jª que o direito anglo-saxão proveio de 
fontes que não as do direito romano. E até mesmo o Sr. Odilon Braga 
afirma categàricamente: "Inútil será pesquisar-se (o têrmo) no di-
reito anglo-americano - e é ainda o Sr. Odilon Braga quem nos 
auxilia - os autores americanos desconhecem quase por completo 
o conceito de concessão como empreendimento organizado pelo Es-
tado. Nem mesmo no direito internacional tal expressão aparece 
com freqüência, já que é de ordinário substituída por licence 
cartel, monopoly, grant, approbation, admission. Na verdade, em 
bora usando às vêzes a mesma expressão, latino-americanos e 
anglo-americanos jamais se entenderão, pois que, enquanto os 
primeiros pensarão em empreendimento organizado pelo Estado 
e, pois, submetido ao seu contrôle, os segundos pensarão sempre 
num contrato de alienação - expressa ou tácita - de bens ou de 
prerrogativas da soberania. Desta divergência sempre advirão gra-
ves conseqüências práticas: enquanto para o primeiro grupo o con-
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de petróleo brasileiro. No entanto, o regulamento proposto, que 
modifica os dispostivos do Decreto-lei n.0 395, de 29-4-1938 e re-
gula a organização das sociedades que poderão obter concessão 
ou a autorização para construir e explorar oleodutos e refinarias de 
petróleo, acaba por entregar os poços nacionais à sanha dos trustes 
americanos e à política militar dos Estados Unidos. Vejamos, ipsis 
literis, o que se estatuiu: 

"Art. 3.0 As autorizações para a exploração da indústria de 
refinação e de transporte do petróleo bruto de produção nacional ou 
importado que se destinar ao abastecimento interno somente serão 
outorgadas a brasileiros ou a sociedades organizadas no país, aten-
dido o disposto no Decreto-lei n.0 938, de 3-12-1938. 

§ 1.º Para os fins indicados neste artigo somente serão auto-
rizados a funcionar: 

I - 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 estabe-
lecidas nos Arts. 59, 61, 62 e 63 do Decreto-lei n.0 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.0 I; 

e) O restante do capital social, até o máximo de quarenta 
por cento, poderá ser subscrito e realizado por pessoas físicas es-
trangeiras, ou por sociedades que tenham sede no Brasil e somente •sejam pela lei brasileira, sem a exigência de serem brasileiros os 
acionistas . 

• 
§ 2.0 As cotas sociais e as ações que constituem a parte de ca-

pital indicada na Letra b, no número 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 adjudica-
ção, os direitos do de cujus, até se transmitam a brasileiros, serão 
exercidos pelo inventariante, se brasileiros, ou pelo Ministério 
Público. 
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§ 3.º São nulos de pleno direito e ineficazes quaisquer contratos 
de opção, promessas de contratos, ou outros negócios jurídicos, que 
confiram direitos,' prestações ou ações a pessoas que, segundo esta 
lei, não possam adquirir cotas ou ações da sociedade. 

§ 4.0 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 de indústria mencionado no artigo, 
ou que faça parte de outra que a explore, em caso de dissolução 
ou decretação judicial de nulidade de sua constituição. 

§ 5.0 A Administração das sociedades por ações deve compor-
-se de, pelo menos, três diretores, na sua maioria brasileiros, po-
dendo os estatutos assegurar aos acionistas que representam a 
parte de capital referida no§ 1.0 , 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 pe-
los acionistas que representam a parte do capital mencionado no 
§ 1.0 , N.0 II, Letra b); 

b) o diretor ou diretores restantes serão escolhidos exclusiva-
mente pelos acionistas que representam a parte do capital mencio-
nado no § 1.º, II, e. 

Se o número de diretores fôr de cinco ou mais, êsses acionistas 
poderão eleger mais um diretor. 

§ 6.0 Nos casos em que o acionista precisa de representação, 
assistência, ou consentimento de outrem que seja estrangeiro, no-
mear-se-á curador permanentemente, para a representação ou assis-
tência do incapaz, pessoas de nacionalidade brasileira, de preferên-
cia outro sócio, ou acionistas, ou, se apenas se exige consentimento, 
será dispensado, escapando as ações à administração do cônjuge 
estrangeiro. 

§ 7.º -A subscrição ou aquisição de ações por parte de estran-
geiro, residente ou não no País, ficam sob a proteção das leis brasi-
leiras. 

Como se vê, há falta de entusiasmo na mensagem quanto ao 
êxito da emprêsa nacionalista. A letra da lei, é clara e incisiva. Che-
ga-se, pela sua interpretação implicitamente, ao reconhecimento de 
que as concessões de jazidas ou de refinarias não devem ser explora-
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das por emprêsas genuinamente brasileiras, em virtude do perigo 
a que estariam sujeitos os capitais invertidos. Confessa-se claramen-
te, afinal, que só só os trustes americanos estão em condições de tal 
emprêsa, porque só êles dispõem de um sistema eficiente de vendas 
privilegiadas dos refinados, impostos ao mercado pelo seu preço. 
Que percam as esperanças os brasileiros de boa vontade; lá se vai 
a nossa oportunidade de proporcionar ao País energia barata para 
criação e circulação de riquezas, isto porque, embora não se pense 
em dar diretamente a concessão a companhias estrangeiras, dá-se-
-lhes ingenuamente a prerrogativa de subscrever 40% dos capitais 
que desde logo ficariam concentrados nos trustes. 

É verdade que o resto do capital seria confiado a brasileiros aos 
quais, afinal, se oferecia um bom negócio - um negócio apenas 
de títulos comerciais, adquiridos em vista dos polpudos dividendos 
proporcionados aos seus tomadores. Ora, meus compatriotas, tais 
títulos seriam dos melhores das nossas Bôlsas e, perguntamos nós, 
que impediria que os trustes americanos os comprassem através dos 
seus testas de ferro? Sim, não nos horrorizemos em conceber bra-
sileiros tão sem caráter a ponto de servir a tais manobras. Pois não 
é o próprio projeto de lei que põe o problema de petróleo para os 
brasileiros apenas em têrmos de um lucrativo negócio comercial? 
E assim estaremos, se votarmos a referida lei, completamente sub-
jugados pelos trustes americanos, pois ainda que não pintássemos 
o quadro com côres tão carregadas, como pensar que acionistas in-
dígenas, pacatos ou não, homens de negócios desconhecendo as 
intrincadas questões de política internacional, de economia e mi-
litarismo dirigidos - que são tôdas questões marginais da política 
do petróleo - pudéssemos distinguir nas assembléias da compa-
nhia quais os verdadeiros interêsses do Brasil? 

Enfim, mesmo que os trustes alienígenas tivessem apenas 40% 
de interêsse, ainda assim o Estado teria alijado de si um pouco de 
sua própria soberania, pois que teria perdido o direito irrecusável 
de árbitro único e insubstituível em tão fundamental problema. 
Dêsse modo, mesmo que por uma atuação miraculosa pudéssemos 
impedir que a parcela de capital nacional fôsse subtraída pelas 
companhias estrangeiras, ainda assim estaríamos nas mãos dos 
fabulosos cartéis de petróleo, e isto porque seria impossível obrigar 
a todos os acionistas, disseminados pelo Brasil, um comparecimen-
to cívico às assembléias. O ínclito General Horta Barbosa já de-



- 381 -

nunciou o slogan corrente de que não possuímos os enormes ca-
pitais necessários à simples montagem de refinarias. Como bem 
explica aquêle técnico o consumo total de refinados no Brasil é 
de cêrca de 40 . 000 barris por dia. 

Uma refinaria média, montada no Rio de Janeiro, com capa-
cidade para elaborar 10. 000 barris por dia, com 60 % de gasolina, 
importando tôda a matéria-prima e vendendo os refinados pelo pre-
ço do similar importado, sem alteração do regime fiscal vigorante, 
produzindo ademais uma gasolina com índice de octana superior ao 
que os trustes distribuem, atualmente custaria cêrca de dez mi-
lhões de dólares, incluindo tanques para armazenamento de um 
milhão de barris de óleo cru. 

Precisamos, portanto, de quarenta milhões de dólares, ou sejam 
oitocentos milhões de cruzeiros, para dotar o País de refinarias 
que cubram a totalidade do abastecimento nacional. A parcela 
maior, entretanto, do consumo é representado pelo fuel-oil, resíduo 
da destilação de petróleo, e, por isso, queimado em caldeiras. E' 
combustível de baixo preço unitário, e há, com abundância, no 
mercado internacional. De início procuramos obter, pelo fracio-
namento do óleo importado ou nacional o máximo de produtos 
nobres, como as gasolinas, o querosene, o óleo Diesel, os lubrifi-
cantes etc., continuando a importar o fuel-oil de baixo custo e mí-
nimo frete marítimo. Assim, não necessitamos, desde logo, montar 
um tanque industrial com a capacidade correspondente ao abas-
tecimento total. 

Assim procede, ainda hoje, a Argentina, na sua sábia política 
de energia. 

Admitindo-se, entretanto, que a situação internacional dite a 
premência de um parque industrial completo, de uma só vez, o que 
seria exemplo único no mundo, mesmo assim, a quantia de 40 mi-
lhões de dólares não é tal que escape às nossas possibilidades. 
Nesse ponto, como prova da nossa capacidade financeira, é que ca-
bem os exemplos de Volta Redonda e Vale do Rio Doce, em cada 
um dos quais inverteu o Govêrno soma acima da necessária para 
instalação das refinarias. 

O Sr. Diógenes Arruda - Aliás, fato importante, que deve ser 
assinalado, nesse debate, é que vários técnicos e pessoas que se in-
teressam pelo problema do petróleo no Brasil, afirmavam que o 
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País podia, êle mesmo, explorar o seu petróleo, como o fazem a 
Argentina, o Uruguai e o México, atualmente. O Govêrno dizia 
que não e, nesse sentido, contratou técnicos, inclusive norte-ame-
ricano, fêz uma lei, enviou-a ao Parlamento e vamos debatê-la den· 
tro de pouco tempo. Entretanto, o mesmo Govêrno que enviou essa 
lei de entrega do nosso petróleo à Standard, no Plano Salte confessa 
que o petróleo pode ser explorado com os recursos nacionais e que 
existem disponibilidades de capitais para sua exploração, rendendo-
-se, assim, àquela argumentação irrespondível, de que temos aqui 
capitais necessários para explorar tal riqueza. Veja V. Ex.ª a 
contradição evidente do Govêrno, na política do petróleo. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Agradeço o aparte de V. Ex.ª. 

Não vale, pois, a teoria de que não temos capital disponível. 
Lembre-se mesmo, como já o fêz aqui nesta Casa o Sr. Hermes 
Lima: "basta acentuar que só com a Fábrica Nacional de Motores, 
que pràticamente até hoje montou apenas meia dúzia de motores, e 
não fêz mais nada além disso; só com essa fábrica, levando-se ain-
da em consideração que seu material foi obtido por intermédio da 
lei de empréstimos e arrendamentos, a Nação já despendeu cêrca 
de 360 milhões de cruzeiros. Não é de espantar que para a des-
coberta do petróleo no País se tenham despendido pràticamente, 
até hoje, 500 milhões de cruzeiros, com o resultado de haver ficado 
demonstrada a existência dessa riqueza no nosso subsolo e, alnda 
mais, com o resultado industrial de que êle, no momento, através de 
refinarias rudimentares, pode abastecer o consumo nacional em 
cêrca de 10% . Por conseguinte, descoberto o petróleo, sendo impos-
sível negar sua existência, era natural que surgisse no País inteiro, 
nos meios governamentais, nos meios políticos e na opinião pú-
blica, a necessidade de organizar-se a sua exploração". Ainda lem-
bramos também - e também o fêz o Sr. Hermes Lima - que "não 
faltariam recursos dentro do País para ocorrer às despesas, por 
maiores que fossem, com a instalação da indústria do petróleo por 
nossa própria conta, porque trezentos milhões de cruzeiros dá a 
Nação todos os anos para serem empregados nas obras de valori-
zação da Amazônia. Dêsses trezentos milhões de cruzeiros, que só 
tendem a crescer, porque representam uma percentagem de 3% 
das rendas tributárias da União, dessa quantia bem poderiam ser 
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tirados 100, 150, 200 milhões que fôssem, para a pesquisa do pe-
tróleo em tôda aquela vasta região, pois nada haveria de valorizá-
la mais que a descoberta do óleo." 

Nem se esqueça, também, que o problema da instalação de 
uma indústria de petróleo no Brasil, mesmo apenas de refinaria, 
não poderia ser levada de um só ímpeto, pois que mesmo as com-
panhias estrangeiras, ainda que estivessem interessadas na explo-
ração imediata, de nosso petróleo (coisa que não acontece, pois 
que, segundo o próprio Sr. Hoover, é muito pouco provável que nos 
próximos 50 anos os 300 milhões de hectares das bacias sedimenta-
res do Brasil sejam solicitadas para as pesquisas e lavras pelos 
trustes que exploram o negócio). Seria insensato, pois, colocar a 
questão em têrmos de negócio imediato. Não tenhamos ilusão com as 
companhias estrangeiras, pois a documentação que a êsse respeito 
prevê algumas décadas para a exploração eficiente do negócio, é 
farta e insuspeita. Tais companhias jamais se abalançariam a inves-
tir 50 Omilhões de cruzeiros de uma vez, perdidos em pesquisas em 
tôda a vasta área onde o nosso petróleo palpita. Dêsse modo, se 
pensarmos na exploração da indústria do petróleo nacional não 
apenas em têrmos financeiros, mas em têrmos de tempo, veremos 
então que os capitais 500 milhões apregoados, devem ser investidos 
gradativamente, periódicamente. E nestes têrmos a alegação de 
falta de recursos financeiros nacionais se torna absolutamente fa-
lha. Bastaria, como já se opinou nesta Casa, um aumento da gra-
vação do fumo e na bebida, que não são coisas essenciais, para que 
pudéssemos destinar em cada ano, ao petróleo, uma cifra talvez 
de 300 milhões de cruzeiros. 

Lembre-se ainda que, como os exemplos latino-americanos in-
dicam, a indústria petrolífera se pagará muito mais ràpidamente 
do que os investimentos na Amazônia ou as obras do Nordeste. 

O Sr. Benício Fontenelle - O nobre colega pode precisar qual 
foi o govêrno que começou a política nacional do petróleo? 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - A política nacional do petróleo 
não foi iniciada, própriamente, por um govêrno, mas pelo patrio-
tismo dos brasileiros, incluindo govêrno e governados. 

O Sr. Flores da Cunha - Por iniciativa privada, na Bahia, 
de que foi pioneiro um Sr. Cordeiro, grande patriota. 
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O SR. EUZÉBIO ROCHA - O que quis frisar, na resposta ao 
nobre colega Benício Fontenelle, é -que tenho a convicção de que 
todos os brasileiros mal se aperceberam da existência do petróleo se 
empenharam, igualmente, em resolver a questão. 

O Sr. Benício Fontenelle - O Govêmo que deu impulso a esta 
política foi o do Sr. Getúlio Vargas. Ninguém pode contestar. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Aliás, o problema do petróleo vem sen-
do discutido desde o regime imperial, tendo sido Teófilo Otôni, por 
assim dizer, o pioneiro na questão. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - O aparte de V. Ex.ª é muito oportu-
no. É exato que a questão do petróleo vem sofrendo controvérsias 
através de muitos e muitos anos. Tem-se falado na existência de 
petróleo, o que sempre tem sido contestado, quando os trustes en-
tram em jogo tentando impedir a exploração dessa riqueza. Da luta 
entre povo e governos contra os trustes, o resultado aí está: o pe-
tróleo existe . 

O Sr. Benício Fontenelle - Teve também papel de realce, na 
questão do petróleo, o Govêrno Artur Bernardes. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - V. Ex.ª lembra com muita pro-
priedade, o nome do Presidente Artur Bernardes, cuja tradição 
já se afirmava em seu memorável discurso de 18 de junho de 1937, 
denunciando o famoso contrato Itabira-Iron. 

O Sr. Flores da Cunha - É uma grande verdade o que acaba 
de asseverar V. Ex.ª. Nenhum país no mundo, dos que se embre-
nharam na pesquisa do petróleo, despendeu grandes somas, de uma 
só vez nessa exploração: o problema foi sempre escalonado, as despe-
sas se fizeram por etapas. O Brasil também pode gastar seu pró-
prio dinheiro na pesquisa. (Muito bem). 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Muito obrigado a V. Ex.ª. 

O Sr. Diógenes Arruda - Já o nobre Deputado Dioclécio Duarte 
acha que as pesquisas devem ser feitas de qualquer maneira e não 
com a participação de capitais nacionais. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Enquanto não tivermos petróleo ra-
cionalmente explorado, seremos uma nação colonial. 
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O Sr. Diógenes Arruda - Mais colonial ainda será o Brasil e 
mais submetido ao capital estrangeiro, se agirmos da maneira pro-
pugnada por V. Ex.ª. 

O SR. EUZÊBIO ROCHA - Do exposto parece-nos, já a esta 
altura da discussão, sumamente perigoso insistir-se em apregoar 
dever a indústria petrolifera ser entregue à cobiça estrangeira. 
Mesmo que tivéssemos que deixar dormir as nossas reservas no 
seio da natureza, isto seria preferível a entregá-las abertamente, 
digamos de uma vez - a uma política militar estrangeira. 

A êste respeito queremos salientar que são fartos os documentos 
-Oficiais que atestam ser hoje a política petrolífera dos Estados 
Unidos não apenas um instrumento dos trustes privados, mas tam-
bém uma arma de guerra manejada hàbilmente - e muitas vêzes 
inconfessadamente - pt-lo Departamento de Estado daquele país. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Tanto assim que se criou até a Lei 
Sherman, para combater o truste. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Lá e cá a luta contra os trustes é 
-uma realidade, e por vêzes, consegue-se a vitória. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Isso também não significa que na 
América do Norte a exploração do petróleo não se tenha iniciado 
com a cooperação de capitais estrangeiros. 

O Sr. Diógenes Arruda - Examinando as medidas postas em 
-prática nos Estados Unidos, vemos que aquêle país tudo fêz para 
impedir que a exploração do petróleo se realizasse com capitais 
,estrangeiros. É a verdade histórica. 

O SR. EUZÊBIO ROCHA - Quero responder ao aparte do no-
bre colega, Sr. Dioclécio Duarte. 

De fato, a exploração do petróleo, nos Estados Unidos, teve a 
participação do capital estrangeiro, mas Wilson - Presidente dos 
Estados Unidos - refletindo o pensamento da Nação, declarava: 

"Tendes ouvido falar em concessões feitas pela Amé-
rica Latina, ao capital estrangeiro, mas não em conces-
sões feitas pelos Estados Unidos ao capital de outros países. 
É que não damos concessões. 

Convidamos, sim, o capital estrangeiro a vir aqui co-
locar-se. 

:25-22 500-II 
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"Fazemos um convite, mas não concedemos pri-
vilégio". 

"Os Estados que são obrigados a fazer concessões cor-
rem grave risco de ver influenciarem dominadoramente 
nos seus negócios os interêsses estrangeiros . 

Uma tal situação pode chegar a ser intolerável." 

O Sr. Dioclécio Duarte - Realmente, só depois de os Estados 
Unidos se tornarem país capitalista, e quando competentes técnicos 
principiaram a aparecer em grande número, puderam, como acon-
teceu com a Inglaterra, prescindir de cooperação do capital estran-
geiro. Em seguida à Guerra de Secessão, foram o capital e o braço 
alienígenas que permitiram o notável surto alcançado por aquela 
República Setentrional, não só no setor social como no econômico. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - É indiscutível que os capitais es-
trangeiros merecem inteiro apoio. Jamais lhes devemos, porém, ofe-
recer concessões perigosas, porque estas podem constituir fatôres 
de opressão nacional e, assim, comprometer os próprios destinos 
da Nação. · 

O Sr. Dioclécio Duarte - Perfeitamente de acôrdo com V. Ex.ª, 
e ninguém mais do que eu deseja que o Banco do Brasil encontre, 
dentro de suas fronteiras, recursos suficientes para resolver seus 
problemas fundamentais. 

O Sr. Diógenes Arruda - O fato é que o Govêrno dizia no 
Estatuto do Petróleo, estar precisado de capitais estrangeiros e, 
agora, confessa, através do Plano SALTE, que temos suficientes ca-
pitais no País . 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Nesse caso, revela-se um progresso 
digno de louvor e de aplausos por parte do Govêrno. 

O Sr. Diógenes Arruda - V. Ex.ª poderia responder ao nobre 
Deputado Sr. Dioclécio Duarte que, quando se iniciou a revolução 
da burguesia, nos Estados Unidos, quando, realmente, êsse país 
marchou pelo caminho do capitalismo, na sua grande expansão, 
começaram as verdadeiras explorações de petróleo, realizadas com 
capitais norte-americanos e não estrangeiros. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Quer dizer: o truste, nos Estados 
Unidos, era feito com os próprios capitais norte-americanos. 
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O SR. EUZÉBIO ROCHA - Têm sido largamente publicados, 
mesmo entre nós, os depoimentos que o Comitê Especial do Senado 
Americano reuniu na investigação dos recursos petrolíferos dos 
Estados Unidos em países estrangerios. É famosa a Resolução n.° 
36, do Senado, para investigação com referência aos recursos de 
petróleo em relação ao bem-estar nacional. Aquela Comissão Es-
pecial publicou, mesmo, os debates realizados em 1945, durante os 
quais homens da envergadura de Joseph C. O Mahoney, Presiden-
te do referido Comitê; Walter L. Faust, Vice-Presidente da Socony 
Vacum Oil Co., Edward F. Johnson, advogado geral da Standard 
Oil of New Jersey; Brigadeiro-General H. L. Peckham oficial de li-
gação para o petróleo do Departamento de Guerra dos Estados 
Unidos, e outros que representam o Estado e as maiores compa-
nhias de petróleo, e, portanto, a doutrina reinante naquele país se 
manifestaram a respeito. Podemos alinhar aqui alguns trechos avul-
sos daqueles depoimentos, dentre os quais queremos destacar, logo 
de início, as palavras do Sr. Charles Reyner, que nos atestam linear-
mente estarem os Estados Unidos empenhados em concessões dêsse 
objetivo, um dos pontos basilares da política seguida pelo Depar-
tamento de Estado. Ei-las. 

"A finalidade de meu depoimento é a de apresentar, 
numa forma compacta, uma análise dos interêsses petro-
líferos americanos nos países estrangeiros e a história da 
proteção diplomática dispensada a êsses interêsses desde 
a Primeira Guerra Mundial. 

Desde 1934, a curva de novas descobertas dentro dos 
Estados Unidos começou a cair constantemente. Esta que-
da contínua de suprimentos de petróleo nos Estados Uni-
dos foi agravada pela Segunda Guerra Mundial com suas 
tremendas exigências sôbre os suprimentos de petróleo dos 
Estados Unidos." 

O Sr. Dioclécio Duarte - O receio norte-americano de que se 
esgotem essas fontes é tão grande que técnicos dêsse país já estão 
procurando explorar o petróleo mesmo no fundo do Pacífico. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - O Departamento de Estado, por 
isso, deliberou que o interêsse público dos Estados Unidos exigia 
uma conservação máxima das reservas domésticas e vizinhas e uma 
expansão em larga escala na participação das reservas estrangeiras 



- 388-

por parte de cidadãos americanos. Assim, o Departamento de Estado 
apoiou ativamente os esforços dos interêsses petrolíferos dos Estados 
Unidos para obter e consolidar concessões no exterior. 

Durante o ano passado o Departamento de Estado continuou 
a apoiar ativamente essa política, tanto que sua realização está in-
cluída nos objetivos gerais do Departamento de Estado. Lembrem-
-se, Senhores, que são palavras de Charles Rayner, conselheiro de 
petróleo do Departamento de Estado, que prossegue, encarecendo 
a importância do petróleo na guerra moderna: 

"A medida que a guerra tomava incremento, a importância do 
petróleo, não somente para a nossa segurança e economia nacional, 
mas como um meio de assegurar a paz entre as nações do mundo, 
tornou-se cada vez mais manifesta. A segunda guerra mundial foi 
e continua sendo uma guerra baseada no petróleo. A guerra atual 
provou amplamente que a estratégia militar e a capacidade indus-
trial para operações militares contínuas podem ser medidas em 
têrmos de possibilidades de suprimentos de petróleo." 

Mais tarde, ei-lo a enumerar cifras, a balancear possibilidades 
das áreas disponíveis do mundo, ficando bem claro que a luta pelas 
concessões no exterior é hoje uma questão de tática militar: 

"As principais áreas produtoras e de maiores reservas petro-
líferas do mundo podem ser divididas em duas áreas geográficas 
maiores e menores" . 

O Sr. Dioclécio Duarte-O General Moltke afirmou que a Ale-
manha perdeu a guerra de 1914 por se ter esgotado o seu petróleo. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - As duas áreas maiores são o He-
misfério Ocidental e o Oriente Médio, a primeira com cêrca de 28 
bilhões de barris. As duas áreas menores são a Rússia com 6 milhões 
de barris, e as índias Ocidentais Holandesas com 1 bilhão de re-
servas conhecidas. 

"Dos 71-2 bilhões de barris que constituem a reserva do Hemis-
fério Ocidental (excluindo os Estados Unidos), 41-2 bilhões perten-
cem ao grupo anglo-holandês e 1 bilhão pertence a governos na-
cionais". 

Dos 16 bilhões de reservas provadas do Oriente Médio, 51-8 bi-
lhões de barris fazem parte das concessões americanas, 2 bilhões 
pertencem ao grupo anglo-holandês e 1 bilhão ao grupo francês. 



- 389-

O mesmo Sr. Rayner apresentou documentos em que balancea-
va a política exterior do petróleo dos Estados Unidos, ficando claro 
queo petróleo internacional tem sido submetido, porque aquêle país, 
a uma verdadeira guerra de conquista. Assim, vejamos o "Do-
cumento Anexo'', apresentado por M. Charles Rayner, sob o se-
guinte título: Política Petrolífera Exterior dos Estados Unidos. 

O Sr. Dioclécio Duarte - Foi justamente levada pela preocu-
pação enorme em relação ao petróleo, que a Rússia Soviética de-
senvolveu sua ação imperialista em todo o Oriente, querendo apo-
derar-se do Iraque, como já se apoderara das Sacalinas, que perten-
ciam ao Japão. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - O documento anexo apresenta o se-
guinte sumário: 

a) - A evolução histórica da política exterior dos Estados 
Unidos em matéria de petróleo; 

b) - o apoio consistente, enérgico e ativo do Departamento de 
Estado dos Estados Unidos à indústria petrolífera americana nas 
suas operações e problemas externos; 

e) - a solicitude do Departamento de Estado no referente aos 
interêsses dos Estados Unidos como país consumidor de petróleo e, 
conseqüentemente, o interêsse do Departamento de Estado para que 
cidadãos americanos adquiriram reservas de petróleo estrangeiras. 

1. A indústria petrolífera na sua fase inicial não estava en-
volvida nas relações ou política externa dos Estados Unidos. Não 
havia nenhum interêsse público específico na aquisição de reservas 
estrangeiras de petróleo, porque: 

a) - do período que vai de 1860 a 1920 os suprimentos domés-
ticos eram abundantes e cresciam continuamente; e 

b) - o caráter estratégico do petróleo ainda não havia sido 
definido. Foi sàmente depois da primeira Guerra Mundial, cuja 
experiência foi demonstrada através as definições clássicas de Cle-
menceau e Curzon, que se desenvolveu a idéia geral sôbre o papel 
vital representado pelo petróleo na tecnologia corrente da ciência. 
de guerra. 

2. Durante êsse período inicial, entretanto, desenvolveu-se 
um comércio substancial de exploração, que se expandiu continua-
mente até os dias atuais. O comércio de exportação baseou-se ini-
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cialmente em querosene e lubrificantes, mas ampliou-se mais tarde 
para tôda a série de produtos de petróleo. Tanto antes como depois 
de 1920, entretanto, o Departamento de Estado demonstrou que 
estava pronto para interceder por meios diplomáticos pela proteção 
dos legítimos interêsses das companhias de petróleo norte-ameri-
canas. 

3. O período que vai de 1918 a 1942 caracterizou-se por um 
crescente pessimismo sôbre futuros suprimentos de petróleo nos 
Estados Unidos e nas regiões produtoras da América Latina. Du-
rante algum tempo a produção começou a declinar nos Estados do 
Leste, em Kansas, na maior parte de Oklahoma e em algumas partes 
do Texas. A capacidade de novos campos petrolíferos da Califórnia 
e dos campos de Powell e Burbanks, ainda não se tornara aparente. 
Acreditava-se, geralmente, que os campos do México já haviam ul-
trapassado o seu ponto mais alto de produtividade. E os grandes 
depósitos da Venezuela ainda não haviam sido descobertos. 

Conseqüentemente, os grupos petrolíferos americanos começa-
ram a procurar no exterior as fontes de petróleo. E, por assim agi-
rem, encontravam-se de tempos a tempos diante da necessidade de 
apoio do Govêrno. :t!:ste período foi extraordinàriamente similar ao 
período atual. Um exame dos arquivos provará que a atividade do 
Departamento de Estado foi firme e pronta. 

4. A partir de 1924, o interêsse público pelas reservas exterio-
res de petróleo começou a declinar. Sucessivamente, os fenomenais 
campos de petróleo descobertos em Huntington Beach, Long Beach, 
Santa Fé, Seminole, Springs, Oklahoma, West Texas, e especial-
mente East Texas, com a série de descobertas ao longo da costa 
do Gôlfo de Texas-Louisiana, inundaram os mercados americanos 
com um aparente ilimitado suprimento de petróleo, e, por isso mes-
mo, causaram nesses dias uma desastrosa baixa de preços. 

Devido a êste suprimento doméstico aparentemente excessivo, 
não houve ocasião para uma política exterior agressiva, orientada 
no sentido da aquisição de concessões e reservas estrangeiras. 

Entretanto, o Departamento de Estado - em instâncias espe-
cíficas e sob solicitação - teria empregado seus bons ofícios para 
fortalecer as mãos de todos os membros da indústria do petróleo 
dos Estados Unidos que desejassem adquirir uma fonte estrangeira 
de suprimentos. 
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Em outra passagem, o Sr. Rayner chega mesmo a encarecer 
o apoio dos instrumentos da diplomacia americana aos negócios do 
petróleo, auxílio que, sem dúvida, representa claramente uma cum-
plicidade surda às manobras dos trustes . 

"Parece que não há dúvida de que sem o apoio diplomático do 
Govêrno americano, as companhias americanas de petróleo jamais 
poderiam ter obtido tais facilidades com as companhias das índias 
Holandesas para o desenvolvimento de seus depósitos de petróleo." 

O Sr. Jales Machado - Em relação ao poderio dos trustes no 
setor do petróleo, como V. Ex.ª interpreta a intervenção do Depar-
tamento de Estado? 

Não entende V. Ex.ª que essa intervenção quebrou o poderio 
dos trustes? 

O Sr. Diógenes Arruda - Como, se êles continuam a 
existir?! 

O Sr. Jales Machado - Não acha o nobre orador que, pelo me-
nos, essa intervenção lhes restringiu o poderio? 

O Sr. Pedroso Júnior - Sim, mas não eliminou. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - A verdade histórica é esta: não 
há polos entre Estado e trustes. l!:stes procuram influir nos Estados, 
nêles colocando homens de sua confiança, através dos quais pro-
curam fazer com que o Govêrno realize a política que lhes convém. 

O Sr. Jales Machado - Então, V. Ex.ª está contraditório: 
aconselha a firmeza do Estado e, ao mesmo tempo, confessa que 
quem nêle mandam são os trustes! 

O SR. EUZÉBIO ROCHA -As ilações de V. Ex.ª não estão sen-
do exatas. Se quiser ouvir, responderei, e bem devagar, para que a 
resposta fique bem clara. 

O Sr. Jales Machado - Temos o exemplo do México, onde hou-
ve uma expropriação e não uma desapropriação, e, entretanto, o 
Departamento não agiu como talvez de seu direito. 

O Sr. Diógenes Arruda - Seu direito?! 
O Sr. Jales Machado - Porque não foi uma desapropriação, 

mas uma expropriação, como já disse, um ato de violência. 
O Sr. Diógenes Arruda - Ato do Govêrno, apoiado pelo povo. 
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O Sr. Jales Machado - O Departamento não agiu, porque a 
política de Boa Vizinhança estava em pleno desenvolvimento, e o 
povo americano não concordou com a intervenção. Daí haver eu 
declarado que os trustes não têm mais o seu antigo poder. 

O Sr. Diógenes Arruda - É preciso se saiba que os trustes ainda 
existem. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA -- Os trustes procuram influir no· 
Govêrno, repito, e os homens de bom senso, combatendo essa in-
fluência nefasta, procuram diminuir-lhes a ação. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que está finda 
a hora do Expediente. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Peço a V. Exª, Sr. Presidente, me 
considere inscrito para continuar na sessão de amanhã. (Muito 
bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.) 



DISCURSO DO DEPUTADO EUZÉBIO ROCHA (*) 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Sr. Presidente, examinava eu, 
na sessão de ontem, depoimento das figuras mais representativas 
da política americana do petróleo, quando, por fôrça inexorável 
do prazo regimental, fui obrigado a deixar a tribuna. 

Continuo agora a examinar alguns dêsses depoimentos, cuja 
importância, para a compreensão do problema do petróleo pare-
ce-me da mais alta monta. 

Reporto-me ao depoimento de um conselheiro do petróleo, do 
Departamento do Estado, que declara: 

"O Departamento do Estado nomeou recentemente 
cêrca de 13 a 14 conselheiros ou attachés de petróleo, dis-
tribuídos nos pontos importantes do mundo para ajudar 
os embaixadores na solução dos problemas de petróleo. O 
Departamento tem desenvolvido muito ativamente sua po-
lítica de ajudar as companhias americanas na obtenção 
de concessões estrangeiras e tem sido vigilante na defesa 
dos seus interêsses, tanto que êstes estão integrados no 
interêsse nacional do nosso país". 

Tão graves são essas afirmações, que, procurando atenuar tais 
responsabilidades, aparteou Mr. Loftus, Chefe da Divisão de Pe-
tróleo do Departamento de Estado: 

"O correio diplomático no sentido figurado, pois a 
maior parte das comunicações das companhias de petróleo 
são feitas pelo telégrafo - portanto, as facilidades do có-
digo telegráfico do Departamento de Estado são colocadas 
à disposição das companhias de petróleo para notícias que, 
por seu caráter, caso fôssem censuradas ou lidas em outros 
países, pudessem trazer desvantagens aos interêsses co-
merciais das companhias". 

(*) Sessão de 4-6-1948. 
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No entanto, um corifeu do Senado americano, faz uma pergunta 
decisiva: "As companhias de petróleo, conforme V. Ex.ª afirma, 
possuem o uso completo das facilidades diplomáticas com suas com-
panhias nos Estados Unidos e também o uso do código diplomático?" 

Loftus, premido, também confessa: Sim, essa cadeia de comu-
nicações é extensiva e diária. 

E assim, o próprio funcionário do Estado Americano confessou, 
sem alternativa possível, a cumplicidade oficial. 

Em verdade, era impossível negar a evidência. Lembre-se que 
os próprios generais americanos também depuseram a êste respeito. 
O General H. L. Peckhan asseverou, entre outros pontos: 

"Considerações de segurança nacional podem tornar 
desejável, em várias ocasiões no futuro, que nosso Govêrno 
adquira reservas militares de petróleo fora do território 
dos Estados Unidos para possível uso em tempo de emer-
gência. Tais reservas devem ser desenvolvidas e operadas 
por cidadãos norte-americanos, usando equipamentos e téc-
nicas que constituem o standard de nossa indústria de 
petróleo". 

E nem se diga que os trustes não se têm aproveitado dessas fa-
cilidades. Mr. W. Hamilton, Vice-Presidente da Gulf Oil Corp., um 
dos mais famosos magnatas, dá contas ao Govêrno, salientando: 

"Em várias ocasiões, Sr. Presidente, representantes de 
nosso Govêrno têm recomendado à nossa indústria de pe-
tróleo que êles gostariam de ver a nossa indústria expan-
dir-se para o exterior e procurar reservas e possibilidades 
de petróleo em países estrangeiros. 

A primeira vez que essa recomendação chegou ao meu 
conhecimento foi em 1920, quando representantes de nossa 
indústria foram chamados a Washington e aconselhados a 
sair para o exterior e obter petróleo. Bem, desde então, a 
indústria do petróleo tem sido encorajada em numerosas 
ocasiões para procurar obter novos campos petrofiferos em 
países estrangeiros. Não sei se tais sugestões têm sido tão 
públicas como foi a de 1920, mas têm sido encorajadas 
para acreditar que estávamos correspondendo aos interês-
ses nacionais sempre que buscávamos explorar o petróleo 
em países estrangeiros." 

Bem significativo foi, nesta altura o aparte do Mr. Fraser, 
que acrescentou: 
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"O Partido Democrático reconhece a importância da 
aquisição por parte de cidadãos americanos de fontes de 
suprimentos de petróleo e outros minerais e declara que 
tais aquisições - seja no interior como no exterior - de-
vem ser estimuladas e encorajadas". 

E em verdade Mr. Fraser repetia, nada mais nada menos, que 
um trecho da plataforma do Partido Democrático nàs eleições pre-
sidenciais de 1920. 

Não se iludam os meus patrícios. E' um membro do Senado 
americano quem afirma que tal guerra de conquista é um dos 
pontos basilares do Partido mais importante das plagas ianques. 

Mas voltemos a Mr. Hamilton, que lamenta a orientação dos 
últimos acontecimentos mundiais, que têm levado os países esbulha-
dos a uma reação de defesa de sua riquezas minerais. 

Eis o que diz, contrafeito, o Sr. Hamilton: 

"Nenhum país estrangeiro reconhece o proprietário da 
superfície como o proprietário do subsolo, salvo em alguns 
limitados titulas ainda existentes na Colômbia, México, 
Trinidad, Rumânia e Polônia e certos títulos privados per-
tencentes aos príncipes nativos da índia, Burma e nas 
duas partes do Bornéo, controlada pelos inglêses. Salvo em 
tais exceções, os direitos minerais em virtualmente todos 
os países, exceto os Estados Unidos, pertencem às nações ou 
ao Estado soberano". 

Estas lamentações são ainda mais profundas, quando exter-
nadas no depoimento de Edward F. Johnson, advogado geral da 
Standard Oil Co. of New Jersey. 

Referindo-se à situação na Argentina, cuja política de naciona-
lização tem impedido a expansão dos monopólios americanos, Mr. 
Johnson diz lamurioso: 

"A situação da Argentina tem sido discutida quase 
continuamente com o Departamento de Estado e o De-
partamento tem feito esforços repetidos para resolvê-la". 

Referindo-se ao Brasil, Mr. Johnson deplora ainda mais cons-
ternado, que nosso Govêrno já não tenha entregue passivamente 
a prêsa: "O Brasil é considerado como um objetivo muito provável 
para a descoberta de petróleo em grandes quantidades. Entretanto, 
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o Govêrno do Brasil não parece favorável à participação de estran-
geiros na indústria de petróleo dêste País - isto é, participação 
estrangeira na produção e comércio do petróleo". 

Depois de historiar o decreto de 1931 que proibiu a venda de 
depósitos ou terras minerais; o de 1934, que tornou obrigatória a 
concessão de autorizações de lavrar sómente a cidadãos brasileiros; 
a Constituição de 1937, que tornou obrigatória a venda de ações de 
companhias minerais sómente a cidadãos brasileiros, e a lei de 1938. 
que estabeleceu que não pode haver propriedade privada sôbre de-
pósitos de petróleo e de gás natural, Mr. Johnson acena, maneiroso,. 
babando-se de cobiça: 

"Acreditamos que a indústria americana de petróleo 
pode ser muito útil ao Brasil se fôr autorizada a partici-
par no desenvolvimento de sua produção de petróleo". 

Logo depois, num jôgo hábil de excitação das esferas oficiais, 
Mr. Johnson confessa submisso sua falta subserviência ao Govêrno 
americano: 

"Nos últimos anos as companhias petrolíferas ameri-
canas que operam no exterior têm revelado francamente 
ao Departamento de Estado os detalhes de suas opera-
ções no exterior e fornecido a êsse Departamento cópias 
de documentos altamente importantes". 

Mas, logo depois, desembuça de uma yez seus verdadeiros an-
seios, aconselhando paternalmente a seu Govêrno que tome inicia-
tiva mais decisiva de apoio incondicional às manobras dos trustes: 

"O Govêrno dos Estados Unidos deve tornar público 
perante o mundo que os seus cidadãos terão o seu inteiro 
apoio na pesquisa e no desenvolvimento de fontes de pe-
tróleo no exterior". 

"A proximidade e a acessibilidade às reservas de petróleo em 
tempo de paz ou de guerra são de importância vital. Com isso, em 
nosso pensamento, julgo ser aconselhável que o nosso Govêrno 
exerça vigilância especial no encorajamento e no apoio aos grupos 
norte-americanos de petróleo no Hemisfério Ocidental". 

Bem sei, ilustres colegas, o quanto é difícil solicitar, por tanto 
tempo, a atenção de todos, quando o assunto é árido, embora impor-
tante, não possuindo o orador eloqüência, nem ao menos vivacidade 
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ao expor suas idéias. (Não apoiados). Mas, Senhores, cumpro meu 
dever na medida de minhas fôrças, porque estou certo de que, ou 
resolvemos patriàticamente a questão do petróleo - economizando 
.os quatrocentos milhões de cruzeiros que anualmente se desviam 
para o exterior, além de outras vantagens, - ou perdendo esta 
-Oportunidade, comprometemos os próprios destinos da Nação. 
(Muito bem). 

Tenhamos em mente, depois de tais depoimentos, que os pro-
blemas de nosso petróleo não são de política econômica, mas da 
própria soberania militar. A política de exploração do petróleo já 
não é apenas uma política meramente comercial ou meramente 
competitiva, mas uma política de estratégia militar. Na própria In-
glaterra, já em 1913 pregava Churchill, com rara proficiência, na 
Câmara dos Comuns, uma trágica profecia: 

"E' nossa linha política traçada no sentido de que o 
Almirantado deveria tornar-se, com plena independência, 
o proprietário e o explorador de jazidas capazes de atender 
às suas próprias necessidades de combustíveis líquidos. Em 
primeiro lugar, constituirá reservas de tempos de paz, e 
de sorte a não sofrermos as flutuações do preço no tempo 
de guerra. Em segundo lugar, deverá poder comprar em 
condições vantajosas petróleos brutos lançados no merca-
do. O terceiro aspecto de nossa política petrolífera é que 
cumpre sermos donos ou, de qualquer maneira, os contro-
ladores, nos lugares de extração, de uma proporção razoável 
da quantidade de óleo bruto que exijam as nossas necessi-
dades". ("Apud le Pétrole dans le Monde" - Victor 
Forbins). 

É evidente, é certo, é lógico, marcaremos o mesmo momento 
histórico para o Brasil. Se tivermos bastante coragem, bastante 
energia, é possível que o petróleo seja também uma das fontes que 
transformarão o Brasil em grande potência, como é hoje a América 
do Norte, a Inglaterra e a Rússia. 

É verdade que o mundo está dividido em grandes potências, que 
dominam. O Brasil precisa, porém, não se acorrentar, não se filiar 
às colorações - nem furta-côres, nem vermelhas - mas tomar seu 
caminho de Nação livre e emancipada. (Muito bem) . 

Pode-se considerar, pois, universal, a verdade de que a explo-
ração do petróleo é, em nossos dias, um ponto culminante da pa. 
lítica militar dos Estados. É, pois, uma das prerrogativas es-
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tatais, imprescritíveis e inalienáveis, o domínio, o dirigismo da 
exploração sistemática do petróleo de acôrdo com os interêsses na-
cionais, sendo, dêsse modo, mais importante como ponto vital de 
segurança nacional do que como simples jôgo econômico. É preciso 
gritar aos quatro ventos que ao Estado não cabe simplesmente os di-
reitos de criar impostos e receber contribuições, como maliciosa-
mente afirmou o projeto oferecido pela Standard. O Estado não po-
de esperar apenas colaboração das companhias petrolíferas, mas, 
evidentemente, submissão. E seria ridículo pensar-se em submeter 
as poderosas holdings americanas - que desafiaram o próprio 
Roosevelt - à administração brasileira. 

Do exposto deve ficar claro e insofismàvelmente arraizado em 
nosso espírito que a solução aconselhável, a solução inelutável, dian-
te da qual nenhum brasileiro de boa vontade deve titubear, é a 
nacionalização da indústria do petróleo no Brasil. Que se extinga 
a discussão do anteprojeto apresentado e que se comece outro 
que, ao contrário do atual, modifique o Decreto-lei n.0 395, não no 
sentido de uma submissão passiva à política internacional, mas de 
uma irrestrita nacionalização de nossa indústria petrolífera. Deve-
mos todos - Govêrno, Congresso, classes armadas e povo - perma-
necer inabaláveis na resolução de impedir que as nossas jazidas se-
jam aproveitadas sob o regime de concessão. Enfileiremo-nos àque-
les países que, através de esforços e sacrifícios inauditos, lutam 
pela nacionalização dos seus serviços, contra as concessões dos seus 
serviços, contra as concessões duvidosas. Não nos iludamos com o · 
têrmo concessão administrativa, têrmo malicioso, enganando à 
primeira vista tratar-se de uma concessão pela qual é o Estado 
mesmo que organiza e controla a exploração das riquezas naturais. 

Felizmente, não caimos no êrro de outros países: nossas ja-
zidas ainda pertencem ao domínio privado da União, e, pois, são 
conservadas como propriedade da Nação e reserva econômica. Não 
nos iludamos com os que propõem com gestos ternos uma naciona-
lização moderna, que não exclui nem a emprêsa privada nem o ca-
pital estrangeiro. Em matéria de nacionalização não há meios têr-
mos. É chicana barata afirmar que o projeto de lei apresentado não 
está em contradição com o espírito contemporâneo, que é de inspi-
ração tradicional, vinda do direito administrativo do Império. No-
tem bem: de acôrdo com o sentido contemporâneo, mas baseado na 
sedição política do Império ... 
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Não aprovemos, pois, os fundamentos sôbre os quais faz o Sr. 
Odilon Braga repousar todo o sistema do anteprojeto, e não tenha-
mos receio de propugnar por uma nacionalização integral, que 
surpreenda a pesquisa, a lavra e a refinação do petróleo, que são, 
tôdas, etapas de um mesmo proce8so de exploração, cuja separação 
não se admite, em virtude mesmo de motivos técnicos, econômicos, 
políticos e - não tenhamos pudor em proclamar - militares. 

E' preciso que tenhamos sempre presente que da solução que 
dermos ao problema do nosso petróleo dependerá o esteio principal 
da nossa emancipação econômica. E' uma luta titânica, mas à 
qual não deve falecer ânimo nem os proveitosos exemplos de outros 
países. Lembremo-nos, por exemplo, das lutas do povo francês pela 
emancipação de seu petróleo, depois da primeira Guerra Mundial. 
Lá, como aqui, o problema subia à alçada militar, salientando-se 
então tôda a inconsistência do antigo regime de livre concorrência, 
pois que, lá, como se pretende aqui, o que havia na prática era um 
regime aferrado de privilégios, hàbilmente combinado com o regime 
de tarifas aduaneiras, e o monopólio embuçado da Standard. Só 
então se denunciaria o famoso Cartel dos Dez, que até aquela épo-
ca mantinha influência decisiva nos destinos da França. 

Só a deflagração da guerra iria salientar que, embora as com-
panhias anunciassem lucros de 50%, a França estava desprovida de 
depósitos e refinarias adequadas, de navios-tanques e portos equi-
parados para a grande importação. E só quando os perigos da 
guerra abalaram a própria sobrevivência do Cartel é que êle foi às 
portas do Govêrno, pedindo intervenção. E bem sabemos que a 
primeira Guerra Mundial só foi vencida pelos aliados, porque Wil-
son, com a clarividência que o caracterizava, houve por bem aten-
der ao apêlo de Clemenceau, liberando a gasolina, "tão necessária 
quanto o sangue nas batalhas". 

A situação do Brasil de hoje é bem parecida com a da França 
daquele tempo e, embora estejamos na iminência de uma nova guer-
ra, ainda há brasileiros que, representando interêsses internacio-
nais suspeitos, pretendem vender nosso Exército, Marinha e Aero-
náutica aos trustes internacionais, esquecendo-se de que, no mo-
mento, o petróleo é mais importante que uma arma e, portanto, 
impondo ao Brasil, em qualquer circunstância bélica, uma derrota 
a priori. Os exemplos sul-americanos são de ontem, e todos expres-
sivos. Ainda estão bem vivas em nosso espírito as lutas que a Ar-
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gentina e o Uruguai tiveram de enfrentar pela emancipação de sua 
incipiente indústria petrolífera. Quando, em 1922, a Argentina de-
ciidu construir a destilaria de La Plata, uma campanha imediata 
irrompeu nos círculos oficiais de Buenos Aires, tentando impedir a 
medida. No entanto, como os argentinos não recuaram aquela des-
tilaria influiu na baixa dos preços dos combustíveis mesmo antes 
de entrar em funcionamento. Embora os trustes abaixassem logo 
em seguida o preço de seus produtos, numa tentativa de forçar a 
paralisação da indústria argentina (que não poderia concorrer a 
preços baixos), a indústria continuou, sustentada pelo amparo do 
Govêrno, de tal modo que, após um período de abatimento sucessí-
vo, os próprios trustes tiveram de recuar diante da influência do 
produto nacional no mercado. Embora a Argentina até hoje não 
seja uma nação auto-suficiente em petróleo, desde 1933 tem uma 
gasolina ao preço médio de 18 centavos, preço que seria muito mais 
elevado não fôssem as reduções causadas pela indústria do Estado. 

Também o Uruguai desde 1931 procura retificar seu mercado de 
petróleo por intermédio da Administración Nacional de Combusti-
bles Alcohol Portland. Em 1937, inaugurada a Refinaria La Texa, 
passou o Estado a refinar 52 % do consumo nacional, che-
gando mesmo a importar petróleo em navios arrendados. Tão 
eficiente se mostrou aquela destilaria que os próprios trustes 
terminaram por lhe confiar o trato do seu óleo bruto, com 
grande economia no custo da produção. Lá, como na Argentina 
os refinados passaram a ser vendidos por preços fixados pelo Go-
vêrno, que conseguiu, assim, contrôle do mercado. Por essa maneira, 
pôde o Govêrno cobrar preços mais acessíveis para os produtos que 
se destinam à mecanização da lavoura, o que representaria, para o 
Brasil, um passo gigantesco no fomento de nossa agricultura. O 
pequenino Uruguai, pois, que não tem nenhum lençol de petróleo, 
que não tem um parque industrial à altura do brasileiro, está, no 
tocante a petróleo, muito mais emancipado que o Brasil, de vez 
que conseguiu estancar a sangria dos trustes internacionais. 

Nem precisamos lembrar aqui o exemplo do México, que se 
entregou às companhias americanas e delas se livrou por uma ver-
dadeira revolução social. 

Do que expusemos, tudo nos leva a crer piamente que só oca-
pital brasileiro, só a nacionalização da indústria petrolífera poderão 
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levar ao Govêrno do Brasil ação controladora de um instrumento 
vital à nossa economia e de uma arma vital às garantias de nossa 
soberania e integridade territorial. 

É esta, em suma, a opinião geral das fôrças armadas. Ainda 
há pouco, interrogado sôbre o problema da participação do capital 
estrangeiro em nossa indústria petrolífera, afirmou o ilustre Cel. A. 
Carnaúba: "Só podemos e devemos aceitar o capital estrangeiro 
sob forma de empréstimo" e eu acrescentaria: empréstimo sem 
concessões comprometedoras. Perguntando se não criaria êsse em-
préstimo, um novo problema financeiro para o Brasil, respondeu: 
"Acho que não. A indústria do petróleo é altamente rendosa." E 
continuou discorrendo sôbre as vantagens da instalação de refina-
rias em nosso território, mesmo antes de haver poços petrolíferos 
abertos, declarando aos jornais: "Cêrca de quarenta mil barris de 
petróleo bruto são consumidos diàriamente em nosso País. Assim, 
quatro refinarias, com uma capacidade de dez mil barris cada uma, 
atenderiam às necssidades do consumo. Orçada cada refinaria em 
dez milhões de dólares, ficariam as quatro em quarenta milhões ou 
cêrca de 800 milhões de cruzeiros. A emprêsa não será fácil. De-
vemos lembrar, porém, que outros esforços maiores têm sido feitos 
por nós. Volta Redonda aí está mostrando nossa operosidade. Não 
precisaríamos, aliás, instalar as quatro refinarias ao mesmo tempo." 

Passou depois o esclarecido militar a discorrer sôbre o deter-
minismo do monopólio na indústria petrolífera, eliminando, por 
motivos já bem con:tiecidos nossos, o monopólio dos trustes e o mo-
nopólio privado nacional, defendendo ardorosamente o monopólio 
estatal e terminando por aconselhar que "o monopólio do Estado é 
a solução patriótica. Os altos lucros da indústria petrolífera devem 
entrar na receita do Estado que, assim, terá recursos suficientes 
para promover, em prazo curto, um esfôrço eficiente pelo bem 
comum." 

Gostaríamos de terminar esta defesa da estatização da indús-
tria do petróleo no Brasil neste ponto, já que nos parecem irres-
pondíveis os conceitos de tantos bons patriotas, alinhados até ago-
ra. No entanto, é nosso dever alertar esta Casa contra medidas rí-
gidas em favor dos monopólios internacionais, tramadas surdamen-
te nos corredores e nos salões luxuosos dos palácios onde se reunem 
as luzidas embaixadas dos convênios internacionais. Queremos de-
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nunciar aqui a Ata final da Conferência das Nações Unidas sôbre o 
Comércio e o Emprêgo, terminada há dois meses, em Havana. Em 
verdade, o convênio que ali se arquitetou, contém dispositivos al-
tamente perniciosos à nossa emancipação econômica que, se ratifi-
cados por nós, comprometerão decisivamente os destinos da Nação, 
no tocante aos problemas do petróleo. Queremos salientar prin-
cipalmente o Art. 18 da Carta de Havana, que, embora visando 
ao objetivo de instruir uma organização internacional do comércio, 
em alguns pontos nada mais representa que um jôgo maléfico e 
capciosos dos trustes internacionais. Queremos ler aqui o citado 
Art. 18 daquela Carta, que, afinal, é uma repetição ainda mais 
hábil, e por isso mesmo mais comprometedora, do Art. 18 da 
Carta de Genebra. Encimada pela epígrafe: "Tratamento nacio-
nal em matéria de imposições e de regulamentação internas", diz 
o citado trecho: 

"1. Os Estados Membros reconhecem que as taxas e outras 
imposições internas, assim como as leis, regulamentos e prescrições 
que afetam· a venda, a circulação, a compra, o transporte, a distri-
buição ou a utilização de produtos no mercado interno, e as regula-
mentações quantitativas internas que prescrevem a mistura, a 
transformação ou a utilização de produtos, em quantidades ou pro-
porções determinadas de certos produtos não deverão ser aplicadas 
aos produtos importados ou nacionais de maneira a proteger a pro-
dução nacional . 

2. Os produtos do território de qualquer Estado Membro im-
portados no território de qualquer outro Estado Membro não serão 
gravados, direta ou indiretamente, por taxas ou outras imposições 
internas, qualquer que seja sua natureza, superiores às que gra-
vam, direta ou indiretamente, os produtos nacionais similares. Ade-
mais, nenhum Estado Membro aplicará taxas ou outras imposições 
internas aos produtos importados ou nacionais, de maneira contrá-
ria aos princípios enunciados no § 1.º. 

3. No que se refere a qualquer taxa interna existente, incom-
patível com as disposições do § 2.0 mas expressamente autorizada 
por acôrdo comercial vigorante em 10 de abril de 1947, no qual se 
estabelece o congelamento do direito de importação que recai sôbre 
um produto, onerado por um impôsto interno dessa natureza, ao Es-
tado Membro que aplica a taxa será lícito deferir, quanto a esta 
taxa, a aplicação das disposições do § 2.0, até que lhe seja possível 
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desobrigar-se dos compromissos assumidos no têrmo dêste acôrdo 
de modo a lhe ser permitido aumentar tal direito na medida ne-
cessária a compensar a supressões da proteção assegurada pela taxa. 

4. Os produtos do território de qualquer Estado Membro im-
portados por outro Estado Membro não serão submetidos a trata-
mento menos favorável que o concedido aos produtos similares de 
origem nacional, no que concerne às leis, regulamentos e pres-
cri.ções que afetem a venda, a circulação, a compra, o transporte, a 
distribuição e a utilização dêsses produtos no mercado interno. As 
disposições do presente parágrafo não impedirão a aplicação de 
tarifas diferentes no que se relaciona aos transportes internos fun-
dados exclusivamente na utilização econômica dos meios de trans-
porte e não na origem do produto. 

5. Nenhum Estado Membro estabelecerá ou manterá regu-
!amentaç5o quantitativa interna incidindo sôbre a mistura, a trans-
formação ou a utilização, em quantidade ou em proporções deter-
minadas, de certos produtos, que exigiriam, direta ou indiretamen-
te, que uma quantidade ou uma proporção determinada de um pro-
duto visado pela regulamentação proviesse de fontes nacionais de 
produção. 

Além disso, nenhum Estado Membro aplicará regulamentações 
quantitativas internas de maneira contrária aos princípios enun-
ciados no § 1.0 . 

6. As disposições do § 5.0 não se aplicarão a nenhuma 
regulamentação quantitativa interna em vigor no território de um 
Estado Membro a 1 de julho de 1939, 10 de abril de 1947 ou na data 
da presente Carta, à escolha do Estado Membro; sob reserva que 
não seja estendida a nenhuma regulamentação dêste gênero que 
fôsse contrária às disposições do § 5.0 , de modificação pre-
judicial as importações e que a regulamentação em questão pudesse 
constituir objeto de negociações e fôsse, conseqüentemente, assimi-
lada aos direitos aduaneiros para fins de aplicação do Art. 17. 

7. Nenhuma regulamentação quantitativa interna relativa à 
mistura, transformação ou utilização do produto em quantidades 
ou em proporções determinadas será aplicada de maneira a repartir 
estas quantidades ou proporções entre as fontes externas de abas-
tecimento. 

8. a) As disposições do presente artigo não se aplicarão às 
leis, regulamentos e prescrições que regulam a aquisição por orga-
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nismos governamentais, de produtos comprados para atender às ne-
cessidades dos poderes públicos e não para a revenda do comércio 
ou para servir à produção de mercadorias destinadas à venda no 
comércio. 

b) As disposições do presente artigo não vedarão a concessão 
aos produtos nacionais aí compreendidas as subvenções provenien-
tes do produto de taxas ou imposições internas que se apliquem 
de conformidade com as disposições do presente artigo, assim como 
as subvenções sob forma de compra de produtos nacionais pelos 
poderes públicos ou por sua conta. 

9. Os Estados Membros reconhecem o contrôle de preços in-
ternos pela fixação do máximo, ainda mesmo que se harmonizem 
com outras disposições dos Estados Membros que apliquem tais 
medidas tomarão em consideração os interêsses dos Estados Mem-
bros exportadores, tendo em vista evitar, na medida do possível, 
êstes defeitos prejudiciais. 

Meditemos bem. Que tremam nossas mãos ao ratificar tal enor-
midade. Como está, o famoso artigo sufocará, totalmente, a produ-
ção nacional sôbre os produtos para os quais já conseguimos mer-
cados certos, não discutiremos, porque suas repercussões serão 
mais ou menos remotas; mas sôbre os produtos que estamos lutan-
do por criar no solo nacional, é fundamental que não lancemos 
nossa chancela sôbre tais dispositivos. O Art. 18 da Carta de Ha-
vana, como está, é apenas uma afirmação das fôrças ocultas dos 
trustes internacionais. 

Como poderemos pensar na indústria de petróleo nacional, se 
nos cortam, às escondidas, de surprêsa, à socapa, as armas com que 
poderemos enfrentar os movimentos dos trustes, no próprio mer-
cado interno? Acordar em que os produtos importados no caso do 
petróleo estrangeiro, não possam ser gravados direta ou indireta-
mente por impostos internos superiores aos que gravam, direta 
ou indiretamente, os produtos nacionais similares; acordar em que 
nenhuma regulamentação quantitativa interna concernente à mis-
tura, transformação ou utilização de produtos, em quantidades ou 
proporções determinadas não serão aplicadas de modo a repartir es-
sas quantidades ou proporções entre as fontes externas de produção, 
é sufocar, ab initio, qualquer nova indústria no Brasil. 

Em nome do b()m senso nacional, em nome do patriotismo de 
nossá gente, em nome das gerações subnutridas que se têm sacri-
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ficado pela grandeza do País, faço um apêlo a essa Casa para que 
se rejeite o projeto Odilon Braga e que, concomitantemente, numa 
demonstração de vigilância perene pelos interêsses da nacionali-
dade, denunciemos, também, a Carta de Havana, que será propos-
ta à nossa ratificação. 

Concretizadas essas duas medidas, cuidemos nós mesmos de 
nossas riquezas petrolíferas. 

Senhores, em nome das tradições mais elevadas da nossa gente, 
em nome das tradições dêste Parlamento, conclamo os meus pares 
a se oporem, com decisão, a todo e qualquer pronunciamento que 
importe em criar dificuldades à indústria do petróleo, inclusive a 
nossa anuência ao citado Art. 18 da Carta de Havana. 

Sr. Presidente, a monstruosidade contida nesse artigo clama 
aos céus. 

E' uma vitória dos trustes que querem sufocar os anseios de 
liberdade do povo brasileiro. Não tenho dúvida de que neste ins-
tante a pátria estará unida. As dissensões partidárias cessarão 
(apoiados), porque mais alto do que elas existe o amor ao Brasil, 
que é de todos; mais alto que essas dissensões está o sentido unitá-
rio das gerações passadas e das gerações presentes, que hão de 
criar no porvir esperançoso uma pátria grande, uma pátria livre. 
(Muito bem). 

Concluindo, Srs. Deputados, certo de que as questões vitais para 
o País hão de ser tratadas sem cogitações sectárias, de forma a 
permitir que a Nação, unida nesta luta de vida ou de morte, pos-
sa vencer seus inimigos externos e internos que procurarão todos 
os recursos para enfraquecê-la. 

Não se improvisam soJuções quado se trata do petróleo, quan-
do se opina sôbre tão relevante questão, não se pode realizar coisa 
alguma falando apenas aos sentimentos. O assunto exige estudo, 
exige que compulsemos livros, dados estatísticos, exige que apre-
ciemos um intrincado problema dentro do aspecto internacional. 
Exige tudo isso . 

Senhores, tudo isso procurei fazer, - é bem verdade que o fiz 
sem brilho (não apoiados), - mas com patriotismo, com amor ao 
Brasil, certo de que assim cumpro, com honradez, o mandato que 
me outorgou o povo de São Paulo. (Muito bem; muito bem. Pal-
mas. O orador é cumprimentado) . 



DISCURSO DO DEPUTADO PEREIRA DA SILVA (*) 

O SR. PEREIRA DA SILVA- Senhor Presidente, Srs. Depu-
tados: a divulgação dos atos decisivos do Govêrno relativamente 
à industrialização do petról20 nacional encheu, na verdade, de 
grande entusiasmo o povo brasi:?.iro. O Govêrno traçou normas 
que a ninguém de boa fé poderia ter deixado em dúvida, quan-
to à sua atitude de vigilância em tôrno de tão grave problema, 
ou quanto ao acêrto das diretivas traçadas. Agora, o Congresso 
Nacional fará o resto. 

Mas, Sr. Presidente, a decisão do ilustre Presidente Eurico 
Dutra deve ser apreciada muito particularmente, sob o aspecto 
de sua oportunidade, pois caiu em cheio sôbre a onda do america-
nista, que tomara vulto peri-confusionismo, e da exploração anti-
goso em nossa pátria, agitada pelos agentes do comunismo inter-
nacional, que abusam das franquias democrãticas sob cujo regime 
vivemos, para envenenar a alma do povo, com a sua demagogia 
viperina, com as suas intrigas, calúnias e malversões. 

Com efeito, Srs. Deputados, foi um golpe tremendo, pondo em 
desorientação os agitadores do "petróleo é nosso" e os bisonhos 
noitibós agoureiros de nossa grandeza econômica e da capacidade 
realizadora do povo brasileiro. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Desejaria que V. Ex.ª me escla-
recesse se as duas refinarias já adquiridas no estrangeiro serão 
administradas por intermédio de organizações estatais, paraesta-
tais, ou se ficarão a cargo de emprêsas particulares? 

O SR. PEREIRA DA SILVA - Só o Govêrno poderá responder 
ao aparte de V. Ex.ª, pois o programa foi por êle organizado. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Mas o nobre orador, que faz parte 
da maioria, poderia esclarecer o caso. 

(*) Sessão de 1-10-1948. 
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O SR. PEREIRA DA SILVA- O nobre Deputado, sob a forma 
de pedido de informação, ou utilizando-se de qualquer outro meio, 
poderá solicitar ao Govêrno esclarecimentos integrais a respeito 
do assunto, visto como, até êste momento, sabemos já o bastante, 
é certo, mas através das publicações feitas nos jornais. Estamos 
convencidos de que o Govêrno, realmente, procurou, ou está pro-
curando, as diretrizes e normas mais consentâneas com o interêsse 
nacional, na industrialização do nosso petróleo. Isto nos tranqüi-
liza e nos conforta. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Enquanto o Conselho Nacional do 
Petróleo, que há dez anos está tratando de uma destilaria, fêz 
encomenda de uma instalação capaz de produzir dois mil barris 
diários, o Govêrno conseguiu uma com capacidade para vinte mil. 
Foi um quinau bem passado. 

O SR. PEREIRA DA SILVA - O Govêrno poderá explicar isso 
cabalmente a V. Ex.ª. 

O Sr. Coelho Rodrigues - No entanto, o Conselho de Petróleo 
tem técnicos, advisers - como dizem - extras, excelentes conse-
lheiros. 

O Sr. Benjamin Farah - Pode o nobre orador dizer ao Sr. 
Coelho Rodrigues que, de qualquer maneira, para tôdas as desti-
larias estatais, paraestatais ou particulares, êste ato do Govêrno 
veio traduzir o anseio do povo brasileiro. Queremos que haja o con-
trôle do Govêrno, no que tange à exploração do petróleo nacional. 

O SR. PEREIRA DA SILVA - Muito obrigado pelos apartes 
com que me honram VV. Ex.ª". Mas, dizia eu, Sr. Presidente, que 
os agitadores vão ficar, agora sem um chavão de efeito, para as 
discurseiras bombásticas ou para certas manobras interesseiras, 
de fins eleitorais, bem evidentes, que aparecem na campanha. Já 
não poderão ser explorados os pontos de vista respeitáveis de algu-
mas altas patentes do Exército que, de boa fé e com um sentido 
patriótico acima de qualquer suspeição, trataram do assunto. 

O Sr. Coelho Rodrigues - V. Ex.ª deve saber que entre essas 
patentes há o antigo Presidente do Conselho do Petróleo, General 
Horta Barbosa. 

O SR. PEREIRA DA SILVA - Estou dizendo exatamente, 
que as altas patentes do Exército, gente de prol, trataram do as-
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sunto, colocando-o no mais elevado sentido. Não adianta citar 
nomes de a ou b, pois já acentuei que altas patentes do Exército 
debateram a matéria. Vou dizer agora a V. Ex.ª que os briosos e 
cultos oficiais superiores de nossas Fôrças Armadas acabaram de 
fazer declarações entusiastas quanto ao acêrto das providências 
do Chefe da Nação, que devemos reconhecer reveladoras do alto 
sentido de brasilidade dos homens que estão à frente de nossos 
destinos. 

Todos, Sr. Presidente, nesta hora, repelem, portanto, essa ex-
ploração da demagogia "petrolífera", que já chegara ao ponto 
de arrastar o povo a movimentos de desordem aqui e ali, agitado-
res de negar ou esconder do conhecimento das massas os verda-
deiros aspectos do problema do petróleo entre nós. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Meu único receio é de que o Go-
vêrno, com os congelados, faça presente das refinarias a alguém 
que se tenha recomendado como especialista no assunto do pe-
tróleo. 

O SR. PEREIRA DA SILVA - V. Ex.ª já sabe se há indicação 
das emprêsas que vão tomar conta das iniciativas? 

O Sr. Coelho Rodrigues - Queria saber justamente quais as 
garantias do Govêrno: já que comprou as destilarias, por que 
não fica com a propriedade delas? 

O SR. PEREIRA DA SILVA - Estou certo de que o Govêrno 
deve seguir o bom caminho, indicado pelos altos interêsses na-
cionais. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Se tem Volta Redonda e vai mon-
tar uma destilaria em Salvador ... 

O SR. PEREIRA DA SILVA - V. Ex.a está apenas conje-
turando. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Mas supus que o Govêrno fôsse 
ficar apenas como intermediário. 

O SR. PEREIRA DA SILVA - Não ficará. Tudo indica que 
o Govêrno agirá com pulso firme no assunto. 

Mas, Sr. Presidente, reatando o fio de minhas considerações, 
é o momento de acentuar que nunca houve qualquer ato da parte 
do Govêrno, nem manifestação de ninguém com responsabilidade 
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na alta administração do Estado de onde se pudesse inferir intui-
to de "entregar" o nosso petróleo à êsse ou àquele consórcio mo-
nopolista estrangeiro, em prejuízo de nossa soberania ou de nosso 
patrimônio econômico. 

O que aconteceu foi simplesmente o debate, em terreno dou-
trinário, entre estudiosos do assunto e altas figuras do nosso 
Exército. Houve pontos de vista divergentes, mas o sentido de tô-
das as correntes fôra sempre o da intangibilidade dos direitos do 
Brasil à propriedade de jazidas e à cooparticipação nos lucros de 
qualquer industrialização que fôsse permitida do produto extraído. 

Era mister, porém, que fôsse deturpada tão patriótica e de-
mocrática controvérsia. Foi, então, que os agentes do comunismo 
internacional se infiltraram na campanha, para transformar um 
debate acentuadamente brasileiro, sôbre assunto de nossa econo-
mia interna, numa campanha de ódios, de calúnias, de intrigas, 
contra uma nação amiga, cujos homens, cuja.s atividades, cujas 
intenções, foram infamadas, malsinadas, denegridas, pela malta 
dos agentes de Stalin, pelos porta-vozes de todos os feitios e qui-
lates do Cominform, que odeia o Brasil, a América, o mundo de-
mocrático, afinal. 

Em tempo, Sr. Presidente, a mistificação foi descoberta e des-
moralizada, permitindo aos homens bem intencionados e ao povo, 
a separação do jôio do trigo. A decisão do ilustre Sr. Presidente 
Gaspar Dutra foi portanto, fulminante, estando a nação regosi-
jada, ainda, por êsse resultado benéfico, que ressalta da resolução 
tomada pelo Govêrno, em relação à industrialização do petróleo 
brasileiro. (Muito bem). 

A imprensa desta Capital, Sr. Presidente, parece, mesmo, já 
se haver apercebido de que a questão estava sendo criminosamente 
deturpada. 

E temos a prova disto no magnífico editorial do valioso Cor-
reio da Manhã, edição de ontem, onde êsse chamado debate do 
"petróleo é nosso" é colocado nos seus devidos têrmos. 

Não posso fugir à leitura dêsse brilhante artigo. 

"O CASO DO PETRÓLEO" 

"O Brasil é o País dos Quixotes. Na alma de cada 
brasileiro há um cavaleiro andante atormentado de qui-
meras. Chega a ser vício, impotência nacional, a incapa-
cidade de apreender a realidade. 
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O brasileiro é o mais irrealista dos homens . Todos es-
tão sempre dispostos a pegar fogo por abstrações e fan-
tasmas. Qualquer um pode lançar um boato, que toma 
corpo transformado em realidade. Não foi em vão que, 
não faz muito tempo, o povo inteiro passou a viver à es-
pera de um duende. A imaginação popular inflamou-se 
rápida, para saber quem era Biriba. 

Depois disso, o fantasma evaporou-se e logo outro 
passou a tomar conta da cabeça do povo. De repente, 
viram-se homens provectos, estudantes fogosos, profes-
sôres sisudos, generais respeitáveis, sair à rua gritando: 
- "O petróleo é nosso". A que veio êsse grito de quem 
protesta e se sente roubado? Da comissão de iniciativa 
do Govêrno, de homens capazes e honestos, encarregada 
de estudar um projeto de Estatuto do Petróleo. 

::&:sse projeto não manda entregar o "nosso petróleo" 
a ninguém, e muito menos a trustes internacionais. Li-
mita-se a estudar o problema da extração e exploração 
dêsse combustível. Propõe a seguir várias sugestões no 
sentido de sua utilização em larga escala. 

O código do petróleo projetado não é a favor de se 
entregar o óleo de nossas jazidas aos polvos imperialis-
tas americanos ou anglo-americanos. ::&:le não tem pre-
ferência, e, entre as várias soluções apontadas, indica a 
da participação na extração e exploração do nosso pe-
tróleo dos capitais internacionais. A aprovação do pro-
jeto não significa que o petróleo existente debaixo do 
solo pátrio deixa de ser "nosso". Apenas cria as con-
dições jurídicas para que a exploração petrolífera, ao to-
mar incremento comercial no Brasil, não se faça ao Deus-
-dará, ou aos caprichos de qualquer burocracia de oca-
sião. O projeto ora em estudo no Congresso pode ser apro-
vado sem prejuízo da própria solução jacobina radical. 
Os pregadores do monopólio estatal berram em vão, ou, 
melhor, berram demagàgicamente, quando vociferam 
contra o trabalho da comissão, pois o mesmo não exclui, 
a rigor, a solução que pregam. 

Uma vez transformado em lei, apenas habilitará o 
Govêrno a abordar o problema da exploração de nossas 
riquezas petrolíferas dentro de determinadas condições. 
E essas visam precisamente a proteger os interêsses vi-
tais de nossa economia. O Govêrno poderá conceder ou 
não participação de capitais estrangeiros na prospecção 
e exploração de nossas jazidas, poderá êle mesmo explo-
rá-las com exclusividade ou em parceria com capitais 
privados, nacionais e estrangeiros. Pode também, é claro, 
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entregá-los a emprêsas puramente nacionais, se houver 
capitais privados brasileiros disponíveis ou dispostos a in-
versões dêsse porte. 

A campanha que se vai fazendo por aí, sob o slogan 
estúpido e venenoso de "petróleo é nosso", não tem o me-
nor sentido. Na verdade, não procura esclarecer o assunto, 
mas toldá-lo com demagogia. A questão do petróleo é im-
portante de mais para ser discutida do alto dos caixões 
de sabão, pelas esquinas, em verborragia mitingueira. O 
debate deve ser travado no Parlamento, nas sociedades 
técnicas e científicas, sem ameaças nem misteriosas in-
sinuações. 

E muito mais fecundo é que o mesmo se faça em 
tôrno do próprio anteprojeto de fonte governamental, pe-
lo exame de seus artigos e itens, concretamente. Não se 
trata mais de infindáveis discussões de teses. Trata-se 
de apresentar emendas ao projeto, alterá-lo ou melhorá-
-lo com o fito de vê-lo aprovado. 

A demagogia hipernacionalista fica muito bem aos 
comunistas, que precisam dela para suas manobras ocul-
tas e dessa forma criam o ambiente de agitação necessá-
rio a cobrir as suas atividades declaradas ilegais. Mas não 
fica bem aos outros, aos que de antemão consideram a úni-
ca solução entregar a exploração do petróleo brasileiro, 
da prospecção à refinaria, do transporte ao comércio, ao 
Estado, como a Central do Brasil, o Lóide Brasileiro e a 
Fábrica de Pólvora sem fumaça. A "campanha" do pe-
tróleo está sendo deturpada, tendo degenerado em chan-
tagem e intimidação aos outros brasileiros, que não con-
fiam na mesma solução, convencidos de que a partici-
pação de capitais privados, nacionais e estrangeiros, pode 
servir melhor os interêsses do nosso povo. 

O grotesco em tudo isso é que nem ao menos o nosso 
território é campo de competição entre trustes interna-
cionais para a posse de nossas riquezas de óleo mineral . 

Nossa situação é nesse sentido muito diferente da si-
tuação dos Estados árabes da Asia Menor, por exemplo. 
Ali o ambiente cheira a óleo. Os grandes trustes, sob opa-
vilhão das grandes potências, se guerreiam surda ou aber-
tamente para conservar suas concessões ou arrancar no-
vas ou mais prioridades. Aqui no Brasil - e é o caso de 
se perguntar: feliz ou infelizmente? - não há, em matéria 
de "nosso petróleo", nem mouros, nem corsários à costa. 
Antes, portanto, de êles chegarem, preparemos, com teias 
jurídicas e políticas para enleiá-los na trama dos nossos 
interêsses nacionais, caso aqui abordem e façam suas pro-
postas. Fora daí, a agitação é suspeita ou inócua". 
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Agora, Sr. Presidente, não posso, nem devo sair da tribuna, sem 
chamar a atenção do povo, da mocidade, dos homens de boa fé, dos 
brasileiros de verdade para as manobras comunistas, que têm mil 
formas e mil disfarçes, no Brasil, como em tôda a parte. 

Êles, os vermelhos, voltarão a duvidar do Govêrno, a criar tô-
das as dificuldades quanto à execução do seu programa referen-
temente ao petróleo nacional. Novas intrigas, surgirão. Novos ata-
ques e novas mistificações virão à tona, porque o lema dos 
comunistas é "quanto pior, melhor". É preciso que o Brasil não 
tenha petróleo - eis o seu objetivo, em cumprimento às instruções 
do Cominform. 

Chamo a atenção desta Câmara para o telegrama vindo de 
Caracas, Venezuela, e ainda hoje estampado no O Jornal desta 
Capital: 

AGENTES, OS COMUNISTAS, DA POLÍTICA EXTERIOR DA URSS 

"Caracas, 30 (UP) - Em face dos mais violentos ata-
ques contra os comunistas, a Federação Venezuelana dos 
Trabalhadores Petrolíferos acusou o líder trabalhista me-
xicano Lombardo Toledani e o Congresso Petrolífero recen-
temente celebrado no México, de agirem como agentes da 
União Soviética. 

Por meio de um comunicado em que critica o líder co-
munista venezuelano Jesus Faria, por ter o mesmo subs-
crito as resoluções do Congresso, a Federação diz que "os 
comunistas jamais estarão em condições de sabotar ou 
paralisar a produção de petróleo, na Venezuela, para ser-
vir aos interêsses da política exterior da Rússia", e acres-
centa que o protesto do citado Congresso contra o Presi-
dente Romulo Gallegos, por ter cancelado uma greve 
comunista é uma honra aos atuais governantes venezue-
lanos. 

O comunicado diz, ao mesmo tempo, que os que as-
sistiram ao "raquítico e pseudo Congresso Petrolífero" 
não agiram como homens da América, senão como quinta-
-colunistas soviéticos. 

Simultâneamente, o diário "El Pais", órgão do Partido 
de Ação Democrática, publica um editorial atacando vio-
lentamente os comunistas. Diz que "os comunistas estão 
se revelando, cada vez mais, como agentes de uma política 
externa - a política soviética - estranha e oposta aos 
supremos interêsses da Venezuela como Nação e como Es-
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tado, e que, em forma que sincroniza com a aguda tensãG 
diplomática entre os Estados ocidentais e o Estado stali-
nista, a pequena e rendosa sucursal crioula do Cominfonn 
está lançando por terra seus últimos escrúpulos para de-
finir-se como uma seita interessada somente em demons-
trar sua docilidade para com Moscou." 

Eis aí, Sr. Presidente, o que acontece em relação às atividades 
comunistas quanto ao petróleo mexicano e da República da Vene-
zuela. A mesma coisa ocorrerá amanhã, diante das providências to-
madas pelo Govêrno relativamente ao petróleo brasileiro. 

E' preciso que não tenhamos petróleo - eis os objetivos do 
Cominform. Ninguém se engane, pois. Os vermelhos procurarão 
"sabotar", de qualquer forma a ação do Govêrno do Brasil. Cuidado 
com êles, pois. (Muito bem; muito bem. Palmas) . 



DISCURSO DO DEPUTADO ARTUR BERNARDES (*) 

O SR. ARTUR BERNARDES (Como líder de Partido) - Sr. 
Presidente, se aqui estivesse na sessão de sexta-feira, quando se 
discutiu e votou o requerimento do nobre Deputado Sr. Manuel 
Novais, de nomeação de uma comissão que apresentasse cumpril 
mentas a S. Ex.ª o Sr. Presidente da República, pelo seu ato rela-
tivo ao petróleo, declaro à Câmara que lhe teria dado o meu voto. 
E o faria com tanto mais satisfação, quanto o ato de S. Ex.ª im-
plica numa orientação, em matéria de política de petróleo, que se 
coaduna com a que venho sustentando, dentro como fora desta 
Casa, nas atividades do Instituto de Estudos e Defesa do Petróleo, 
de que sou Presidente-Honorário. S. Ex.ª se manifesta coerente 
consigo mesmo, por isso que, no setor da exploração do petróleo, 
já teve opinião conhecida quando Ministro da Guerra. 

Deve-se a S . Ex. a não ter a exploração do petróleo brasileiro 
ido parar em mãos de um dos trustes internacionais, porque falan-
do no Conselho Ministerial, em nome próprio e no do Exército, que 
então representava, S. Ex.ª vetou a concessão à Standard Oil. 

Assumindo, mais tarde, o exercício das altas funções presiden-
ciais, S. Ex.ª não teve motivos para mudar de opinião: tanto isto é 
certo que mandou estudar o "Plano SALTE", e a seguir o remeteu 
a esta Casa, acompanhado de mensagem. 

O Sr. Hugo Carneiro - Corroborando as idéias patrióticas de 
V. Ex.ª, devo informar que o Conselho Nacional do Partido Social 
Democrático, em reunião de hoje, aprovou por unanimidade mo-
ção de aplausos ao Sr. Presidente da República, em virtude da 
atitude que assumiu no caso do petróleo, e nomeou uma comissão, 
composta de Senadores e Deputados para, em nome do Partido, 
congratular-se com S . Ex. a . 

( "') Sessão de 5-10-1948. 
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Excelência, pois que o nosso Presidente não poderia ficar em po-
sição inferior ao do General Masconi que, na Argentina, assumiu 
a responsabilidade da direção dessa indústria, em nome do Exér-
cito Nacional. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Tenho a impressão de que a orien-
tação do General Masconi foi completamente diversa da do Ge-
neral Dutra. 

O SR. ARTUR BERNARDES - E' possível, mas os resultados 
vão ser iguais . 

O Sr. Coelho Rodrigues - Tenho muitas dúvidas. 

O SR. ARTUR BERNARDES - A atitude do General Eurico 
Dutra, por certo, não ficará inferior também a do General Car-
denas, que, no México, em situação muito pior, pôs mão na mes-
ma indústria, que estava confiada a estrangeiros. 

No Brasil, a situação é ainda mais fácil, porque não há conces-
são a estrangeiros e o Govêrno tem o caminho desimpedido para 
acautelar o interêsse da Nação. 

É justo que nos regosijemos com o ato do Sr. Presidente da 
República. As opiniões surgidas, de tôda a parte, são neste sen-
tido. Se a solução agora propugnada não é aquela pela qual nos 
batíamos - a da exploração estatal - é certo que ela deve repre-
sentar uma etapa .nesse caminho. 

E como somos pelo monopólio do Estado, mantemos a posição 
que até agora vimos ocupando, a fim de auxiliar o Govêrno na 
execução dêsse plano. 

Quando o mundo moderno considera as fontes do petróleo in-
concessíveis a estrangeiros, não deve o Brasil incidir no êrro de 
ceder as nossas . 

O petróleo é o combustível mais precioso do mundo. E' a fonte 
de energia cujo valor não é lícito desconhecer. 

As nações se dividem, hoje, entre ricas e pobres, segundo pos-
suam, ou não, energia para seu uso e para comércio. Os vapores 
que nos trazem produtos estrangeiros consomem energia, seja do 
carvão, seja do óleo. No preço das mercadorias, pagamos o seu 
custo ao país dono do carvão ou do óleo; o guindaste, que descar-
rega os navios, é acionado por fôrça elétrica ou por óleo; o cami-
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nhão, que transporta as cargas, consome gasolina, e se vai pagando, 
por aí a fora, parcela por parcela, o preço da energia. Em nossas 
residências, o banho que tomamos, pela manhã, paga seu tributo à 
energia - gás ou carvão. O café que nos alimenta é feito com ener-
gia, que nos custa dinheiro; assim o almôço e o jantar, assim a 
nossa roupa, quando passada a ferro, e por último a luz que ilu-
mina nossas casas. 

As nações, portanto, que possuem fontes de energia devem 
conservá-las avaramente. Nós, entretanto, estamos menoscabando 
o nosso petróleo, parecendo não possuirmos a consciência de seu 
valor nem o da perda que representará sua cessão a estrangeiros. 

Vivemos a falar em recuperação econômica e financeira, e a 
elevar impostos antigos e a criar novos. Recuperar para que, se 
pomos fora um valor inestimável como êsse - do petróleo? Com 
que direito apelar para novos sacrifícios do povo? Para presentear 
a estrangeiros com o nosso petróleo? 

E' tempo de compreendermos melhor a nossa situação em face 
do petróleo. Os que, a princípio, sustentavam devia êle ser explo-
rado por estrangeiros, ou com a participação de estrangeiros, já 
não aparecem muito nas discussões e, quando convidados para de-
bate em mesa-redonda, esquivam-se, convencidos, talvez, do pró-
prio engano . 

Era comum ouvir, de comêço, que deveríamos perder a espe-
rança de explorar o petróleo, porque não tínhamos capitais, nem 
técnicos, nem máquinas. ~sses argumentos são, hoje, pueris. Já 
tivemos ensejo de verificar que uma refinaria, da Tchecoslová-
quia, foi oferecida ao Govêrno brasileiro e vendida, afinal, à Repú-
blica Argentina, porque nosso Govêrno não a adquiriu. 

:Posteriormente, o Embaixador francês deu à imprensa do Rio 
um!", entrevista, em que declarou já haver a França feito sua re-
.cuperação industrial nesse setor, e estar em condições de fornecer 
maquinaria a quem precisasse. Agora, o ato do Govêrno vem de-
monstrar a inanidade daquelas alegações, por ter êste adquirido 
nada menos de três refinarias, duas das quais prontas e uma para 
ser entregue em prazo relativamente curto. 

Quando proclamávamos que não tínhamos técnicos, nem 
capital, nem máquinas, esquecíamo-nos de que foi um brasileiro 
quem descobriu aqui o petróleo; que foi dinheiro brasileiro que 

27-22500-II 
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custeou a descoberta e com máquinas adquiridas por brasileiros 
é que ela foi levada a efeito. Estaremos, portanto, incoerentes ou 
em contradição conosco, formulando tais alegações. 

Não se pode mais levá-las a sério, porque os fatos desmentem 
os que se animam a repeti-las 

Nós, que propugnamos a solução estatal, desejamos que a renda 
comercial do combustível entre para o Tesouro; os que defendem 
tese adversa preferem que ela entre para a burra dos trustes. 

Daríamos má cópia de nós se abríssemos mão da exploração 
da indústria em favor de estranhos. Mas que temos capacidade 
para organizar a indústria, o ato oficial acaba de demonstrá-lo. 

Nem o Sr. Presidente da República autorizaria financiamento 
de somas tão avultadas aos brasileiros beneficiados com a conces-
são, se não tivesse a certeza de que êles possuíam capacidade para 
bem explorá-la. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Lastimo justamente, que as duas 
destilarias, que vão garantir grandes lucros, sejam entregues a 
terceiros, em favor dos quais o Govêrno abre mão dessas vantagens. 
Futuramente, os donos dessas destilarias pedirão também as ja-
zidas, para explorá-las e essa exploração tomará tendência parti-
cular; embora se trate de brasileiros, há possibilidade de aliança 
com estrangeiros, segundo o respectivo Estatuto. Seria, portanto, 
mil vêzes preferível que o Govêrno assumisse tôda a responsabili-
dade e tivesse a coragem de instalar as duas destilarias maiores. 
A que deverá ir para Belém, precisaria ficar em São Paulo. Em Be-
lém, 45 000 barris não se justifica. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Isso é outra questão. 
O Sr. Coelho Rodrigues - Mas é a questão primordial, que 

aponto. Os melhores mercados são os do Rio e São Paulo e, segun-
do se diz nos bastidores, já sabemos que são destinadas a firmas 
que ficarão com verdadeiro pitéu! 

O SR. ARTUR BERNARDES - Não me parece que seja essa 
a questão primordial, perdoe-me o nobre colega. 

A meu ver ela reside na nacionalização da indústria. 
Além disso, a questão a que V. Ex.ª se refere pode ser modifi-

cada pelo próprio Govêrno, de um momento para outro. 
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O Sr. Coelho Rodrigues - O Estado já permite a cooperação 
do estrangeiro . 

O SR. ARTUR BERNARDES - Mas o Estatuto ainda não é 
lei. Estamos exatamente combatendo o Estatuto, e devemos fa-
zê-lo até o final. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Amanhã, haverá aumento do ca-
pital dessas destilarias, e a aliança com o estrangeiro estará feita. 

O SR. ARTUR BERNARDES - O Govêrno é o seu principal 
credor e poderá a qualquer tempo tomar essas refinarias, incorpo-
rando-as à sua indústria geral. 

O Sr. Coelho Rodrigues - V. Ex.ª, há poucos dias, explicou 
que não teve poder, como Presidente da República, para aniquilar 
a ação da Itabira Iron; no entanto, V. Ex.ª agora está confiante 
em que o Govêrno possa impedir a infiltração de capital estrangei-
ro, quando o próprio Govêrno, no Estatuto, já lhe abriu a brecha. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Há equívoco de V. Ex.a. As 
concessões feitas a essas duas emprêsas estão sujeitas à lei que 
vigora atualmente e que proíbe possam suas ações pertencer a 
estrangeiro. Salvo futura modificação dessa lei, existe a proibição. 

O Sr. Coelho Rodrigues - O aumento de capital, mediante 
requerimento ao Ministro, com o beneplácito do Sr. Presidente da 
República, é o suficiente. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Estaremos aqui vigilantes. 
V. Ex.ª sabe que somos parte integrante do poder público, senão o 
principal ramo do Govêrno; temos a iniciativa das leis; nós é que 
as elaboramos, as derrogamos e as revogamos. Somos, portanto, o 
primeiro dos três poderes. Fazemos as leis para o próprio Execu-
tivo cumprí-las e fazê-las cumprir. 

O Sr. Jurandir Pires - Perfeito. 
O Sr. Coelho Rodrigues - V. Ex.ª sabe que o Executivo man-

dou pedir e conseguiu urgência para o projeto da Light, como tam-
bém mandou fechar a questão no aumento de vencimentos e no 
Orçamento. Não tenho a esperança de ver derrogada a situação, 
que V. Ex. a está imaginando, de o Govêrno ceder e nós aqui in-
sistirmos em que êle não ceda. 
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O SR. ARTUR BERNARDES - De nós depende a ação do 
Executivo. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Não temos maioria, quem a tem 
é o Govêrno. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Teríamos nesse caso de apelar 
para ela; teríamos de levar ao seu espírito o convencimento de 
sua responsabilidade. 

O Sr. Euzébio Rocha - Acredito no patriotismo dos parla-
mentares, quando estiver em jôgo a própria soberania nacional; 
por isso creio que esta Casa não permitirá a aprovação do Esta-
tuto, nem tampouco a entrega, comprometedora do interêsse na-
cional, dessas destilarias. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Precisamos acentuar que o 
próprio Govêrno não tem entusiasmo pelo anteprojeto do Estatuto. 
Limitou-se a remetê-lo ao Parlamento. 

. J!:sse anteprojeto quase constitui, nos moldes em que está or-
ganizado, um desrespeito aos Poderes Executivo e Legislativo. Não 
se pode admitir que vingue um projeto de lei como êsse, de com-
preensão quase impossível e originàriamente feito por estrangei-
ros. Eu lhes conheço o estilo e estou familiarizado com seus artifí-
cios e sua solécia. 

J!:le terá passado pelo crivo do Conselho Nacional do Petróleo e 
de comissões, os quais se terão limitado a fazer-lhes retoques. 
Prova-o, entre outros, o fato de no mesmo se estabelecerem impos-
tos privilegiados para os estrangeiros que ficam assim colocados 
~m. plano superior aos nacionais. 

Que brasileiro redigiria um projeto nestas condições? 
O Sr. Coelho Rodrigues - V. Ex. a está corroborando minha 

tese. Os elementos que conseguiram o Estatuto amanhã modifi-
carão a orientação do Govêrno, relativamente às destilarias . 

. O SR. ARTUR BERNARDES - V. Ex.ª parte do princípio de 
que ·.os ·estrangeiros o conseguiriam no Parlamento. Não. Aqui 
estaremos à espera de suas aspirações . 
' . : . 

.O Sr. Lino Machado - Conseguiram, no entanto, que o Presi-
dente da: República mandasse o anteprojeto, com mensagem ao 
Parlamento. 
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O Sr. Euzébio Rocha - O Plano SALTE veio depois. Vale 
dizer, conseqüentemente, que é uma negação do Estatuto. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Exatamente. Nem era possí-
vel que o Govêrno da República esposasse simultâneamente dois 
projetos antitéticos: o Plano SALTE e o anteprojeto de Estatuto. 

O Sr. Coelho Rodrigues - O Estatuto veio com mensagem. 
O SR. ARTUR BERNARDES - Veio, meramente com mensa-

gem. Temos, porém, amplitude para examiná-lo e discuti-lo. 
O Sr. Costa Neto - Estou acompanhando, com a atenção e 

admiração de sempre, o brilhantíssimo discurso que V. Ex.ª está 
proferindo. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Obrigado a V. Ex.ª. 
O Sr. Costa Neto - Todavia, na qualidade de relator do pro-

jeto do Estatuto do Petróleo, tendo oferecido, quanto à substância 
emendas' que não lhe produzem grande alteração, devo dizer que 
V. Ex.ª é profundamente injusto, quando faz aos elaboradores do 
projeto a acusação de se terem deixado influenciar por estrangei-
ros. Isso não pode ser exato, eminente Presidente Bernardes, por-
que o Estatuto do Petróleo é uma conseqüência da modificação 
feita pela Assembléia Nacional Constituinte de 1946. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Nas condições que V. Ex.ª 
conhece ... 

O Sr. Costa Neto - ... relativamente à orientação da políti-
ca do petróleo, seguida no Brasil. V. Ex.ª, no entanto, acaba de 
dizer: nas condições que conheço. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Como eu também conheço. 
O Sr. Costa Neto - Posso afirmar a V. Ex.ª que o dispositivo 

modificador de nossa orientação política no tocante à possibilida-
de de cooperarem estrangeiros na exploração do nosso subsolo, foi 
resultante de trabalho sincero. Não acredito - e não tive qual-
quer prova objetiva em contrário - que algum estrangeiro tivesse 
influenciado na modificação dessa política, que veio afinal, a 
ser consignada na Constituição de 46. 

O SR. ARTUR BERNARDES - O que posso asseverar a 
V. Ex.ª é que veio aqui emissário para influir no dispositivo da 
Constituição. 
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O Sr. Costa Neto - Devo esclarecer ao eminente Presidente 
Bernardes que, em todos os dispositivos constitucionais, os estran-
geiros com opinião coincidente, podem, eventualmente, ter in-
fluência decisiva. Na Declaração dos Direitos do Homem, no Di-
reito francês, a Constituição americana ... 

O SR. ARTUR BERNARDES - E' outra coisa. 
O Sr. Costa Neto - ... teve influência decisiva. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Os símiles não são iguais. 
O Sr. Costa Neto - Na nossa legislação sôbre petróleo, tive-

mos duas influências decisivas de estrangeiros: a primeira nos 
ensinou a tomar precaução positiva contra a ascendência dos 
trustes no Govêrno. Por causa dessa influência, passamos do 
regime de acessão para o da dominialidade que salvaguarda com-
pletamente o patrimônio constituído pelo subsolo brasileiro. V. Ex.ª 
sabe que a primeira preocupação dos elaboradores do projeto foi, 
precisamente, confirmar a regra, declarando que as minas de pe-
tróleo pertenciam, imprescritivelmente e inalienàvelmente, ao pa-
trimônio da União. 

O SR. ARTUR BERNARDES - O que nesse particular existe 
no projeto de Estatuto parece destinado a engambelar os que o le-
rem. Para que essa garantia assim expressa, se ela é dispensável, 
por ser o território brasileiro, por direito, imprescritível e inalie-
nável, como decorrência da soberania? Era escusada a declaração. 
De que vale a mesma se, extraído o petróleo das minas, elas se 
reduzem a buracos ou desaparecem? 

O Sr. Costa Neto - O território brasileiro se decompõe em 
duas partes: o território, própriamente dito, parte integrante da 
nossa soberania, e o que pode ser fragmentado e convertido em 
diversas propriedades privadas. Quando a legislação brasileira, já 
antes da Constituição de 1946, iniciou o sistema pelo qual se passa-
va do regime de acessão para o de dominialidade, fêz precisamen-
te desaparecer a propriedade privada do subsolo, onde se consti-
tuíam as minas petrolíferas, para integrá-las na propriedade da 
União. Isto que representa nada menos de 80 % da questão, o 
Estatuto do Petróleo manteve. 
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O SR. ARTUR BERNARDES - E' outro caso. De que vale, 
como asseverei, dizer o anteprojeto que as minas são do Brasil, que 
são por direito imprescritíveis e inalienáveis, se o estrangeiro lava-
lhe a melhor parte, o petróleo? 

.O Sr. Costa Neto - Se V. Ex.ª, eminente Presidente Artur 
Bernardes, não ache impertinência no meu aparte ... 

O SR. ARTUR BERNARDES - Ao contrário. 
O Sr. Costa Neto - ... devo esclarecer que tôda a luta do 

México, da Venezuela, do Peru e da Argentina, contra os estran-
geiros, foi derivada principalmente do fato de pertencerem as pro-
priedades petrolíferas a particulares. Tôdas as vêzes que o Esta-
do procurou entrar na contenda, êle saiu vencedor. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Não o contesto. 
O Sr. Costa Neto - O General Cardenas, citado, há pouco, 

por V. Ex.ª, venceu em 1936 todos os trustes, tôdas as emprêsas 
petrolíferas que estavam em transação com particulares, proprie-
tários das minas. Assim, a questão principal era, exatamente, a da 
propriedade que, até nos Estados Unidos da América, tem consti-
tuído um problema crucial para o Govêrno. V. Ex.ª não ignora 
que, em 1945, os trustes conseguiram obter do Congresso americano, 
por duzentos e tantos votos contra onze, reconhecimento da proprie-
dade subtalássica na Califórnia. A propriedade das jazidas de pe-
tróleo embaixo da água, na Califórnia, pertencia aos particulares, 
que estão lutando até hoje perante os Tribunais para revogar 
essa lei. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Essa questão de propriedade 
lá não afeta nossa situação aqui. Lá, quem explora o petróleo é o 
cidadão americano; aqui quer-se entregar o petróleo ao estran-
geiro. A situação é outra. 

O Sr. Costa Neto - Não desejo por mais tempo perturbar o 
discurso de V. Ex.ª, mas devo dizer, diante do respeito merecido 
por V. Ex.ª ... 

O SR. ARTUR BERNARDES - Muito obrigado. 
O Sr. Costa Neto - ... que ocuparei brevemente a tribuna 

para demonstrar o êrro em que V. Ex.ª, infelizmente, está 1.n-
correndo. 
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O Sr. Jales Machado - Pode ser que executemos o plano com 
capital privado, se tivermos capacidade para isso. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Como não temos capacidade, 
se foi brasileiro quem descobriu o petróleo, com capital brasileiro 
e máquinas que êle mesmo adquiriu? 

O Sr. Jales Machado - O Estatuto do Petróleo não evita a 
participação do capital estrangeiro; permite essa colaboração. 

O SR. ARTUR BERNARDES - E' por isso que lhe sou con-
trário. 

O Sr. Jales Machado - O que não acho justo é que se impeça 
essa colaboração, quando não temos capacidade financeira. 

O SR. ARTUR BERNARDES - V. Ex.a, com êsses argumen-
tos, concluirá que não temos capacidade para governar o Brasil. 

O Sr. Jales Machado - E' diferente. - A América do Norte 
administra muito bem o país, mas todos os serviços públicos que 
aqui se encontram na esfera estatal, lá são da esfera particular. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Se nada aprendemos ainda, 
precisamos começar a aprender. Porque não sabemos administrar, 
devemos entregar a outros o que é nosso? 

O Sr~ Jales Machado - Precisamos aprender e vamos apren-
der. O que não acho justo é que evitemos andar para a frente, à 
espera dessa capacidade, quando sabemos que ela não existe. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Contesto. Devemos procurar 
os nossos homens de capacidade. O Sr. General Horta Barbosa 
revelou sua capacidade descobrindo o petróleo. A questão é saber 
procurar os homens e querer encontrá-los. 

O Sr. Costa Neto - Tive o prazer de ler as conferências e os 
discursos que S. Ex.ª proferiu. Pareceu-me encontrar, entre aquê-
les que defendem a tese estatal absoluta e a opinião de V. Ex.ª, a 
seguinte divergência: enquanto V. Ex.ª entende que os capitais 
brasileiros devem ser mobilizados para a exploração do petróleo 
- capitais exclusivamente brasileiros e pertencentes a brasileiros. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Perdão. Não é precisamente 
isso; o nosso capital pode ser tomado de empréstimo. 
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O Sr. Costa Neto -- Não é a êsse ponto que desejo conduzir 
meu raciocínio. Creio que o pensamento de V. Ex.ª é também o de 
poderem os brasileiros constituir sociedades que, com seus capitais, 
explorarão o petróleo. l!:ste também é o pensamento de V. Ex.a. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Sou partidário do monopó-
lio estatal. 

O Sr. Costa Neto - V. Ex.ª citou ainda há pouco, o fato da 
descoberta de petróleo no Brasil. Desejaria fazer sentir a V. Ex.ª 
que o petróleo, em nosso País, foi descoberto por um particular que 
lutou, anos seguidos, contra o Estado, para conseguir tornar efe-
tiva essa descoberta. 

O SR. ARTUR BERNARDES - V. Ex.ª não se esqueça de 
que já naquele tempo havia, preconcebida, a idéia de ser a indús-
tria do petróleo estatal. Não se poderia deixar que ela caísse em 
mãos de particular, com o risco de passar-se, logo, para o estran-
geiro. 

O Sr. Costa Neto - Mas, nobre Presidente, êsse argumento 
prova um pouco mais. Os homens públicos entendiam que a in-
dústria devia ser estatal, mas combatiam e entravavam aquêles 
que desejavam descobrir o petróleo. 

O SR. ARTUR BERNARDES - l!:les preservavam o interêsse 
nacional, impedindo que as minas e o petróleo caíssem em poder 
de estrangeiros . 

O Sr. Costa Neto - O certo é que, tivesse prevalecido naque-
la época - 1938 - a tese estatal, hoje o petróleo não estaria jor-
rando no Recôncavo baiano, porque êsses jarros de petróleo na-
quela região são o resultado de um esfôrço tremendo e até teme-
rário de particulares, especialmente do antigo Presidente da Bôlsa 
de Mercadorias da Bahia. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Sim, foi Oscar Cordeiro, como 
Monteiro Lobato. Conheço essa literatura tôda. Mas devemos, 
agora, encarar o problema no presente: o Brasil não deve entregar 
o seu petróleo ao estrangeiro. O povo brasileiro vive faminto e mal-
trapilho. Não podemos dar êsse presente régio a estranhos, quan-
do podemos fazer dêle renda para o Tesouro. E digo que podemos 
porque foram brasileiros que o descobriram e êle está em caminho 
de industrialização. 
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Ninguém dá ao Brasil coisa alguma . Tudo êle paga a pêso de 
dinheiro. Daríamos prova de incapacidade para o Govêrno de nós 
mesmos se abríssemos mão das nossas fontes de petróleo. 

Não é tempo, ainda, Sr. Presidente, de discutir o anteprojeto, 
mas o Presidente do Conselho Nacional do Petróleo determinou, 
.segundo o refere o Sr. Odilon Braga em relatório fôsse o seu tra-
balho orientado no sentido do Art. 153. Foi pena que não se lem-
.brasse do monopólio de Estado permitido em matéria econômica. 

O Sr. Costa Neto - E' o Art. 146. 

O SR. ARTUR BERNARDES - E' exatamente êsse artigo. 
O Sr. Costa Neto - Mas, nobre Presidente, V. Ex.ª acaba de 

invocar o Art. 146. E' precisamente quando cessa de falar sôbre 
a propriedade e começa a tratar das atividades, que o Estatuto 
do Petróleo invoca o Art. 146 para o efeito de monopolizar tôdas 
as fases da indústria do petróleo, desde a pesquisa até a industria-
lização. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Meu nobre colega, o antepro-
jeto de Estatuto é contrário, a meu ver, aos nossos interêsses e 
de difícil compreensão. Não raro o que fica estabelecido em um 
artigo, é modificado no seguinte. 

Examinando-o, chega-se a essa conclusão. 

Mas, falava-se aqui do Art. 153 da Constituição. O nobre 
Deputado Costa Neto talvez saiba, como eu, que uin dos trustes 
internacionais mandou emissário especial ao Brasil, para ver se 
conseguia, na Constituição, que companhias estrangeiras pudes-
sem explorar o nosso petróleo, como se o nosso regime já estivesse 
pôdre ou fôssemos um país semiperdido. 

O Sr. Benjamin Farah - A acusação que V. Ex.ª faz é mui-
to grave. 

O SR. ARTUR BERNARDES - O emissário informou com 
grande antecipação do texto com que deveria ser redigido o 
Art. 143 da Constituição, muito antes mesmo de ser submetido 
à Constituinte. 

O Sr. Costa Neto - Nobre Deputado, já tive oportunidade de 
dizer que essa acusação de V. Ex.ª é sobremaneira grave e, no 
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meu entender - e digo isto respeitosamente, porque a pessoa de 
V. Ex.ª me merece todo o respeito - não é exata. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Afirmo-o a V. Ex.a. O equí-
vico é do nobre colega. 

O Sr. Costa Neto - V. Ex.ª está profundamente equivocado. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Diante de documento? Eu 
possuo documento. 

O Sr. Costa Neto - Desejaria que V. Ex.ª respondesse a uma 
pergunta: quando chegou ao Brasil êsse emissário? 

O SR. ARTUR BERNARDES - Antes da Constituição de 
1946. 

O Sr. Costa Neto - Quanto tempo, mais ou menos antes da 
Constituição? 

O SR. ARTUR BERNARDES - Não queira V. Ex.a transfor-
mar meu discurso em inquérito. Se o desejar, terei de depor. 

O Sr. Costa Neto - Minha pergunta tem tôda a razão de ser. 
Em 1945, dois anos antes de ser promulgada a Constituição já o 
Presidente do Conselho do Petróleo nos debates que então se tra-
vavam sôbre a orientação política que o Brasil devia seguir, dei-
xava transparecer que nossa política petrolífera devia ser condu-
zida naquele sentido, depois cristalizado no Art. 153. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Mas o emissário do truste sou-
be antes do tempo como ficaria redigido o texto do Art. 153. 

E os brasileiros o ignoravam! 
Em suma: o que desejo declarar é que continuamos a apoiar a 

ação do Sr. Presidente da República nessa política petrolífera. En-
quanto S. Ex.ª preservar, como vem fazendo, os interêsses do Bra-
sil, estaremos com êle e com êle estará o povo brasileiro, cujas ma-
nifestações nesse sentido são, hoje, indubitáveis e gerais. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. Palmas) . 



DISCURSO DO DEPUTADO COSTA NETO (*) 

O SR. COSTA NETO - (Pela ordem) Sr. Presidente, a con-
sideração que me merece o nobre Deputado pelo Estado do Piauí, 
Sr. Coelho Rodrigues; e a circunstância especial de não se en-
contrar, nêste momento, no rednto, o nobre Deputado Sr. Aga-
menon de Magalhães, Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, colocam-me no imperioso dever de informar, não sàmente 
a V. Ex.ª, como também à Casa, que a demora havida na dis-
cussão do Estatuto do Petróleo, naquela Comissão, não traduz 
qualquer intuito protelatório. 

Na realidade, o parecer que elaborei foi entregue à Comissão 
de Constituição e Justiça no dia 29 de junho dêste ano, aten-
dendo ao fato de ser aquêle trabalho muito extenso e de serem 
também extensos os documentos que instruíam as Mensagens ns. 
61 e 62 do Sr. Presidente da República, tomou a razoável deli-
beração de remetê-lo à Imprensa Nacional, a fim de ser publica-
do em avulso, assim distribuído entre os Srs. Deputados. 

Sr. Presidente, V. Ex.ª deve estar recordado, assim como se 
há de se lembrar, sem dúvida, o nobre interpelante, se se der ao 
trabalho de estimular um pouco sua memória, de que essa dis-
tribuição sàmente pôde ser feita há cêrca de mês e meio. Nestas 
condições, já o espaço de tempo a que se refere S. Ex.ª, e ao qual 
deu qualificação culinária de "banho-maria'', não é, efetivamen-
te, de três meses, mas de metade. 

Por outro lado, o nobre Presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça declarou preferir na formulação da ordem-do-dia os pro-
jetos já relatados. E os trabalhos daquela entidade têm se de-
senvolvido sob êste critério. O projeto do Estatuto do Petróleo de-
ve-se especialmente aos que almejam à sua promulgação. Isto 
porque os que o combatem - e entre êles o nobre Deputado Coe-

( * J Sessão de 2-10-48. 
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lho Rodrigues, são favoráveis ao statu quo, isto é, à legislação 
atual. O empenho que se coaduna com êste último modo de pen-
sar é no sentido de retardamento, e não de alteração. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Mas o Estatuto precisa vir a 
debate, para ser emendado. 

O SR. COSTA NETO - Creio, Sr. Presidente, que esta expli-
cação preliminar proporcionará a S. Ex.ª o Sr. Deputado Coelho 
Rodrigues elementos suficientes para não avançar qualquer juízo 
temerário, seja em relação ao Sr. Presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, que certamente melhor falará sôbre o assunto, 
quando presente, seja quanto à Comissão de Constituição e Jus-
tiça, seja quanto a mim próprio, na qualidade de relator do ante-
-projeto (Muito bem, muito bem). 



DISCURSO DO DEPUTADO COSTA NETO (*) 

O SR. ·COSTA NETO (Movimento geral de atenção) - Se-
nhor Presidente, no dia 29 de junho último, tive oportunidade de 
devolver à Comissão de Constituição e Justiça, devidamente rela-
tadas as Mensagens n.0 • 61 e 62 do Sr. Presidente da Repú-
blica; a primeira, sôbre a modificação que deveria ser feita na 
legislação concernente às refinarias de petróleo, e, a segunda, a 
propósito do Estatuto do Petróleo. 

O Sr. Coelho Rodrigues - A que atribui V. Ex.ª os cem dias 
de banho-maria? 

O SR. COSTA NETO - O parecer, redigi-o em noventa dias, 
e já que o nobre Deputado o exige, prestarei imediatamente con-
tas do tempo despendido. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Peço informações sôbre o período 
decorrido de 29 de junho para cá. 

O SR. COSTA NETO - Ah! ... Então tenha paciência. Não 
sou o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça. 

O Sr. Coelho Rodrigues - São cem dias inteiramente per-
didos! 

O SR. COSTA NETO - Talvez possa, entretanto, adiantar 
uma informação, declarando que o Presidente da Comissão de Jus-
tiça tem colocado na Ordem-do-Dia diversos projetos de lei que 
entendeu deverem ter precedência; e eu, também, entendi não 
dever desautorizá-lo neste particular, porque são, realmente, pro-
jetos de grande relevância para o País. 

Naquele parecer, Sr. Presidente, para melhor sistematização 
da matéria procurei unificar os dois projetos encaminhados a esta 

( *) Sessão de 6-10-1948. 



- 432 -

Casa pelo Sr. Presidente da República; e abri um capítulo desti-
nado àquilo que temos denominado, talvez impràpriamente, "a 
controvérsia sôbre o petróleo". 

Digo talvez impràpriamente, porque, tendo estudado a ques-
tão durante três meses, cheguei à conclusão de que não existe di-
vergência fundamental entre o trabalho da Comissão elaboradora 
do anteprojeto, nomeada pelo Presidente do Conselho Nacional do 
Petróleo, e as idéias defendidas, quer neste recinto, quer na praça 
pública, por aquêles que o combatem com tanta constância e 
veemência. 

O Sr. Benício Fontenelle - E patriotismo também. 

O SR. COSTA NETO - Naquele capítulo, só me ative aos 
argumentos que surgiram neste recinto, aos que têm sido veicula-
dos pelos órgãos mais credenciados da opinião pública e aos que 
têm sido adotados por aquêles que, ou pelo conhecimento direto do 
assunto, ou pela tradição que mantêm na vida política do País, 
conseguem inspirar atenção e acatamento. 

O Sr. Coelho Rodrigues - V. Ex.ª há pouco declarou não vis-
lumbrar divergência sensível entre os que fazem a propaganda 
aberta do petróleo e o estudo feito pelo Conselho Nacional do Pe-
tróleo e pelo nobre relator da Comissão de Constituição e Justiça. 

Há entretanto, profundo sulco; de um lado, vemos o ponto de 
vista de explorar-se o petróleo exclusivamente sob orientação es-
tatal; de outro, há o recurso a capitais estrangeiros, ao auxílio de 
capitais, nem que seja por meio de companhias formadas por meio 
de associações com capitais estrangeiros, na forma estabelecida 
pelo Govêrno. Vemos aí o grande sulco entre um ponto de vista e 
outro; o do monopólio do Estado e o de deixar porta-aberta para 
deixar o capital estrangeiro penetrar no que é nosso. 

O SR. COSTA NETO - Vou demonstrar imediatamente ao 
nobre Deputado que existe uma zona fronteiriça, de conciliação, 
perfeitamente nítida ... 

O Sr . Coelho Rodrigues - Que considero perigosa . 

O SR. COSTA NETO - ... entre a opinião que V. Ex.ª 
acaba de consubstanciar e os preceitos do Estatuto do Petróleo. 
O Estatuto cria um fundo nacional que, depois, devidamente ali-
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mentado, abastecido e opulentado, vai permitir que tôdas as ati-
vidades referentes a essa indústria, sejam diretamente exercidas 
pelo Estado . 

Todavia, devo dizer ao nobre Deputado que, circunscrevendo-
me ao motivo que me traz à tribuna, desejaria deixar para outra 
oportunidade a discussão sôbre a questão do petróleo, uma vez 
que o projeto virá a plenário. Então estarei perfeitamente habi-
litado a responder a tôdas as perguntas que S. Ex.ª fizer e a lev2r 
ao seu espírito a tranqüilidade de que tanto carece. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Devo lembrar a V. Ex.ª que o fun-
do nacional terá apoio real no lucro das destilarias. Temos o exem-
plo vivo da Argentina e do Uruguai. Basta uma visita dos Senho-
res Deptuados às destilarias dêsses nossos vizinhos - o que pro-
porei à Câmara, em requerimento, futuramente - para que vejam 
o que pode ser feito no Brasil em poucos anos. 

O SR. COSTA NETO - Reitero a afirmação, ainda há pouco 
feita, de que não desejo entrar no mérito do Estatuto do Petróleo. 
Uma vez, entretanto, que o nobre Deputado me declara que êsse 
fundo deve ser constituído, principalmente, com os produtos da 
refinação do petróleo, não deixará igualmente de concordar que 
essa refinação vai aproveitar o óleo cru estrangeiro. Se S. Ex.ª 
concorda com isto, vai concordar, também, concomitantemente, 
em que a campanha do "Petróleo é Nosso" pode ser enunciada 
desta maneira: o Petróleo é nosso graças à refinação do petróleo 
estrangeiro . 

O Sr. Coelho Rodrigues - O petróleo estrangeiro virá suprir o 
que ainda não possuímos, mas já temos à vista uma grande parte 
da quantidade de que necessitamos. 

O SR. COSTA NETO - Então, V. Ex.ª está vindo diretamen-
te ao encontro do Estatuto do Petróleo. 

O Sr. Coelho Rodrigues - O petróleo pode ser comprado em 
lugar da gasolina. Estamos pagando caro pela gasolina. 

O SR. COSTA NETO - Agradeço imensamente o aparte de 
V. Ex.ª, que me tranqüiliza sobretudo porque vejo que V. Ex.ª 
está quase integrado diretamente nos preceitos que determinaram 
a elaboração do Estatuto do Petróleo. 
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. O Sr. Flores da Cunha - Permita o nobre Deputado. V. Ex.ª 
tem, tôda a razão, quando pede adiar o conhecimento e a discussão 
da matéria para quando o projeto vier da Comissão de Constituição 
e J:ustiça ... 

O SR. COSTA NETO - Agradeço a V. Ex.ª. 
O Sr. Flores da Cunha - ... depois de sofrer lá tôdas as con-

trovérsias e debates.· O ilustre Deputado Coelho Rodrigues, que, 
como eu, deseja ver êste assunto bem ventilado ... 

O Sr. Coelho Rodrigues - Já compraram as destilarias; es-
tamos aqui perdendo tempo. 

O Sr. Flores da Cunha - . . . há de concordar em que pode-
remos adiar a questão e dela conhecer de meritis, quando o projeto 
vier a plenário. Parece que o Sr. Deputado por São Paulo quer 
tratar de um assunto que se relaciona com o petróleo, mas que ain-
da_não é estudo próprio da matéria . 

. O Sr. Coelho Rodrigues - Há um engenheiro francês que já 
descreve a instalação de uma destilaria de petróleo em Belém do 
Pará.· Quarenta e cinco mil barris, em Belém do Pará; sete mil 
toneladas diárias. Não sei o que o paraense vai fazer dessas sete 
mil toneladas diárias. E São Paulo e o Rio precisando de gasolina! 
Pergunto: posso passar recibo de ignorante? Não posso! Daí a mi-
nha revai ta! 

O SR. COSTA NETO - Agradeço o aparte do nobre Deputado 
Sr. Flores da Cunha, que traduz, com a máxima fidelidade, o pen-
samento e as intenções que trouxeram o orador a esta tribuna. 

Dizia, Sr. Presidente, que ao abrir no décimo terceiro capítulo 
do meu parecer, que vai ser discutido na Comissão de Constituição 
e Justiça, oportunidade para se debaterem os argumentos relativos 
à controvérsia do petróleo, eu, naturalmente, não tinha consegui-
c;lo, e nem teria podido conseguir, fazer um resumo de todos os ar-
gumentos que têm sido expendidos na praça pública. Sabemos que 
os oradores da praça pública usam sempre de uma linguagem des-
conhecida, não obedecem a regimento como os dessa Casa e nem 
a direção de presidentes como V. Ex.ª e seus eminentes substitutos. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Mas citam os fatos, as negociatas. 
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O SR. COSTA NETO - Tenha paciência, meu nobre colega. 
O assunto que me trouxe a êste lugar é diferente daquele que tem 
sido objeto dos apartes de V. Ex.ª. 

O Sr. Coelho Rodrigues - O objeto primordial é a mensagem 
do Presidente da República. E já foram compradas destilarias. 

O SR. COSTA NETO - Foi por esta razão, Sr. Presidente, que 
não tive oportunidade de, naquele parecer, rebater os três argu-
mentos principais, isto é, os três slogans que dominam as praças 
públicas nesta questão do petróleo ... 

O Sr. Nelson Carneiro - Esta campanha de agora é gover-
namental. 

O SR. COSTA NETO - ... aquêles que declaram que "o pe-
tróleo é nosso", aquêle que diz que "o Estatuto é entreguista" e 
aquêle que afirma ter sido o § 1. 0 do Art. 153 da Constituição 
elaborado "em virtude de inspiração de pessoas estranhas ao nos-
so País". 

Uma vez, entretanto, que um dêsses slogans - e precisamen-
te o terceiro, que é o mais aviltante, sai da praça pública e entra 
no recinto desta Câmara, todos os Deputados e, especialmente, o 
relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça estão no 
dever indeclinável de assumir a tribuna e demonstrar ao Congres-
so, ao País e também, à posteridade a inveracidade de tal acusa-
ção. Realmente não é verdade, eu o afirmo enfàticamente que 
aquêle artigo da Constituição tenha resultado qualquer influên-
cia peregrina, quer no seio da Constituinte de 1946, quer fora do 
recinto onde se travaram aquêles memoráveis debates. 

A questão das autorizações ou concessões a pessoas naturais 
ou jurídicas para explorar o subsolo brasileiro apareceu, pela pri-
meira vez, como preceito constitucional no Estatuto de 16 de junho 
de 1934. Re~lmente, a Constituição de 1934, no Art. 119, § l.°, 
estabelecera o seguinte: (Lé) . 

"As autorizações ou concessões serão conferidas ex-
clusivamente a brasileiros ou a emprêsas organizadas no 
Brasil, ressalvada ao proprietário preferência na explora-
ção ou co-participação dos lucros". 

Desejava, Sr. Presidente, antes de tudo, solicitar a atenção de 
V. Ex.ª e da Casa para o ponto nodular desta questão. Todo ob-

28-22500-II 
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jeto de meu discurso, neste momento, repousa essencialmente sô-
bre estas palavras: "emprêsas organizadas no Brasil", porque em 
tôda a estrutura dêsse Art. 153, que é longo e se fragmenta em 
diversos parágrafos, o estrangeiro só poderia ter interêsse em vir 
influenciar a nossa Constituinte na redação daquelas poucas pa-
lavras. De fato, em qualquer outra passagem e especialmente na 
cabeça do artigo, o dispositivo seria contrário aos seus interêsses 
uma vez que estabelece o sistema da dominialidade quanto à pro-
priedade do subsolo. As emprêsas estrangeiras monopolizadoras 
estabelecem o seu domínio de preferência em países onde o regime 
vigorante é o da acessão. 

Ora, Sr. Presidente, V. Ex.ª verá uma coisa interessantíssima: 
as próprias palavras que estavam na Constituição de 1934 é que 
foram transpostas para o Art. 153, § 1.º da Constituição de 
1946. Se porventura tivesse havido qualquer influência na elabo-
ração de um artigo dessa natureza e dessa importância, tal in-
fluência necessàriamente se teria feito sentir igualmente em 1934. 

Sabem todos aqui, Sr. Presidente, principalmente aquêles que 
tomaram parte direta na elaboração de nossa Carta Magna, que, 
no seio da grande Comissão Constitucional, de suas subcomissões e 
até mesmo em plenário, muitas vêzes se considerava a Constiuinte 
de 1946 como um revide à Constituição de 1937, uma reparação 
ao regime autoritário estabelecido em 1937, e, conseqüentemente, 
desejava-se, não raro, fôssem transpostos para os textos de 1946 
dispositivos integrais de 1934. 

Esta influência tornou-se bastante visível no trabalho levado a 
efeito pela subcomissão encarregada de redigir o título "Da Ordem 
Econômica e Social". 

O Sr. José Alkmin - Quando V. Ex.ª faz referência ao em-
penho manifestado no seio da Comissão até em plenário por que 
prevalecessem princípios constantes da Constituição de 1934, devo 
lembrar, em abono da tese de V. Ex.ª, que tôda a representação 
de Minas Gerais pleiteou, no seio daquele órgão técnico e neste re-
cinto, o restabelecimento dêsses princípios, no capítulo concernen-
te ao direi to das minas . 

O SR. COSTA NETO - Agradeço o aparte do nobre Depu-
tado, que vale não somente por um adminículo a meu discurso 
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como também por uma lembrança para que eu possa, daqui a 
pouco, reproduzir, na íntegra, a emenda a que S. Ex.ª acaba de 
aludir. 

Prosseguindo, cumpre-me assinalar que o regime adotado na 
Constituição de 1934 prevaleceu até 10 de novembro de 1937. 

Não ignora, V. Ex.ª, Sr. Presidente, assim como não ignoram 
os meus nobres colegas, que as ditaduras precisam sempre de pro-
meter muitas coisas e entre essas as que mais fascinam, são as 
promessas nacionalistas. Essa foi sem dúvida uma das razões pe-
las quais aquêle preceito, adotado pelo legislador constituinte de 
1934, que permitia pudesse o capital estrangeiro vir colaborar co-
nosco na exploração de nossas jazidas minerais através das emprê-
sas constituídas no Brasil, sofreu, em 1937, transformação radical. 

O Art. 146, § 1.º da Constituição de 1937 rezava: 

"A autorização só poderá ser concedida a brasileiros 
ou emprêsas constituídas por acionistas brasileiros". 

Passamos, abruptamente, ao regime da colaboração do capital 
estrangeiro para o sistema oposto. 

Todos aquêles que acompanharam a vida econômica do País 
durante os anos que sucederam a promulgação da Constituição de 
novembro de 1937, até os meses anteriores ao término da segun-
da conflagração mundial, são testemunhas das grandes dificulda-
des por que passou o nosso País em matéria de abastecimento de 
petróleo. E não só na parte relativa ao abastecimento do petróleo, 
cuja deficiência ocasionou danos tão diretos à economia nacional 
como, também, na parte referente à própria pesquisa do petróleo 
nas regiões do País, consideradas petrolíferas. Durante aquêle lon-
go espaço de tempo, nenhuma outra jazida, nenhum outro hori-
zonte petrolífero foi descoberto, além do que, em janeiro de 1938, 
se descobriu no Recôncavo baiano. 

O Sr. Coelho Rodrigues - E' porque não havia sondagem de-
terminada, pois, quando não se perfura, não se encontra petróleo. 

O SR. COSTA NETO - O nobre colega está arrombando uma 
porta aberta. Não afirmo o contrário, e até confirmarei três vê-
zes o que V. Ex.ª acaba de dizer. Precisamente o Estado, a quem 

29-22500-II 
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cumpria realizar essas pesquisas, não as fêz, ou não as pôde fazer, 
ou não as promoveu de modo suficiente a fazer jorrar o petróleo 
em outras regiões. 

O Sr. Paulo Sarasate - Permita-me um aparte. Eu pediria 
que o ilustre orador retomasse, se possível, o fio de suas considera-
ções acêrca do trabalho da subcomissão, porquanto ia entrando 
nesse terreno, deveras interessante do ponto de vista histórico, 
quando recebeu certo aparte, e dêle se desviou. 

O SR. COSTA NETO - Efetivamente, desviei-me do roteiro 
em virtude do aparte com que me distinguiu o nobre Deputado 
Sr. José Alkmin. Mas estou entrando lia ordem cronológica, e 
V. Ex.ª verificará, em breve, que a apreciação do trabalho da sub-
comissão virá no momento adequado, aliás. 

O Sr. Paulo Sarasate - Muito obrigado a V. Ex.ª. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Presidente, como referia, tôdas 
essas dificuldades levaram o Conselho Nacional do Petróleo, órgão 
responsável pela pesquisa, lavra e distribuição do pe.tróleo em 
nosso País, à convicção de que se deveria proceder a modificação 
fundamental na política dêsse combustível. Então, em 1945, os 
membros do Conselho começaram a discutir qual havia de ser a 
nova política, e, assim, a sua opinião, consubstanciada na Expo-
sição de Motivos n.0 2. 558, de 6 de maio do mesmo ano, - que 
vou ler à Casa, na íntegra, - foi levada ao conhecimento do Se-
nhor Presidente da República. 

Pediria, nesta altura, a atenção dos meus dignos pares para 
estas duas datas: 6 de maio de 1945, em que se iniciou, através de 
um documento importantíssimo, a nova orientação sôbre a po-
lítica petrolífera brasileira, e 18 de setembro de 1946, em que a nos-
sa Constituição foi promulgada. Se não estou enganado, decorre 
entre uma e outra data o espaço de um ano e quatro meses. 

O Sr. Coelho Rodrigues - E' preciso não esquecer que ao Dr. 
Monteiro Lobato, que organizara uma companhia, para explorar o 
petróleo, com acionistas estrangeiros, foi cassado o direito de pes-
quisa. Outras companhias tiveram, também, de cessar a sua ativi-
dade. A orientação estatal, portanto, depois de alguns anos posta 
em execução, o próprio Conselho repeliu, e devia justificar perante 
a Nação o seu ponto de vista, máxime porque vemos o estrangeiro 
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fazer, com as destilarias, o fundo de capital necessário a que há 
pouco V. Ex.ª aludiu, e, assim, explorar as jazidas, quer na Argen-
tina, quer em outros países, como o Chile, que já conta com o seu 
próprio produto. 

O SR. COSTA NETO - Quando V. Ex.ª, meu nobre colega, 
invoca a memória de nosso saudoso patrício, Monteiro Lobato, não 
coloca em situação muito feliz os que combatem o Estatuto do Pe-
tróleo. Porque em junho de 1946 Monteiro Lobato escreveu um 
artigo, no "Estado de São Paulo", em que dizia que todo mundo 
devia explorar o petróleo, menos o Estado. Aliás, terei prazer de 
oferecer a V. Ex.ª cópia do citado artigo. 

O Sr. Coelho Rodrigues - V. Ex.ª interpretou mal o meu 
aparte. Não devíamos ficar com o ponto de vista estatal, porque 
até um homem como Monteiro Lobato por êle foi sacrificado. 

O SR. COSTA NETO - Peço, então, desculpas ao nobre colega. 
De outra feita, farei esfôrço para ser mais atento e não interpretar 
mal o pensamento de V. Ex.ª. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Desta vez interpretou. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Presidente, a exposição de moti-
vos do Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, General João 
Carlos Barreto, dirigida ao Chefe do Govêrno, no dia 6 de maio de 
1945, portanto dezesseis meses antes da promulgação da Consti-
tuição atualmente em vigor, está vasada nos seguintes têrmos: 

"O Conselho Nacional do Petróleo, 
Considerando: 
a) que a pesquisa e a industrialização do petróleo 

exigem, para um amplo aproveitamento econômico, gran-
des capitais, custosa aparelhagem, engenheiros especiali-
zados e mão-de-obra qualificada; 

b) que êsse conjunto de elementos não pode ainda 
ser encontrado, de modo suficiente, na órbita estritamen-
te nacional; 

e) que a industrialização do Brasil, ora em plane-
jamento, não se poderá processar convenientemente sem 
uma expansão correlata da nossa mineração, em que o 
petróleo é de acentuada importância; 

d) que há possibilidades de capitais estrangeiros 
para inversões com fins reprodutivos, particularmente em 
países de grandes riquezas potenciais, como o Brasil; 
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e) que o aproveitamento dessa oportunidade con-
correrá para a nossa maior expansão econômica e conse-
qüente melhoria do padrão de vida das nossas populações; 

f) que a consecução dêsses obetivos encontra obs-
táculos em disposições constitucionais e em leis ordi-
nárias; 

g) que é de grande interêsse para a economia bra-
sileira a atração de capitais externos para a exploração 
das nossas riquezas minerais latentes; e 

h) que deve haver um justo equilíbrio de interêsses 
internos e externos, respeitadas sempre as exigências da 
segurança nacional; 

Recomenda: 
Que se adote uma política de atração de capitais ex-

ternos para o aproveitamento do nosso petróleo, dentro 
das seguintes diretrizes: 

l.ª - Manter, para efeito da pesquisa e lavra, o prin-
cípio de que as minas e jazidas minerais do subsolo cons-
tituem 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 petróleo e destilação de rochas betumino-
sas 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 betu-
minosas e pirobetuminosas, bem como no seu beneficia-
mento e refinação. 

5.ª - Conferir as autorizações exclusivamente a pes-
soas naturais ou jurídicas brasileiras. 

6.ª - Haver obrigatoriamente a preferência para os 
capitais brasileiros nas emprêsas de mineração de petró-
leo, gases naturais, rochas betuminosas e pirobetumino-
sas, bem como na indústria da refinação do petróleo e 
da destilação das mencionadas rochas na forma que a lei 
determinar." 

O Sr. Coelho Rodrigues - :í!:ste documento é a prova mais ca-
bal, que V. Ex.ª poderia ler perante a Câmara, de que o Conselho 
Nacional do Petróleo está, há muito fazendo cêra, perdendo tempo 
precioso da aquisição de destilaria para dois mil barris, enquanto 
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o Govêrno vai comprar uma para quarenta e cinco mil e instalar 
no Estado do Pará, onde o consumo não atinge a cinco mil. Por 
aí se vê qual o ponto de vista do Conselho Nacional do Petróleo ao 
abandonar a sua orientação estatal e aquela que V. Ex.ª acaba de 
ler perante a Câmara. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Presidente, estou perfeitamente 
habilitado para responder e a contestar o aparte do nobre colega. 
Peço apenas a S. Ex.ª que me permita transferir essa resposta 
para outra oportunidade, mais adequada - aquela em que se dis-
cutir, neste recinto, o Estatuto do Petróleo. 

O Sr. Coelho Rodrigues - Agradecido a V. Ex. a. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Presidente, êste documento, como 
V. Ex.ª acaba de verificar, foi redigido e encaminhado ao Senhor 
Presidente da República, em maio de 1945. E' possível que o seu 
teor tenha influenciado no espírito dos contribuintes de 1946, mas 
tal influência não era perniciosa ou estranha aos poderes nacio-
nais. A Constituição de 1946 não poderii:t ser passível de acusa-
ções, nem de convícios por êste fato. Seria influência - isto sim 
- do órgão técnico encarregado, então, de dirigir a política do 
petróleo nacional. Todavia, não serei eu, visto como não fui autor 
dos dispositivos concernentes à Ordem Econômica e Social, quem 
deverá dizer se a orientação do Conselho Nacional do Petróleo in-
fluenciou ou não no espírito dos constituintes daquela Subcomis-
são. Tenho todavia a impressão, pela leitura que vou fazer, que 
não foi aquela exposição de motivos, mas o exposto da Constituinte 
de 1934 quem exerceu tal influência. 

Sr. Presidente, V. Ex.~, um dos notáveis constituintes -
deverá estar recordando: logo que se constituiu e começou a fun-
cionar a grande Comissão constitucional, composta de 37 notáveis 
membros (digo melhor 36, porque não me posso incluir entre os 
notáveis (não apoiados gerais), fragmentou-se em diversas sub-
comissões. Uma delas, a sétima, denominada "Da Ordem Econô-
mica e Social", teve como ilustre relator o digno Deputado Sr. 
Agamemnon Magalhães e membros, respectivamente, os Srs .. 
Deputados Café Filho, Baeta Neves e Hermes Lima. 

Todos êsses nomes são duplamente insuspeitos à Nação. Em 
primeiro lugar, pela reconhecida idoneidade de cada um e, em 
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segundo, porque todos êsses ilustres patrícios hoje se acham alia-
dos à tese do nobre Deputado Artur Bernardes, ou seja a da chama-
da solução nacionalista para o problema do petróleo. 

Pois bem, a Exposição de Motivos, encaminhada por aquela 
Subcomissão a grande Comissão constitucional, está assim redigida: 

"A Subcomissão, incumbida de relatar o Título 
"Da Ordem Econômica e Social" da futura Constituição, 
vem apresentar a V. Ex.ª o seguinte trabalho: 

A orientação da Subcomissão foi de equilíbrio entre 
a ordem existente, cujas estruturas foram fixadas na 
Constituição de 1934, e a evolução social no estágio em 
que nos encontramos". 

Essa afirmação me trouxe a convicção de que os distintos 
membros da Subcomissão se deixaram influenciar precisamente 
pelo texto da Constituição de 1934. Foi por isso que transcreveram 
no Art. 1.0 , § l.º dêsse trabalho, exatamente as palavras daquela 
Lei Magna, na passagem que, como já disse, considero nodular. 

E' a seguinte: 
"As autorizações ou concessões serão conferidas ex-

clusivamente a brasileiros ou a emprêsas organizadas no 
Brasil, ressalvada ao proprietário preferência na explo-
ração ou co-participação nos lucros". 

Pois bem. E' justamente êste o dispositivo constante do Art. 
153, § l.º da atual Constituição Federal. Quer dizer o dispositivo 
passou das mãos daqueles nobres Constituintes para o texto defi-
nitivo da Constituição. 

Todos nós sabemos o que se seguiu a êsse trabalho dos referi-
dos doutos colegas. Apresentado à grande Comissão Constituicio-
nal, o assunto foi longamente discutido e a matéria constituiu 
objeto de redação especial, da qual foi encarregado o nobre Depu-
tado Gustavo Capanema. 

É o seguinte o seu teor: 
"As autorizações ou concessões serão conferidas ex-

clusivamente a brasileiros ou a emprêsas organizadas no 
País, assegurada ao proprietário preferência quanto à ex-
ploração ou co-participação nos lucros". 

Dir-se-á, todavia: mas estas quatro palavras,emprêsas orga-
niza.das no País, teriam vindo talvez subrepticiamente ao plenário, 
da Assembléia Constituinte. 
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Teria tal expressão realmente passado despercebida? Não te-
ria alguém compreendido o seu alcance nem notado a grande dife-
rença entre êsse texto e o da Constituição de 1937? Não teríamos 
nós, os constituintes de 1946, percebido que na de 1937, nenhum es-
trangeiro poderia fazer parte de sociedade de mineração, ao passo 
que, no projeto em debate era admitida a co-participação dos es-
trangeiros? 

Quem dissesse semelhante coisa se afastaria da verdade, por-
que precisamente sôbre aquelas quatro palavras foram apresenta-
das, no plenário da Assembléia Constituinte, nada menos de 14 
emendas! 

O Sr. Altamirando Requião - De uma delas fui autor. 
O SR. COSTA NETO - A ela vou aludir em primeiro lugar, 

porque é precisamente a de número mais baixo. 
O Sr. Altamirando Requião - Por essa emenda se verifica que 

adotei a tese chamada nacionalista . 

O SR. COSTA NETO - Ao Art. 164 foram apresentadas cen-
tenas de emendas. 

Ao § 9.0 do Art. 164 dezenas delas foram formuladas e, a res-
peito daquelas palavras "emprêsas organizadas no País", nada me-
nos de 14 foram oferecidas . 

Isso significa que essas três palavras foram estudadas, me-
ditadas, e se porventura qualquer defeito ou vício redibitório exis-
tisse não teria escapado à vigilância dos senhores constituintes. 

Não é possível acreditar-se que a Assembléia Constituinte, to-
mando conhecimento de quatorze emendas sôbre essas três pala-
vras, quatorze emendas, aliás, assinadas por mais de quarenta 
constituintes - não tivesse o cuidado de estudar essas palavras na 
sua significação e, sobretudo, na repercussão que porventura vies-
sem a ter na política brasileira. (Muito bem). 

Sr. Presidente, a alegação, portanto, que se queira fazer, de 
que êsse dispositivo entrou na Constituição clandestinamente, não 
pode ter razão de ser. 

Foram apresentadas, como disse, quatorze emendas. A pri-
meira, é da lavra do nosso eminente colega, Sr. Deputado Altami-
rando Requião e está longamente justificada. Não tenho neces-
sidade de ler a justificação, mas vou ler a emenda. Diz ela: 
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"Onde se lê: As autorizações ou concessões serão con-
feridas exclusivamente a brasileiros, ou a emprêsas orga-
nizadas no País, assegurados, etc. 

"Leia-se: As autorizações ou concessões serão conferi-
das exclusivamente a brasileiros, ou a emprêsas organiza-
das no País, nas quais a direção pertença a brasileiros de-
tentores, pelo menos de dois terços do capital, assegura-
dos, etc.". 

Vamos assinalar duas circunstâncias. Em primeiro lugar esta: 
pelo menos êsse constituinte, além de muitos outros que terei opor-
tunidade de mencionar, chamou a atenção da Assembléia Consti-
tuinte para aquela redação; em segundo lugar, essa emenda foi 
rejeitada. A Constituinte preferiu o texto da Constituição de 1934, 
elaborado pela Subcomissão que redigiu o capítulo "Da Ordem 
Econômica e Social", o texto aprovado pela grande Comissão Cons-
titucional, o texto que motivou a luminosa redação do Sr. Gustavo 
Capanema traduzindo com fidelidade os trabalhos anteriores. 

O Sr. Altamirando Requião - V. Ex.ª me permite um aparte? 

O SR. COSTA NETO - Com todo o prazer. 
O Sr. Altamirando Requião - Tive ocasião de defender minha 

emenda e chamar a atenção dos constituintes exatamente para 
aquilo que hoje se tem como perigo. O nobre relator, respondendo 
minhas alegações - não preciso dizer que na ocasião era V. 
Ex.ª o relator - com muito brilhantismo, mostrou que meu 
receio seria infundado, e os constituintes aprovaram o texto, como 
a Comissão havia proposto . 

O SR. COSTA NETO - Agradeço o aparte do nobre colega, 
que não só representa colaboração ao discurso que estou fazendo, 
como também focaliza a opinião que então defendi, mostrando a 
esta Casa que estou coerente com a opinião que sustentei na ela-
boração da nossa Carta Magna. 

O Sr. Altamirando Requião - Dou meu pleno testemunho a 
V. Ex.ª. 

O SR. COSTA NETO - Muito obrigado a V. Ex.ª. 
A segunda emenda foi oferecida pelos Srs. Deputados Mário 

Mazagão e Plínio Barreto. Para demonstrar que êsses nobres 
Deputados tomaram conhecimento de três palavras e estavam per-
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feitamente a par do seu sentido, aqui está esta a Emenda de n.0 

1.123, de onde consta o seguinte: que a palavra "concessão" não 
deveria ser empregada, e simplesmente a palavra "autorização". 
Aliás, mais adiante, terei ocasião de ler emenda, oferecida pelos 
Srs. Senadores Ivo d'Aquino e Orlando Brasil, em que defendiam 
essa mesma idéia, isto é, que a palavra "concessão" é dispensável 
porque na palavra "autorização" estava perfeitamente contido o 
pensamento do legislador constituinte. 

A Emenda n.0 1.145, da autoria dos nobres Deputados Aliomar 
Baleeiro, Rui Santos e Luís Viana, que até certo ponto coincidia 
com a do ilustre Deputado Altamirando Requião, pretendia que o 
artigo fôsse enunciado de forma diferente. Diz essa emenda: 

"Substituam-se as palavras - ou a emprêsas orga-
nizadas no País, pelas seguintes - ou a emprêsas em que 
brasileiros tenham a direção e a maioria das ações com 
voto". 

Quer dizer, até esta altura, a Casa está verificando que nin-
guém pleiteava o afastamento do capital estrangeiro; quando mui-
to, pleiteava-se que nessas sociedades, onde se pudesse adotar ca-
pital estrangeiro, êsse último ficasse em minoria. 

Vem em seguida a Emenda n.0 1.538, de autoria dos Senhores 
Deputados Oscar Carneiro, Pessoa Guerra, Dioclécio Duarte, Val-
fredo Gurgel, José Varela, Ulisses Lins, Plínio Lemos, Samuel Duar-
te, Aldemar Rocha, Pedro Ludovico, Dario Cardoso, Diógenes Ma-
galhães, Janduí Carneiro, Osvaldo Lima, Etelvina Lins, João 
Henriq~e, Costa Pôrto, Miguel Couto Filho, Bastos Tavares, José 
Bonifácio, Gercino de Pontes, José Monteiro de Castro, Jaci de Fi-
gueiredo, Alde Sampaio, Fernandes Távora, João Aguiar, Licurgo 
Leite Filho, Carlos Pinto Filho, Paulo Fernandes, Carlos Nogueira, 
Barbosa Lima Sobrinho. 

Ao todo trinta e um Srs. Deputados e Senadores. 
A emenda diz: 

"As autorizações ou concessões serão conferidas, ex-
clusivamente, a brasileiros ou emprêsas organizadas no 
País". 

V. Ex.ª está vendo, Sr. Presidente, que, em uma emenda, trin-
ta e um representantes deixaram seu pensamento bem claro: 
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" emprêsas organizadas no País, assegurada ao pro-
prietário ribeirinho" ... 

Aliás, a emenda teve principalmente por fim incluir, como be-
neficiados pelo direito de preferência, os proprietários ribeirinhos. 

". . . a pref erêl).cia ou co-participação nos lucros, quando 
o aproveitamento não se destinar à exploração de servi-
ços de utilização pública". 

Essa emenda, porém, tem a assinatura de nada menos de trin-
ta e um Deputados e Senadores. E' impossível conceber e muito 
menos acreditar que todos êsses eminentes brasileiros tivessem 
sido influenciados pelas injunções de qualquer estrangeiro. 

A de n.0 1.151, citad&. pelo nobre Deputado Sr. José Maria 
Alkmin, está assinada por oito conspícuos membros da bancada 
mineira: Benedito Valadares, José Maria Alkmim, Levindo Coelho, 
Israel Pinheiro, Bias Fortes, Alfredo Sá, Olinto Fonseca e Duque 
de Mesquita. 

Essa emenda ia muito além do que ficou constando na Cons-
tituição e reza o seguinte: 

"Substitua-se o Art. 164, § 9.º, pelo seguinte: A~ 
autorizações ou concessões serão conferidas a pessoas na 
turais, domiciliadas no Brasil, ou a pessoas jurídica\ 
brasileiras". 

Quer dizer: se o estrangeiro estivesse domiciliado no Brasil, 
também poderia explorar nossas jazidas minerais. 

Os nossos colegas pleiteavam, portanto, para a Constituição 
precisamente o texto da legislação argentina, assunto que discuti-
rei quando tiver de valer a legislação daquele país, constantemen-
te invocada como paradigma para a nossa legislação. 

A Emenda n.0 2.228, assinada pelo nobre Deputado Sr. José 
Jofili, dizia, também, mais ou menos, o que consta da Consti-
tuição: 

"As autorizações ou concessões serão conferidas ex-
clusivamente a brasileiros ou a emprêsas organizadas no 
País, assegurado ao proprietário do solo indenização pelo 
áano ou 0cupação de suas terras". 

A emenda do nobre Deputado Sr. José Goudêncio aceitava 
o artigo tal como está, apenas acrescentando a palavra "sediados". 
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Desejava S. Ex.ª que, além de dizer a Constituição "emprêsas 
organizadas no País'', devia determinar também "emprêsas se-
diadas". 

A Emenda n.º 3.160, já mencionada, é do nobre Senador Ivo 
de Aquino e do nobre Deputado Orlando Brasil. Manda suprimir 
a palavra "concessão". Entendiam êsses ilustres constituintes, 
como os nobres Srs. Mário Mazagão e Plínio Barreto, que bastaria 
a palavra "autorização" para se ter a Constituição como bem com-
preendida. 

A Emenda n.0 3.208, da lavra do Sr. Deputado Barreto Pinto, 
também aceitava o dispositivo da Constituição, acrescentando sà-
mente o seguinte: 

"que essas emprêsas deveriam ter sede no País". 

A emenda, aliás, está redigida da seguinte forma: 
"As autorizações ou concessões serão conferidas ex-

clusivamente a brasileiros ou emprêsas organizadas e 
cam sede no País, assegurada ao proprietário preferência 
quanto à exploração, co-participação nos lucros ou inde-
nização pela forma que a lei indicar". 

A Emenda n.º 3.242, do nobre Deputado Sr. Rui Almeida, tam-
bém concordava com o dispositivo constitucional, apenas encer-
rando ligeira modificação de redação. Em lugar de "emprêsas or-
ganizadas no País" deveria ser "emprêsas que se organizarem 
no País". 

A Emenda n.0 3. 314, dos nobres constituintes Srs. Rogério 
Vieira, Ivo d'Aquino, Orlando Brasil, Roberto Grossembacher, Hans 
Jordan e Nestor Duarte, dizia o seguinte: 

"As autorizações serão conferidas exclusivamente a 
emprêsas orbanizadas no País e de acôrdo com a lei bra-
sileira, assegurada ao proprietário preferência quanto à 
exploração ou co-participação nos lucros". 

Vejamos, agora, a Emenda n.0 3.404, do nobre Senador Sr. Fer-
reira de Souza. Esta, Sr. Presidente, realmente é a única que está 
em discordância com os têrmos da Constituição. Quer dizer: 
S. Ex.ª foi o único que, expressamente, discordou do disposi-
tivo do projeto. O nobre Senador Ferreira de Souza mandava su-
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primir as expressões "ou emprêsas organizadas no País" e decla-
rava: a justificação será feita, oportunamente: 

Confesso, Sr. Presidente, que comecei a minha busca ontem 
à tarde e não pude, até a hora que começaram os nossos trabalhos, 
encontrar a justificação a que alude o eminente Senador. 

Finalmente, Sr. Presidente, temos a emenda dos nobres Depu-
tados Srs. Jurandir Pires e Paulo Nogueira. Como V. Ex.ª se re-
corda, Sr. Presidente, os nobres Deputados Jurandir Pires e Paulo 
Nogueira ofereceram uma longa emenda a quase todos os textos 
da Constituição. Era uma emenda formada de grande quantidade 
de subemendas. O trabalho produzido por êsses dois Constituintes 
foi, incontestàvelmente, notável, revelando grande esfôrço e, so-
bretudo, o cuidado de examinar, um por um, os artigos da Consti-
tuição, sem deixar escapar qualquer preceito. 

Pois bem, os nobres Deputados Srs. Jurandir Pires e Paulo 
Nogueira, concordaram plenamente neste ponto, apesar da siste-
mática diferente do seu projeto, com letra do atual dispositivo. 

O texto da sua emenda é êste: 

"As autorizações ou concessões serão conferidas ex-
clusivamente a brasileiros ou emprêsas brasileiras sedia-
das no País". 

O Sr. Coelho Rodrigues - Tôdas as emendas que V. Ex.ª leu 
tem, hoje, na situação do Brasil, já comprador de destilarias, um 
sentido completamente diverso. Desde o dia da apresentação des-
sas emendas, até o presente, decorreram dois anos de trabalho de 
lavrar, e depois de lavrar, atarrachar o petróleo. Assim todo o tra-
balho apresentado por êsse ilustre colega, no ambiente nacional 
de hoje, tem outro matiz; o matiz é estatal e nacional. 

O Sr. Arruda Câmara - O nobre orador pode me informar se 
entre as emendas oferecidas figura alguma da bancada comunista? 

O SR. COSTA NETO - Devo confessar a V. Ex.ª que pro-
curei essas emendas, através de dois trabalhos feitos, com todo o 
cuidado, pela Secretaria da Constituinte. Tenho tido oportunidade 
de compulsar um dêles muitas vêzes e jamais encontrei qualquer 
êrro. Refiro-me ao trabalho que o digno funcionário desta Casa, 
Sr. Nestor Massena, fêz, adaptando as emendas, pelo número, ao 
artigo correspondente. 
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Assim, a minha busca foi, principalmente, no que se refere ao 
Art. 164, n.º 9, § 1.0 do Projeto definitivo. 

Devo informar a V. Ex.ª que não encontrei, sôbre êsse artigo, 
nenhuma emenda da bancada comunista. Aliás, salvo êrro muito 
pouco provável, animo-me a adiantar que não existe emenda comu-
nista a êsse texto constitucional. 

O Sr. Arruda Câmara - V. Ex.ª e a Câmara devem ter com-
preendido o alcance do meu aparte. Todos somos, de vista e ouvido, 
da vigilância exercida pela bancada comunista, durante os nossos 
trabalhos. Hoje os comunista levantam uma celeuma enorme, em 
tôrno dêsse nacionalismo absoluto da exploração dos minérios. Na-
quele tempo, ou êles não estavam coerentes com o ponto de vista 
que hoje sustentam, ou, por certo estavam contando também com 
a interferência de capitais russos, dadas as nossas relações comer-
ciais então existentes com a Rússia. (Muito bem). 

O SR. COSTA NETO - Agradeço o aparte de V. Ex.ª. 
Responderei, agora, ao aparte do nobre Deputado Sr. Coelho 

Rodrigues. 
Acho que S. Ex.ª, em grande parte, tem razão. Na realidade, 

a aquisição das refinarias pelo Govêrno veio resolver, dentro do 
sistema da exploração do petróleo uma das questões substanciais, 
senão a questão substancial. 

De fato, Sr. Presidente, as atividades do petróleo são consti-
tuídas das seguintes fases: a pesquisa, a lavra, a industrialização, 
o transporte, a armazenagem, a distribuição interna e o comércio 
externo. 

O Sr. Coelho Rodrigues - O comércio é que deve ser levado 
em consideração. 

O SR. COSTA NETO - O comércio já o disse. 
O Sr. Coelho Rodrigues - Desejo pôr em relêvo, porque uma 

destilaria de 45 mil barris destina-se ao nosso consumo; assim, essa 
questão de comércio, para nós, é o b-a-ba que se deve firmar e 
sublinhar. 

O SR. COSTA NETO - Muito grato pelo ensinamento que 
me acaba de dar. 
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Sr. Presidente, a aquisição das destilarias estava dentro das. 
previsões e dos cálculos do próprio Estatuto do Petróleo. 

Se lermos a Exposição de Motivos elaborada pela Comissão 
encarregada de redigir o Estatuto do Petróleo e verificarmos o que 
ali se diz, relativamente à refinação, chegaremos, de imediato, à 
convicção, de que aquela Comissão foi sensível aos argumentos 
apresentados pelo digno General Horta Barbosa, no que concerne 
ao problema da refinação. 

Mas, Sr. Presidente, o fato de havermos resolvido êsse pro-
blema importantíssimo, que é o da refinação do petróleo, ainda 
não nos libera do produto estrangeiro. Porque essas refinarias - o 
nobre Deputado Coelho Rodrigues sabe perfeitamente vão ser mon-
tadas em nosso País para refinar o óleo cru estrangeiro . 

Assim, Sr. Presidente, vamos pedir a Deus que êsses estran-
geiros, que nos vão fornecer óleo cru não ouçam a campanha de 
"o petróleo é nosso", pois êles podem ... 

O Sr. Coelho Rodrigues - V. Ex.ª dá licença para um aparte? 

O SR. COSTA NETO - Permita concluir meu pensamento. 
O Sr. Coelho Rodrigues - Não há monopólio no comércio de 

óleo cru. 

O SR. COSTA NETO - Vamos pedir a Deus, Sr. Presidente, 
que êsses estrangeiros - os venezuelanos, os peruanos, os mexica-
nos - que nos vão fornecer o óleo cru para abastecer nossas desti-
larias não ouçam a campanha de "o petróleo é nosso", porque êles 
poderão dizer que "os brasileiros têm razão e que se o petróleo dos 
brasileiros é dos brasileiros, o petróleo dos mexicanos é dos mexi-
canos, o petróleo dos venezuelanos também é dos venezuelanos, o 
petróleo dos peruanos também é dos peruanos. Vamos refiná-lo 
nós mesmos se isto acontecesse ficaríamos em situação sobrema-
neira precária . 

O Sr. Coelho Rodrigues - Não fazem isso, porque têm petróleo 
bruto suficiente para exportar. V. Ex.ª está confundindo os trustes 
com os nossos amigos da América do Sul. Não os confunda, tam-
bém, com os americanos ou com o Govêrno americano. Há distin-
ção perfeita entre o espírito americano e o espírito de absorção dos 
grandes capitalistas. Não falo contra os americanos e trustes. Não 
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falo contra os americanos ou contra o Govêrno americano. V. Ex.ª 
entretanto, está empregando ambas as afirmações com o mesmo 
sentido. Faça a distinção. 

O SR. COSTA NETO - Agradeço a informação que acaba de 
me dar, e quando tiver de discutir, oportunamente, êste assunto, 
tomarei em consideração a argüição de V . Ex.ª. 

Sr. Presidente, o que me trouxe à tribuna foi, simplesmente, 
o desejo de dar a interpretação histórica do Art. 1.º da Constitui-
ção. Estou certo, Sr. Presidente, que, depois dessa explicação a 
Nação vai ficar convencida de que não houve qualquer influência 
estrangeira na elaboração do texto em aprêço. 

O Sr. Agamemnon Magalhães - Quero, ao fim da exposição 
honesta e brilhante de V. Ex.ª, dar o seguinte aparte: não com-
preendo que os nacionalista combatam o texto da Constituição 
de 1946. J!:sse texto é nacionalista. Só brasileiros e exclusivamente 
brasileiros, poderão ter a concessão, como, também apenas socie-
dades brasileiras, organizadas no Brasil, sujeitas às leis brasileiras. 
Estas é que vão regular essas sociedades determinando o grau de 
participação de qualquer capital estrangeiro ou nacional. Não 
·compreendo, repito, que os nacionalistas critiquem êsse dispositivo 
constitucional. O que V. Ex.ª demonstrou é que a Constituinte 
manteve o princípio de 1934: defendeu êsse nacionalismo. A prova 
é que foram rejeitadas tôdas as emendas que vinham infirmar êsse 
princípio. Reconheço que a Constituinte de 1946 não tinha o espí-
rito nacionalista tão vivo como a de 1934. Mas, por outro lado, é 
preciso acentuar que as correntes universalistas da Constituinte 
de 46 não conseguiram predominar. 

O SR. COSTA NETO - Sr. Presidente, o aparte que me acaba 
de ser dado pelo nobre Deputado Sr. Agamemnon Magalhães, cuja 
autoridade na Constituinte foi incontestável, e por cuja responsa-
bilidade correu a redação do capítulo referente à Ordem Econômi-
ca e Social, é o melhor remate que eu poderia almejar para o meu 
discurso. O meu intuito foi exclusivamente o de demonstrar - e 
acredito que o tenha conseguido - que não há em nossa Consti-
tuição qualquer dispositivo ditado por outros sentimentos que te-
nham sido originados no amor da Pátria e das instituições que 
asseguram a sua existência e o seu engrandecimento. (Muito bem; 
muito bem. O orador é vivamente cumprimentado). 





DISCURSO DO DEPUTADO COELHO RODRIGUES (*) 

O SR. COELHO RODRIGUES - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE: - Tem a palavra o nobre Deputado. 

O SR. COELHO RODRIGUES (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
durante a discussão sôbre o Estatuto do Petróleo e o discurso do 
ilustre Deputado Costa Neto, desvendou-se o motivo por que os 
projetos desta Casa levam tanto tempo na Comissão de Constitui-
ção e Justiça. 

Perguntei ao nobre colega, Senhor Costa Neto, pela razão da 
demora do Estatuto do Petróleo naquela Comissão. O motivo dado 
por S. Ex.ª foi o seguinte: o Presidente do referido órgão técnico 
resolveu classificar os assuntos de que tratavam os diversos pro-
jetos pela sua importância. Sendo assim, havendo assuntos de 
magna importância, tipo cassação de mandatos, tais como preen-
chimento das vagas, lei de imprensa, lei do inquilinato e outros, 
de igual matriz, todo o serviço da Comissão de Constituição e 
Justiça vai para o banho-maria. 

O Sr. Costa Neto - Há realmente, assuntos de grande im-
portância, colocados anteriormente na ordem dos debates. 

O SR. COELHO RODRIGUES - Devo dizer a V. Ex.ª que 
meu desejo é apenas o de chamar a atenção da Casa para o fato 
de haver na Comissão de Constituição e Justiça uma classificação 
de matérias, segundo a sua importância. 

O Sr. Costa Neto - A classificação é feita segundo a ordem 
cronológica dos pareceres. Os projetos a que V. Ex.ª se referiu, 
além de serem de grande relevância estão, pela ordem cronoló-
gica, antes do projeto de Estatuto do Petróleo. 

<*> Sessão de 9-10-1948. 
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O SR. COELHO RODRIGUES - Mas não foi isso que V. Ex.a 
alegou como motivo pelo fato da Comissão de Constituição e Jus-
tiça estar a mais de cem dias de posse do rela tório de V. Ex. a, 
sem se pronunciar. Disse, então, V. Ex.ª que havia lá certa norma 
de classificação, obedecendo ao grau de importância dos projetos. 

Para as matérias importantes, Senhor Presidente, admito 
esta classificação. Seria, porém, de toda conveniência que o Pre-
sidente daquele órgão técnico dividisse o tempo da sessão em duas 
partes: os assuntos de maior importância serlani discutidos na 
primeira e os de menor na segunda parte. Nesta segunda parte, 
então, poderiam ser incluídos todos os projetos de constituciona-
lidade meridiana, aquêles que vão à Comissão de Constituição e 
Justiça por mera exigência regimental. Assim, sairiam numerosos 
projetos que estão no banho-maria daquela Comissão, a primeira 
a se pronunciar sôbre as proposições que têm curso nesta Casa. 
(Muito bem), 
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