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da Câmara dos Deputados distriêntiu os Projetos números 1.516 e 1.517, de 1951, às Comissões de Constituição e Justiça; de Economia; de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; de Segurança Nacional e de Finanças (DCN de 17-1-1952,
pág. 132).
MESA

Durante a convocação extraordinária da sessão legislativa de
1951, vários Deputados se pronunciaram na tribuna da Cdmara
sôbre a matéria, nas sessões de 25, 28, 29 e 30-1-1952 e 1, 5, 12, 14 e
15-2-1952.

SESSÃO EM 25 DE JANEIRO DE 1952
(Convocação)

EXPEDIENTE

O SR. EUSJ!:BIO ROCHA - * - Sr. Presidente, em nenhuma
oportunidade de minha vida parlamentar senti mais pesados os
ônus de um pronunciamento, nem pedi mais a Deus que dirija as
minhas palavras no sentido de unificar a Nação, de unificar esta
Casa, dP, congraçar num único esfôrço - Parlamento, Poder Executivo e povo - do que no instante em que trato da questão do
partido objeto de campanha sublime pelo civismo, sublime pela
resistência demonstrada tôdas as vêzes que periclitou a legislação
nacionalista. Ocupo hoje a tribuna para ajustar melhor o Projeto
n. 0 1.516 aos têrmos da sustentação da Mensagem, assunto que
julgo da maior importância e de cuja solução depende a própria
soberania do Brasil.
Felizmente, confortou-me o coração e encoraja-me à luta o
fato de, ao comunicar ao Sr. Presidente da República a minha deliberação, S. Exa. me ter declarado que, quanto mais nacionalista
fôr o projeto, mais preserva os interêsses do Estado, mais impede
que seja a sociedade um instrumento de enriquecimento de poucos, mais satisfaça os seus desejos.
Honrou-me também o Sr. Presidente da República ao decla··
rar-se !'!Urprêso pelo fato de não ter sido eu ouvido quanto ao texto
integral do projeto. S. Ex.a, que para mim representa, além de
Chefe do Executivo, o do meu Partido, confortou-me por essa forma. Confortou-me, também, neste pronunciamento, a palavra de
* Não foi revisto pelo orador.
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homens, verdadeiros patrimônios para a pátria brasileira, como a
figura do preclaro Presidente Artur Bernardes.
Na ocasião em que levei a S. Ex.ª nosso projeto, para que, com
a sua experiência e conhecimento das coisas do Brasil e das necessidades nesse setor, trouxesse as luzes da sua inteligência, satisfez~me o fato de S. Ex.ª poder considerá-lo como denominador comum da vontade férrea do povo e da nação brasileira.
Pro~urei - creiam-me os ilustres colegas - com o maior zêlo,
menos pelo que possa fazer, e muito mais pelo que puderam fazer
os amigos que me cercam, trazer contribuição que realmente preserve os interêsses nacionais.
Vejamos, porém, o quadro do mundo! Não basta que uma nação possua reservas petrolíferas para que seu povo seja feliz. Ao
contrário: aí está a Venezuela, a Colômbia, o Paraguai, a Bolívia,
vítimas da opressão dos trustes petrolíferos. Cumpre ressaltar a
encantadora resistência do Irã, resistência magnífica, em que o
povo todo se reune ao lado do Govêrno, desfraldando uma bandeira
de liberdade. Note-se, porém,' que, para conseguir isso, foi necessário que o Irã rompesse as boas relações que mantinha com a
Inglaterra.
O Sr. Medeiros Neto - Sr. Deputado: estive nos Estados Unidos da América do Norte e trouxe daquele país, como também
do México, uma tese que talvez não possa ser esposada por V. Ex.ª,
pois acredito que ela se oponha diametralmente ao seu ponto de
vista, nas considerações que ora tece da tribuna. Devo salientar,
entretanto, que laboramos em grave êrro. Enquanto crescemos à
mercê do falso intelectualisiµo brasileiro, a ponto de considerarmos uma questão exclusivamente nacional a de exploração dopetróleo, não podemos, de foqna alguma, no momento em que a
espiral da nossa importação dêsse produto dobra de seis em seis
anos, apelar para uma solução pura e simplesmente nacionalista.
Temos de contar com a solução que foi muito bem alvitrada pelo
Sr. Presidente da República e que, nesta hora, não pode deixar de
merecer o apoio desta Casa ie do país inteiro.
O SR EUSÉBIO ROCHA - Devo dizer a V. Ex.ª que o Presidente da República, fiel às magníficas tradições de inspirador da
revolução de 1930, fiel aos compromissos que assumiu nas eleições de outubro de 1950, fiel, na sustentação da Mensagem onde
se fixam os princípios da Lei Petrolífera, não aceita o ponto de
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vista de V. Ex.ª, como provarei com o próprio texto da Mensagem
que passarei a ler. Antes, porém, quero declarar que, realmente,
nunca se pode aceitar a participação dos capitais monopolistas
sem alienar a soberania da Pátria. Consulte V. Ex.ª a história da
Venezuela, tome conhecimento das declarações de Rômulo Gallegos, e verá que o Govêrno venezuelano foi deposto porque tentou
majorar o impôsto de renda que deveria ser pago pelas Cias. petrolíferas. Além do mais, que adianta a exploração do petróleo do
Paraguai, se o povo paraguaio não se beneficia com sua exploração
e vive na mais completa miséria? Que adianta explorar o petróleo
da Bolívia, se o povo da Bolívia vive também em tais condições?
(Palmas).

Vou ler o que diz o texto de Mensagem do Chefe do meu Partido, amigo que sempre sustentei nesta Casa quando havia poucos
a seu lado:
"É fora, de dúvida, como o demonstra a experiência
internacional, que, em matéria de petróleo, o contrôle nacional é imprescindível. (Muito bem).
"O Govêrno e o povo brasileiro desejam a cooperação
da iniciativa estrangeira no desenvolvimento econômico
do País, mas preferem reservar à iniciativa nacional o
campo do petróleo, sabido que a tendência monopolística
internacional dessa indústria é de molde a criar focos e
atritos entre povos e Governos".
Aí está o pensamento da Mensagem. Quem, diante de tal clareza, pode duvidar dos propósitos do Presidente da República?
O Sr. Saulo Saul Ramos - Em face da manifestação do Deputado Medeiros Neto, fique V. Ex.ª Sr. Deputado Euzébio Rocha
tranqüilo, porque, quando a opinião brasileira se agitou em defesa dessa riqueza básica., V. Ex.ª, na qualidade de representante federal, com denodo, alteou a sua voz no Parlamento. Compartilhei com V. Ex.ª da campanha nacionalista e junto estivemos na
Capital da República e em vários Estados. E o substitutivo que
V. Ex.ª apresenta, traduz melhor os princípios e os propósitos da
Mensagem. Mantém flexibilidade necessária na emprêsa e preserva 100 % os interêsses nacionais, reservando a participação da iniciativa privada ao setor do comércio. Fique V. Ex.ª tranqüilo e
conte com o apoio do povo brasileiro, bem como o de seus representantes nesta Casa.
O SR. EUSÉBIO ROCHA - Obrigado a V. Ex.ª, a quem todos nós reconhecemos grande autoridade no assunto, em vários
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Estados. E o substitutivo que V. Ex.a apresenta não modifica o espírito do projeto, porque mantém a economia mista. V. Ex.ª, no
entanto, coerente com a orientação política do Presidente Vargas,
traçada desde 1930, oferece à Nação documento que satisfaz plenamente. É ser mais nacionalista levar 99,9 % da economia mista
para o monopólio estatal. Fique V. Ex.ª tranqüilo e conte com o
apoio do povo brasileiro, bem como o de seus representantes nesta Casa.
O Sr. Vieira Lins Jogando minha pedrinha, lembro a
V. Exa. que sustentava êste mesmo ponto de vista em 1947 já se vão quatro anos e tanto - quando, junto com V. Ex.ª, num
caminhão, falava ao povo desnutrido e descalço de Bauru, sem o
objetivo de ser eleito ou conseguir emprêgo, mas apoiando, no exílio, Getúlio Vargas, sem o esparadrapismo dos que hoje se ligam
ao carro da vitória para comer do bôlo. Aquela época, repito, sustentava êste ponto de vista, como hoje o faço, contra ou a favor
da orientação de quem quer que seja, mas de acôrdo com a minha
consciência, com o meu Brasil e com o meu Partido!
O Sr. Arnaldo Cerdeira -- O nobre orador no brilhantismo do
seu discurso ...
O SR. EUSÉBIO ROCHA - Obrigado.
O Sr. Arnaldo Cerdeira - ... está trazendo ao meu espirito algumas dúvidas. Ouvi, quer na Comissão de Economia de que faço
parte, quer no texto da mensagem de S. Ex.ª o Sr. Presidente da
República, e nos projetos qu;e transitam nesta Casa, que o problema do petróleo, no Brasii, era uma questão de urgência, de
tempo, de imperiosa necessid\ade, de interêsse da nação. Ouvi, até,
que cada cinco anos, se dobram as inversões das divisas entregues
para a importação do petróleo destinado às necessidades brasileiras. V. Ex.ª, com o seu brilhantismo, me diz que o Sr. Presidente
da República, coerente com os seus sentimentos patrióticos, coerente com a orientação que vem imprimindo aos negócios nacionais, traduz o pensamento dp projeto de V. Ex.ª. Gostaria, sobretudo, de ser esclarecido sôbre quem melhor traduz o pensamento
do Sr. Presidente da República: a mensagem, ou o projeto de V.
Ex.ª? (Apoiados).
O SR. EUSÉBIO ROCHA - Responderei, com muito prazer,
de forma clara e categórica, ao aparte do nobre colega.
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O Sr. Presidente da República, que tem a formação de um democrata, ao concluir sua mensagem, foi muito claro: encarecendo
a necessidade de se dar uma solução rápida ao problema. Consigna,
entretanto, com a prudência que lhe é peculiar.
. . . "naturalmente sem prejuízo do valioso concurso
com que, para sua maior eficiência contribuirão os debates do Congresso".
Veja V. Ex.ª que estou perfeitamente dentro dêsse espírito de
contribuição ao aperfeiçoamento, porque aqui não se acha em
jôgo o argumento da autoridade, mas a autoridade do argumento.
Não poderia mesmo, esta Casa, deixar de se empenhar pelos princípios que sustentamos. Não é o argumento da autoridade que há
de traçar a todos o rumo a seguir. Foi usando a autoridade do argumento, com a lealdade de quem sempre falou ao Presidente Getúlio Vargas uma linguagem clara, daqueles que não fazem da política o carreirismo fácil para atender às ambições pessoais, nem
procuram se abrigar ao calor da lareira governamental, que disse
a S. Ex.ª das minhas objeções e das minhas apreensões e que ouvi
de S. Ex.ª a resposta patriótica a que aludi.
E é uma honra para nós o fato de que o projeto que estamos
submetendo à consideração da Casa e da Nação contenha a assinatura de membros de todos os partidos, da U.D.N., do P.R., do
P.S.D., do partido de V. Ex.ª, dos socialistas e do meu partido.
Honra-nos, sobremodo, a compreensão de que êsses assuntos devem ser discutidos com superioridade, porque do debate surgirão
novos e melhores rumos para a Nação. Infelizmente disponho de
apenas dez minutos, na sessão de hoje, para debates.
O Sr. Lopo Coelho - Tive a honra de subscrever o projeto
apresentado por V. Ex.ª, juntamente com Deputados de todos os
partidos. Acho que V. Ex.ª ao apresentar essa proposição está coerente com o seu passado de partidário entusiasta da campanha
patriótica do "o petróleo é nosso". V. Ex.ª já participou, comigo
e com representantes de outros partidos, de comícios em prol dessa campanha nacionalista. Apenas não posso concordar em que
V. Ex.ª dê êsse atestado de absolvição ao Sr. Presidente da República, que não podia ter mandado para esta Casa projeto de lei
de tamanha gravidade sem conhecer seu conteúdo. A proposição
do Govêrno é entreguista, ao passo que V. Ex.ª pleiteia o mono-
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pólio estatal. Queria apenas, fazer esta ressalva. Na mensagem,
inclusive, há trechos em que o Presidente da República justifica
a participação privada, dizendo que os riscos deverão caber aos
Estados, e, mais que "para impor flexibilidade de atuação, foram
previstas entidades subsidiárias e a possível articulação com emprêsas privadas, de modo a impedir que a Sociedade se torne demasiado compacta ou rígida, desenvolvendo-se, antes, como o caráter de uma estrutura de coordenação". Feita a ressalva, congratulo-me com V. Ex.ª pela apresentação do seu projeto, coerente com seu passado, e que merece realmente, nosso apoio, em virtude do seu sentido nacionalista.
O SR. EUSÉBIO ROCHA - O ponto de vista de V. Ex.ª, evidentemente merece ser respeitado.
O Sr. Lopo Coelho - Quem traiu suas declarações passadas,
foi o Sr. Presidente da República, que era pelo monopólio estatal.
O SR. EUSÉBIO ROCHA - Esclareço. Pode V. Ex.a sustentar tal ponto de vista. A mim cabe retificá-lo. O Presidente Getúlio Vargas de forma alguma 'traiu os princípios que considera fundamentais, e procurou, mesmo, no projeto, preservar tudo que lhe
pareceria imprescindível. Cpnvenhamos, porém, que ninguém é
infalível, e até V. Ex.ª, exa:µünando, à primeira vista, um projeto em seu conjunto, poderá não perceber algo que represente uma
brecha. V. Ex.ª devia louvar a coragem do Sr. Presidente da República, que está disposto a aceitar tôdas as soluções patrióticas.
É louvável que não tenha S. Ex.ª permanecido encastelado no ponto de vista expresso pelo Projeto, mas, ao contrário, tenha aceito
os ideais da Nação, vindo-lhe ao encontro. O Chefe do Executivo
está com o Brasil para a grande luta como sempre estêve nas horas mais amargas. Devemo-nos alegrar de que o Partido Trabalhista Brasileiro tenha um Chefe que aceita o combate tal como
o faz hoje. Veja V. Ex.ª o caso da devolução dos rendimentos dos
capitais invertidos no Brasil! Observe a tremenda pressão internacional sôbre o Presidente, em conseqüência de sua atitude patriótica! Em tais oportunidades devemos dizer que para êstes rumos,
pode confiar em seus amigos de horas incertas, em seus amigos
de sempre, obra que S. Ex.ª representa.
O Sr. Lôbo Carneiro - Não quero debater êsse tema com Vossa Excelência, para lhe dar oportunidade de expor à Casa as linhas
gerais do seu projeto, que merece, repito, os meus aplausos.

-UO SR. EUSÉBIO ROCHA O Sr. Breno da Silveira -

Agradeço a V. Ex.ª.
Permite V. Ex.ª um aparte?

O SR. EUSÉBIO ROCHA - Não poderia deixar de conceder
um aparte ao meu ilustre colega do Distrito Federal.
... O Sr. Breno da Silveira - Queria, apenas, aproveitar a oportunidade para, coerente com os vanguardeiros dessa luta pelo nacionalismo e pela exploração estatal do petróleo da nossa terra,
dizer qu'? divirjo um pouco da tese, sectária quase, quase getulista,
consubstanciada no projeto que V. Ex.ª apresenta, e asseverar que
já nos empolgamos, há alguns anos, por êsse problema. Afirmo,
inclusive, desta tribuna que, muito antes de ser político, ainda em
minha vida estudantil, já era grande o meu entusiasmo pela causa
do petróleo. Coerente com êsse ponto de vista, trocando idéias com
aquêle grupo que de há muito luta pela exploração estatal do petróleo no Brasil, devo declarar que não tive dúvida alguma em
colocar a minha assinatura mesmo sem consultar ao meu Partido
~pois prefiro muitas vêzes estar em harmonia com o meu passado, com as tradições de luta a que sempre obedeceu a minha vida
pública - no projeto de V. Ex.ª. Seria impossível que, nesta hora
perigosa que atravessamos, deixasse eu de assinar proposição que
vem, realmente, ao encontro da minha orientação, firmando ponto
de vista que é meu há muitos anos. Declaro a V. Ex.ª que o projeto
ora apresentado está dentro da linha nacionalista, e não deve ser
considerado iniciativa de quem quer que seja ou de qualquer partido. O projeto é de brasileiros e se faz mister pôr de lado êsse conceito de que a tese de "o petróleo é nosso'', seja comunista. :S:sse
é o conceito abraçado pelos entreguistas. Nós, os homens patriotas, defensores dessa tese, desafiamos quem quer que seja a provar
tenhamos ligações com o comunismo. Exposamos a legenda nacionalista, porque pensamos dessa maneira democràticamente, patriôticamente. Não é possível continuemos sendo alvo dessa pecha,
veiculada até pela imprensa. Cumpre risquemos de nossa testada
êsse conceito, que repelimos e que pretende nos atirar contra a opinião pública. Pessoalmente, repito, como patriota e brasileiro que
sempre fui, desafio a quem quer que seja a que demonstre a existência de qualquer ligação do Deputado Breno da Silveira com o
Partido Comunista. Coerente com o meu passado, serei nacionalista até o fim.
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O SR. EUSÉBIO ROCHA - Agradeço o aparte do nobre amigo
colega Breno da Silveira, contribuição valiosa partida de quem
tem sabido manter inalterâvel linha de coerência como homem
público e politico militantes.
~

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que, por agora, dispõe apenas de dois minutos. Amanhã, terâ mais 35 minutos
para concluir suas considerações.
O SR. EUSÉBIO ROCHA - Atenderei a V. Ex.a, Sr. Presidente.
O que mais desejo, Srs. Deputados, é que êste projeto seja, não
meu, nem do meu Partido, mas desta Casa, da Nação Brasileira,
unificando todos em tôrno de uma idéia comum e que as riquezas
do Brasil sejam, na realidade, fator de elevação do padrão de vida
do nosso povo.
Não há, nem pode haver para nós, um novo conceito de nacionalismo, como pretendem alguns céticos influenciados pela falsa doutrina. O nacionalismo que desfraldamos hoje, tem as suas
raízes na tradição de luta qo nosso povo. É o mesmo das pregações cívicas de Rui Barbosa, que dirigindo-se à mocidade do meu
Estado, em 1921, assim o proclamou: "Agora, o que a política e a
honra nos indicam é outra coisa. Não busquemos o caminho de
volta à situação colonial. Guardemo-nos das proteções internacionais. Acautelemo-nos das invasões econômicas. Vigiemo-nos das
potências absorventes e das raças expansionistas". Não nos furtamos a colaborar com tôdas as nações do mundo, nem recusamos
distribuir com os filhos de outros países, os benefícios de nossas
riquezas. O que não podemos tolerar ou consentir é que tenham
igual tratamento os estrangeiros que colaboram para o nosso pr0gresso e os que nos exploram e até impedem o nosso desenvolvimento e embaraçam a nossa industrialização. O que não se admite
é que o capital reprodutivo tenha o mesmo tratamento do capital
especulativo. Seria crime imperdoável tolerar que poderosos grupos econômicos, representados pelo capital monopolista petrolífero, possam influenciar, ainda que remotamente, a nossa vida
econômica. Seria decretar a nossa escravidão e nos submeter ao
apetite imoderado dos trustes internacionais que são apátridas ~
não se detêm diante de nenhum crime, na execução dos seus propósitos.
Sr. Presidente, seria quase inconveniente iniciar a leitura do
meu Projeto faltando três minutos do tempo de que hoje disponho.
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Assim, em síntese, devo declarar que no art. 4.º, estabelecemos que
o capital da Sociedade serã constituído de 51 %, no mínimo, da
União e 49 %, no máximo, de propriedade dos Estados e dos Municípios, reservando realmente para o Estado a pesquisa, lavra, transporte e refinação, sem excluir, entretanto, a participação do capital
privado, reservando a êste o setor da distribuição e o comércio,
através das subsidiárias, em que a Sociedade organizada por êste
decreto, mantém a maioria das ações. Passo a ler o projeto como
segue: (*)
O SR. PRESIDENTE - Passa-se à 2. ª parte do expediente.
Tem a palavra o Sr. Saulo Ramos.
O SR. SAULO SAUL RAMOS mandou à Mesa para ser publicado como lido o seguinte discurso, que pronunciara, antes, na
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina:
"Sr. Presidente e Senhores representantes:
Continua~ei hoje abordando verdades sôbre a história dos
trustes petrolíferos e a sua atuação nociva e escravizadora.
Com a descoberta do petróleo americano na Pensilvânia, simultâneamente surgiu a indústria do petróleo, e o querosene, produto destinado à iluminação, operou milagres, fazendo da noite
para o dia grandes fortunas privadas.
Em 1870, Rockefeller fundou a "Cia. Standard Oil" que, 12
anos depois, reorganizada sob o nome de Standard Oil Trusts, dominou com os refinados do petróleo os mercados europeus, americanos e os do Extremo Oriente. Devido a tal poderio econômico, no
ano de 1907, a Cia. Holandesa "Royal Dutch" se fundiu com a
companhia inglêsa "Shell Transport Trading" sob a razão comercial "Royal Dutch Shell". A luta pela posse de jazidas entre essas
duas foi excepcional e, em última anãlise, a disputa se travou
entre dois reis da finança internacional:
O americano Rockfeller e o europeu Rotschild, dois exemplares argutos duma era de economia livre e anãrquica, representada
no liberalismo financeiro de concentração econômica. Até a primeira guerra mundial de 1914, a Royal Dutch Shell superou a
Standard 011, pois conseguiu concessões petrolíferas em todos os
• Vide Volume CIV de Documentos Parlamentares (Petróleo V),

pág. 43.

-
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países sul-americanos e até dentro dos Estados Unidos. Indireta'mente, o bloco europeu fôra auxiliado pelo procedimento do Govêrno Norte-Americano que, por intermédio do Superior Tribunal
dos Estados Unidos, em 1911, dissolveu os trustes americanos como
medida de defesa nacional, dado o poderio econômico perante a
política da grande nação. A lei contra os monopólios fôra burlada
pelas vârias companhias, as quais, juntamente com a Standard
Oil de New Jersey, organizaram um sistema de companhias subsidiárias, e com o desenvolver da guerra 1914-1918, como na última, o truste americano alimentou a luta entre os beligerantes e
saiu poderosamente fortalecido na sua economia, para se apoderar do petróleo ·dos povos. São hoje os maiores detentores de concessões na superfície da terra, e atualmente a Standard Oil of New
Jersey, assim como a Vaccum Oil Company, pela encampação de
várias companhias, formam seu poderoso truste, internacion~
lista.
1!.:ste truste é financiad~ e dono do mais rico e poderoso banco
do mundo, o "Chase Natiqnal Bank", cujo contrôle pertence ao
bloco Rockfeller.
·
1!.:sse poderio econômico, desfrutando de hegemonia universal,
dita política e econômicamenUei para o mundo, principalmente
quando a Royal Dutch Shep; com o advento do social trabalhismp
implantado na Inglaterra, foi encampada parcialmente, ·bem como tôdas as fontes de riqueza daquele país. Eis a razão por que o
povo americano, pelos seui; líderes, afirma que a grande nação
irmã está sendo agitada p~la opressão econômica de tais organizações, que hoje em dia estão influindo na politica interna e ex~
terna, obrigando os povos pe outras nações americanas a debate~
rem a sua independência econômica e política, haja vista as teses
que hoje se discutem no continente: Agressão Econômica e Colonialismo Americano, ventiladas na conferência do Rio de Janeiro, para terem explosão em Bogotá. A causa de tudo tem origem
na concentração econômicft da Wall Street, que mistifica e pesa
na política da grande democracia norte-americana, apesar da rea:ção dos seus grandes e legftimos democratas.
A doutrina de Truman é ousada e propagadora do espírito
psicológico de uma nova guerra, assim como o plano Marsha.11,
ótimo como sonho de rec-q.peração mas desvirtuado pela orienta. ..
ção da disciplina financeira de Wall Street.

-
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Ao abordar assunto tão delicado, para esclarecer o povo brasileiro, citarei opiniões e documentos incontestáveis, a fim de não
mobilizar nesta campanha nacionalista do petróleo a opinião pública brasileira contra o povo, irmão e amigo, da grande nação
dos Estados Unidos da América do Norte, que também está sendo
vítima dessa nefasta política.
Desde Thomas Jefferson, que combateu o imperialismo britânico, tantos outros estadistas notáveis dos Estados Unidos têm
tido a mesma orientação.
Já em 1900, o grande estadista Theodoro Roosevelt se dirigia
à Assembléia Legislativa de New York, nos seguintes têrmos: "Tôda vez que um "trust" se transforma em monopólio, o Estado tem
o direito de intervir imediatamente". O não menos grande presidente Wilson, em 1917, ao reunir os seus conselheiros a fim de
participarem da guerra, mostrava-se apreensivo, pois o Estado
teria de recorrer aos multimilionários da Wall Street, e são célebres as palavras ditas ao seu Ministro da Marinha, Jossephus
Daniels: "Se a guerra vier, seremos forçados a pedir a colaboração
dos milionários, e êles, em troca disto, governarão o país durante
20 anos". Dito e feito - o próprio presidente Wilson, no desincumbimento de seu Govêrno, criou leis para combatê-los. Franklin Roosevelt combateu a concentração econômica industrial com a criação da Lei New Deal, e morreu desejando para as gerações futuras
uma melhor igualdade social e econômica.
Wendell Wilkie morreu predicando - Um mundo só.
Resta dentro dos Estados Unidos a figura máscula da democracia norte-americana - Henry Wallace - que, apoiado por estadistas esclarecidos e pelo povo consciente e trabalhador, desenvolve uma memorável campanha cívica, como candidato à presidência
dos Estados Unidos, denunciando ao seu povo e ao mundo que os
Estados Unidos estão sendo governados pelos Senhores da Wall
Street, isto é, políticos - multimilionários e militaristas e também
por militares políticos e multimilionários. Para documento destas
afirmativas citarei as palavras pronunciadas por Henry Wallace
no dia 17 de agôsto próximo passado e ventiladas pelo "Diário de
Notícias", do mesmo dia: "A primeira grande tarefa das Nações
Unidas é estabelecer o imediato contrôle internacional do petróleo
do "Oriente Médio", e que o reconhecimento americano do novo
Estado de Israel "deve ser seguido por um "ultimatum" aos Senha-
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res feudais árabes" - na realidade, "títeres do petróleo anglo-americano, para deporem armas".
O ex-Vice-Presidente disse que "o problema do petróleo do
Oriente Médio não pode ser resolvido pela fôrça nem pela política
do poder..." "O povo americano deve retirar a política exterior das
mãos dos trustes".
As palavras de Henry Wallace são definidoras do poderio econômico dos trustes, que no Irã controlam as riquezas produzidas
pela refinaria de Abadan e de outras, podendo transformar tanto
o Oriente Próximo como o Oriente Médio no teatro da 3.ª Guerra
Mundial, a exemplo do que se passou no Chaco-Borel, Palestina e
outras regiões petrolíferas. Para melhor confirmação cito êstes fatos de Washington, publicados em "A Vanguarda", de 26 de julho
de 1948, assim como a opinião do Ministro do Exterior da Inglaterra - Bevin - e do líder trabalhista - Crossman. A Comissão
de Comércio dos Estados Unidos advertiu hoje o Congresso que as
"grandes corporações" estão aumentando incessantemente o seu
poderio a expensas dos pequenos negociantes, e instou no sentido
de que tal poderio seja imediatamente refreado. "Se nada fôr feito
para impedir o crescimento na concentração, ou as corporações
tomarão conta do país, ou o Govêrno ver-se-á forçado a intervir e
impor alguma espécie de regulamento" - declarou a Comissão,
que acrescenta a seguir: ' 1De qualquer forma, o coletivismo terá
triunfado sôbre a iniciativ;a particular".
Bevin (Ministro do Exterior da Inglaterra).
"A administração americana é certamente vulnerável neste
ponto. Ela tem seguido ur,na política pró-árabe, onde a Standard
OU é senhora de uma polít.ica prejudicial dentro dos Estados Unidos, onde dois milhões de judeus podem decidir os resultados das
eleições no Estado de New York".
Crossman (Líder traQalhista inglês).
"Os Estados Unidos têm interêsses estratégicos e comerc1a1s
no Oriente Médio. Estrategicamente, desejam tomar esta área à
Rússia e deter a agressão russa, mantendo o canhão apontado
sôbre Baku.
Comercialmente, desejam explorar as suas concessões petrolíferas no Saudi-Arábia, as mais ricas reservas de petróleo do
mundo".
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Estas verdades são incontestáveis, geralmente quando os trustes estão sendo desalojados da Europa, Asia, Africa, por não terem
conseguido o apoio do Estado para defender as suas riquezas, naqueles países alcunhados de "atrasados", onde o petróleo lhes é
barato. Eis a razão da grande corrida em direção ao Brasil, que na
afirmativa do engenheiro J. Brauty, presidente da "Drifiling Exploration Company", possui cêrca de dois milhões de quilômetros
quadrados de terras petrolíferas. Baseado no exemplo de expropriação do México, e no que se passa nas repúblicas da Argentina,
Bolívia, Chile e Uruguai, encontram no Brasil uma resistência de
opinião nacionalista embaraçando-lhes os passos, na sua política
econômica, escravizadora, cuja diplomacia, venalizante e traidora,
está desmascarada por todos os povos. Cabe-nos salientar neste
momento o nome do grande jornalista Matos Pimenta, precursor
da campanha nacionalista do petróleo brasileiro, que será memorável e revivida por tôdas as gerações futuras. A sua inteligência,
o seu patriotismo, a sua intrepidez vem denunciando as manobras
dos trustes e dos traidores nacionais, com coragem e desassombro. Chamou-me a atenção um trecho da conferência do grande Matos Pimenta, realizada na Faculdade de Direito de São Paulo a convite do Centro Acadêmico XI de Agôsto, em que denunciava a presença do grande e nocivo truste - Standard Oil de New
Jersey - que organizou mais uma firma subsidiária no Brasil,
além da Standard Oil of Brazil e da Caloric, com objetivos de se
apoderar do nosso petróleo e açambarcá-lo, a exemplo das nações
vitimadas, Venezuela, Colômbia, Peru, bem como procederam no
México, etc. Denunciou também várias personalidades como sócios
(políticos) dêsse novo e rendoso negócio. E nessa conferência, publicada no "Jornal de Debates", do dia 12 de setembro de 1947,
pág. 5, segunda coluna, denuncia os sócios brasileiros da nova
organização, "Cia. Nacional de Gás Essa", como sejam: o truste
Standard Oil de New Jersey, o presidente do Senado, dois Ministros do atual Govêrno, alto funcionário do Banco do Brasil e numerosas pessoas ocupando posições de destaque no nosso cenário
político e econômico.
Na afirmativa de que o Presidente do Senado era um dos incorporadores e no caso, o Sr. Nereu de Oliveira Ramos, a surprêsa
da denúncia me levou a procurar o "Diário Oficial" da República,
embora intimamente tivesse a certeza de que o Presidente do Se-
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nado nunca haveria de trair-se a si mesmo e muito menos ao povo
brasileiro. De posse do "Diário Oficial", lá não existe o nome de
Nereu Ramos. Houve um lapso ou êrro de redação do grande jornalista pela supressão da palavra Vice. Lá encontrei como subscritor e incorporador do referido truste o nome do Vice-Presidente
do Senado, Dr. Fernando de Melo Viana, e dos Ministros de Estado
Drs. Daniel Serapião de Carvalho, Morvan de Figueiredo e o alto
funcionário do Banco do Brasil, Manoel Guilherme da Silveira, :::.ssim como o nome de outras altas personalidades.
O documento não constitui segrêdo, dou ao mesmo maior divulgação para que o povo se capacite de que o poderoso truste
Standard Oil of New Jersey está instalado definitivamente no Brasil. Não ignoramos que a Gulf Oil Co., ligada ao não menos poderoso truste anglo-holandês Royal Dutch Shell, tem como grande
acionista outro Ministro de Estado, o Sr. Correia e Castro, e também uma plêiade de altas personalidades do mundo político e industrial brasileiro. "Panfleto", pág. 14 - julho de 1948. Transcrevo na integra alguns artigps da ata de constituição da Cia. Nacional de Gás Esso, publicap.a no "Diário Oficial" da União, de 26
de outubro de 1946, pág. ~4.583 (quatroze mil, quinhentos e oitenta e três - seção I) :
Sociedade Companhia Nacional de Gás Esso

Ata da assembléia geral da constituição realizada em 15 de outubro de 1946.
O Sr. Paul Keith Thompson, na qualidade de procurador da
Standard Oil Co. (New Jer~ey), incorporadora da companhia acima citada, foi aclamado presidente da assembléia.
Relação completa dos subscritores do capital social da Companhia "Nacional de Gás Eisso" - Standard Oil Company of New
Jersey - p. p. Paul Keith Thompson, Norte-Americano, Rockefeller Plaza, 30 New York, Estados Unidos da América, com 75%
das ações.
Seguem-se mais as assinaturas dos restantes 25% - que são
em número de 62 personalfdades. Cito alguns nomes:
Dr. Fernando de Melo Viana, Dr. Morvan Dias de Figueiredo,
Dr. Manoel Guilherme da Silveira Filho, Dr. João Daudt d'Oliveira, Dr. Antônio Prado Júnior, Dr. Manoel Morais Barreto Neto,
Dr. Oscar Negrão de Lima., Dr. Justo de Morais, Dr. José Bento
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Ribeiro Dantas. Seguem os varios nomes dos incorporadores: Industrial Harold S. Wilson, Norte-Americano, Edwin Philips
Georg Broming, Norte-Americano. O Sr. Paul Keith Thompson exibe o recibo abaixo:
Recibo - The National Bank of New York - Rio.
Recebemos do Sr. Paul Keith Thompson procurador da Standard 011 Company (New Jersey), incorporadora, a importância de
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) correspondente a 10%
(dez por cento) do capital social subscrito, em dinheiro, da sociedade anônima em organização, Companhia Nacional de Gás Esso,
para o fim de satisfazer as disposições do Decreto-lei n.º 5.956, de
1.º de novembro de 1943. Firmamos o presente em uma via, que
vai selado com Cr$ 20,80 (vinte cruzeiros e oitenta centavos). Rio
de Janeiro, City Bank of New York. - Rio - (a) A. Ferreira e
Alberto Mendonça (firmas reconhecidas).
Estatutos da Cia. Nacional de Gás Essa

Art. 3.º - Os objetivos da Sociedade, etc.: comprar, importar,
exportar, transportar, armazenar, misturar e distribuir os hidrocarbonetos mais leves, comumente conhecidos como gases de petróleo liquefeitos; comprar, fabricar, armazenar, instalar, etc.
Art. 5.º - Capital Cr$ 20.000.000,00, dividido em ações nominais de Cr$ 200.000,00.
ADMINISTRAÇÕES

Art. 14 - A Diretoria se comporá de 7 membros, etc.
Art. 19 - O presidente representará (Hortêncio Lopes, brasileiro) a Companhia em juizo e fora dêle, bem como perante os podêres públicos.
Art. 20 - O diretor-gerente (Paul Keith Thompson, americano), com plenos podêres conjuntamente com o diretor-tesoureiro, etc.
Art. 21 - O diretor-tesoureiro (Edwin Broming, americano)
terá podêres conjuntamente com o diretor-gerente, etc.
Art. 27 - Parágrafo único - A assembléia geral determinará
a importância do dividendo a ser distribuído aos acionistas e a
maneira como será feita a distribuição.
Constituída a Sociedade Gás Esso, o Presidente Paul Keith
Thompson informou à assembléia, lendo o documento que auto-
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riza a novel companhia usar, em relação aos gases e outros produtos pela Standard Oil Company of Brazil, do nome Esso, etc.
Antes de se proceder à eleição. da primeira diretoria, o norte-americano Paul Keith Thompson solicitou da assembléia geral,
para que a mesma nomeasse uma comissão na forma do art. 24,
para fixar os honorários da diretoria a ser eleita. Os presentes indicaram por unanimidade, os norte-americanos Harold Stoutland
Wilson, Paul Keith Thompson e Edwin Philips Broming, para
componentes da referida comissão. Diretoria eleita: Diretor-presidente: - Sr. Hortêncio Lopes, brasileiro; - Diretor-gerente: Sr. Paul Keith Thompson, norte-americano; - Diretor-secretário
- Sr. Paulo Carvalho Barbosa, brasileiro; - Diretor-tesoureiro Sr. Harold Stoutland Wilson, norte-americano; - Diretor - Senhor José da Silva Oliveira, brasileiro; - Diretor - João Daudt de
Oliveira, brasileiro.
Em face da documentação citada, é de se esperar que o grande
"Jornal de Debates'', que tj:lnto tem pugnado pelas aspirações justas do povo brasileiro, ven:pa pelo seu diretor, quando sabedor do
engano de que damos conti:t, a fazer a indispensável retificação relativa aos incorporadores de fato, da Companhia Nacional de Gás
Esso, porque o momento não comporta dúvidas, pois a companhia de nacionalização do petróleo representa para o povo brasileiro uma questão de honra e dignidade.
Tem razão Herzog, da Argentina: os "Hunos" chegaram,
açambarcando a terra e comprando consciências.
Mas, para felicidade rlossa, até a ·imprensa conservadora vem
atacando acerbamente os açambarcadores de riquezas de outros
povos, haja vista a public~~ção do jornal "O Mundo", no dia 24 de
junho de 1948, ao anunciar a visita que nos fêz o ex-Embaixador
dos Estados Unidos, Mister Berle. "Assim se pronunciou o referido jornal:
" ... tinha vindo matar saudades de seus amigos brasileiros
e rever o Pão de Açúcar. foi em 1948, se a memória não nos trai,
que o imperialismo ianque resolveu dividir o continente americano
em dois blocos firmemente ligados aos donos da Wall Street.
Agora o ex-Embaixaqor nos visita novamente. E segundo informações fidedignas obtidas em círculos diplomáticos, sua presença não foi estranha à luta petrolífera, que se trava atualmente
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nos bastidores da política nacional e que é a mola real dos acontecimentos que por aí virão. Mister Berle é advogado da Gulf Oil,
emprêsa rival da Standard.
A penetração da Standard se opera de cima para baixo. Vai
desde a concessão para a pesquisa, até a distribuição. E às vêzes
sobra alguma coisa para seus sócios. O exemplo da Bolívia é típico da legislação da Standard. A Gulf Oil trabalha de outras maneiras. Prefere, em geral, o sistema de exploração indireta, através de refinarias pseudo-nacionais. Manda importar o óleo cru,
ou o adquire no próprio país direta ou indiretamente. Foi em 1946
que a Gulf Oil conseguiu seu primeiro contrato no Brasil. Nesse
tempo a luta entre os dois grupos petrolíferos era árdua e Mister
Berle conseguiu obter sua primeira vitória prática. Apanhou o
acôrdo mas ·não conseguiu firmar sua posição como "Gauleiter",
com a queda de Mister Branden em Whasington. Daí em diante a
Standard ficou com o campo livre para suas manobras.
Mas a Gulf Oil não ensarilhou suas armas, apenas recuou discretamente. A luta petrolífera es.tava esboçada e a parte política
enunciada.
Cabia sustentar o ·terreno. O drama do petróleo não se desenrola somente entre nós. 1l:sse abarca continentes, não deixa mesmo em sossêgo o próprio túmulo de Cristo, que teve suas paredes
destruídas pelas bombas dos que lutam na Palestina pelo petróleo
Standard ou Shell. E o mais grave é que a "civilização cristã", em
certos momentos tão pressurosa em defender os ideais da cristandade - silenciou tranqüilamente, sem erguer as pedras da com:ciência mundial. Porque com petróleo não se brinca ...
Como o projeto do petróleo ainda não definiu claramente suas
linhas, Mister Berle veio conversar com seus amigos da Gulf e
acertar os ponteiros do relógio, porque o tempo passa depressa e
o petróleo não pode esperar. A Gulf está bem instalada e dizem
mesmo que possui altas personalidades técnicas em finanças, também especializadas em relatórios, que acarinham suas pretensões.
Foi para conversar com êsses amigos que o ex-quase Gauleiter nos
deu a honra de sua visita.
A luta entre os grupos petrolíferos está aberta. Vamos ver como se vai decidir".
Senhores. Os poderosos trustes internacionais, além de se locupletarem com lucros indébitos, perturbam a política de boa vi-
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zinhança entre nações. Eis as palavras do Presidente Perón, pronunciadas há poucos dias perante as fôrças armadas argentinas.
Disse êle que o rumor levantado em tôrno do "hipotético armamentismo e militarismo argentino" "era obra dos trustes internacionais interessados em desprestigiar a obra econômica do seu
Govêrno e criar desconfianças e desassossêgo" (Da Revista do
Globo, de 27-7-1948, página 5).
Essa atitude de Perón, cortante e verdadeira, desfez intrigas e,
a propósito dos trustes e da política brasileira, cito o trecho do artigo de Gregório Teles Júnior. (Publicado no "Jornal de Debates",
de 10-3-1948, 1.ª página).
Teriam os trustes influído na deposição do Sr. Getúlio Vargas,
como influíram na ascenção de Hitler e no impedimento da candidatura de Wallace como companheiro de chapa de Roosevelt?
Um trecho da mensagem do Presidente nutra, remetida em 4
do mês findo, ao Congresso Nacional, pleiteando a entrega de nossas jazidas petrolíferas àqu~les trustes, talvez lance luz sôbre a
questão. Relata com efeito a, mensagem do General nutra, criticando a política nacionalist~ do Sr. Getúlio Vargas e gabando a
política petrolífera pró-estrangeiros do atual Govêrno: "É fora de
dúvida que a legislação ainda em vigor, resultante dos princípios
exageradamente contrários ~o capital estrangeiro contidos na lei
magna de 1937, tem sido o grande obstáculo a antepor-se ao desenvolvimento da indústria P.e refinados no Brasil, por isso que
não permite a colaboração qêste capital em atividades dessa natureza. Tal é, com efeito, o ~entido do Decreto n.º 395, de 20 de
abril de 1938, que regula o assunto.
Indispensável se torna a remoção dos embaraços legais que
até aqui têm impossibilitado a conjunção de capitais e esforços
de brasileiros e estrangeiros, particularmente se atentarmos no
espírito liberal da Constituição de 1946. O projeto ora enviado ao
esclarecido exame do Parlamento não se limita a dispensar a qualidade de brasileiro nato, imposta pelo Decreto n. 0 395, de 1938;
vai além, para permitir que não só os brasileiros naturalizados
mas até mesmo os estrangeiros, residentes ou não no país, participem das sociedades por ações, que entre nós se organizem, visando à exploração da "indústria de refinados e do transporte de
petróleo". Ê:sse trecho da mepsagem do General nutra define, clara e perfeitamente as duas políticas: a antitruste do Sr. Getúlio
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Vargas e a pró-truste do General Dutra. E não foi o Sr. Getúlio
Vargas deposto exatamente quando pretendeu impor uma lei antitruste, classificada então de "Lei Malaia" pelos tubarões nacionais e internacionais da imprensa, da indústria e do comércio?
Tudo faz crer, portanto, que quem realmente depôs o Sr. Getúlio
Vargas no Brasil foi a Standard Oil. Assim como os magnatas é
que levaram Hitler ao poder na Alemanha e Truman nos Estados
Unidos, também derrubaram Getúlio no Brasil, por pretender,
êsse, fazer vigorar em nosso país uma lei contrária aos interêsse
dos mesmos trustes.
Senhores. A politicados "trusts" se expressa pela segunda verdade: "Quem tem o ouro na mão desfruta o poder". Os trustes são
as organizações mais poderosas e ricas do mundo; só a cultura
dum povo esclarecido e os grandes exemplos da humanidade vencerão o poder do ouro, isto é, dos trustes. Em nome dêsse poder
Hitler e Mussolini iludiram multidões com o nacional-socialismo.
Predicavam para as massas a igualdade social e econômica, em
resumo, os ideais do socialismo, mas falsamente sempre se apoiaram e sempre defenderam os potentados do ouro. A guerra destruiu o nacional-socialismo, os iludidos evoluíram. Ser nacional-socialista, depois da guerra, é ser traidor, fascista e reacionário.
Senhores representantes, o assunto do petróleo é, como tenho
demonstrado, completo e de momento a momento surgem fatos
dignos de análises e meditação.
O notável jornalista Rafael Correia de Oliveira deu à publicidade um livro, "Ainda Um Mundo Só", rigorosamente honesto, corajosamente escrito em favor da paz, da democracia, e pela conservação do nosso petróleo em nossas mãos. Muito lhe deve a campanha nacionalista através de suas conferências e artigos nos jornais do país, e, dada a oportunidade, comentarei tópicos de um
que escreveu e publicou no "Diário de Notícias'', de 27 de julho
de 1948:
"A notícia nos chega de Goiás e é da maior gravidade: o Deputado Domingos Velasco, que é um homem de bem, declarou perante uma assembléia popular, na capital daquele Estado, que
Mr. Chapei, representante da Standard Oil, tivera participação direta na redação de um artigo de nossa Constituição - justamente
do artigo que permite ao Govêrno brasileiro dar concessões a companhias estrangeiras. Ao que se sabe, o Deputado Artur Bernardes,

-24-

ex-Presidente da República e atualmente chefe do Partido Republicano, possui documento que prova o fato referido pelo Deputado Domingos Velasco" .
"Os policiais da imprensa se organizam e o seu refrão bate na
mesma tecla: são os comunistas. Mas quem foi que disse que os
comunistas estão aplaudindo o nosso movimento? A princípio o
Deputado Marighela (comunista) apresentou um projeto que só
permitia a exploração do petróleo pelos capitalistas ou pelos capitais brasileiros. Contra essa tese levantou o General Horta Barbosa a outra, a do Centro - isto é, o monopólio estatal. Mais tarde
os comunistas abandonaram o projeto Marighela e passaram a
apoiar o nosso, da mesma maneira que com os seus votos decidiram as eleições dos Governadores do Rio Grande do Sul e de São
Paulo. Dizer, porém, que os comunistas estão dirigindo a nossa
campanha é obra de puro policialismo e deve estar sendo lubrificada pelos óleos milagrosos de Mr. Chopel. Tem dois objetivos:
um, evidentemente, é ganha;r dinheiro sujo, e outro é intimidar·nos. Pois desejamos fazer aqui uma pequena advertência ao eficiente representante da Standard: é mais fácil meter um artigo
na Constituição do que nos intimidar. Nós sabemos muito bem
que os magnatas do petrólep não permitiriam que os seus interêsses no Brasil fôssem contrariados por um movimento popular.
Homens habituados a provocar catástrofes e a destruir pelo fogo,
pelo ferro e pela fome milhões de criaturas, êsses desalmados, escravos do lucro sem limite, n~o seriam mais humanos com o Brasil"
Srs. representantes - qmitei-me aos problemas continentais,
sem entrar em detalhes de como também são explorados e vítimas os povos possuidores ou não de petróleo ou que geogràficamente ficam a caminho das explorações petrolíferas, como sejam:
Iran, Irac, Indonésia, Saudi-Arábia, Abissínia, Palestina e Grécia.
Se no Brasil não dermos co:p.sciência nacional do problema, tudo
poderá acontecer-nos e como representante do povo não posso ser
indiferente, responsável eu mesmo, e me abrigar no silêncio duma
atitude contemplativa e comprometedora. A sorte do Brasil está
lançada; ou se defende a tese nacionalista do monopólio estatal
ou o brasileiro se torna direta ou indiretamente conivente com os
trustes, por negligência, por ignorância, por ambição ou por venalização do maior patrimônio que a natureza nos legou e que
pertence a todos os brasileiros. Na Argentina e no Uruguai· subor-
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dinados ao "monopólio estatal", quem se manifesta contra a tese
nacionalista que defendemos é considerado traidor da Pátria. Oxalá tenhamos no futuro a mesma opinião. Tudo provamos: 1) a
existência do petróleo, perfazendo a maior bacia do continente;
2) que não foram necessários milhões e mais milhões de cruzeiros
para a localização de nossos poços petrolíferos; 3) está provado
tecnicamente que as reservas são comercialmente exploráveis e até
ricas na colheita de petróleo e podem abastecer uma refinaria de
10 mil barris diários durante 8 anos consecutivos. A afirmativa de
que não temos capitais está desmentida pela voz dos técnicos e pela
lógica dos acontecimentos. Só o parque industrial de São Paulo é
superior ao da Argentina e Uruguai. t!ste último país não possui
uma só gôta de petróleo e, depois de intensa campanha nacionalista, o Govêrno fêz grandes empréstimos de banqueiros inglêses,
estatuindo monopólio de Estado, e no primeiro ano de funcionamento de sua destilaria ganhou quantia superior ao empréstimo,
e o óleo cru nunca lhe faltou, pois fêz a aquisição do mesmo de
produtores independentes, e atualmente os monopolistas disputam
a venda dêsse produto. Hoje, o Uruguai controla e distribui combustível barato ao seu povo.
Causa-me impressão de irresponsabilidade e ignorância a dúvida de muitos nacionais que aceitam a participação de trustes
nas sociedades mistas que se formam para exploração do petróleo. Resguardando 60 % das ações de tais Companhias para o Govêrno e nacionais, não se impede a entrada de trustes e também
o contrôle da riqueza. - Se temos capacidade para conseguir 60 %
do capital, por que, com maior esfôrço, não podemos conseguir os
40 % restantes?
Uma destilaria apta a comerciar e destilar e distribuir 10.000
barris diários custa Cr$ 400.000,00, conforme opinião do Dr. Fernando Luís Lôbo Carneiro, e, se o consumo do Brasil é de 40.000
barris por dia, estranho é que o Congresso Brasileiro estude para
votar e aprovar um aumento dos funcionários civis e militares,
que monta nunca menos de um milhão e trezentos mil cruzeiros,
ou também que possa êsse mesmo Congresso levar avante um aval
de dois milhões de dólares à Light, emprêsa estrangeira, com sede
fora do país.
Dou a palavra ao grande Matos Pimenta, citando apreciações
feitas pelo "Jornal de Debates" e "Diário de Notícias":
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"No Brasil, entretanto, a Comissão de Legislação do Petróleo
e a mensagem do Govêrno ao Congresso, após proclamarem textualmente que "a jazida petrolífera não tem a sua origem no esfôrço humano: é uma dádiva feita pela natureza à coletividade;
portanto, o Estado, que representa os interêsses coletivos das gerações presentes e futuras, é que deve ser o dono"; depois de proclamarem, enfàticamente, essa verdade corriqueira e iniludível,
a mesma Comissão de Legislação do Petróleo e a mesma mensagem do Govêrno ao Congresso, pleiteam, inexplicàvelmente, a entrega de nossas riquezas petrolíferas e da industrialização de nosso
petróleo, sob a forma de concessão, aos trustes alienígenas. Assim,
os lucros e proventos de tal "dádiva da natureza à coletividade
brasileira" não caberão ao pobre povo dêste país: irão ter aos cofres opulentos dos magnatas de Wall Street, especificamente à
Standard Oil do grupo Rockefeller.
E o relatório da Comissão de Legislação do Petróleo, de autoria do Dr. Odilon Braga, l'jalienta "que a indústria do petróleo
extrai de suas próprias operações quase todo o capital exigido para sua expansão".
A alegada falta de capital não passa, portanto, de farsa, após
o fato do empréstimo que conseguimos e avalizamos para a Light,
Companhia de Toronto, que explora com imenso lucro as energias
hidráulicas de nosso país.
A alegada falta de capitais se destrói, enfim, ante aquela declaração explícita do Dr. Odilon Braga, is~o é, de "que a indústria do petróleo extrai de lSUas próprias operações quase todo o
capital exigido para sua expansão".
Petróleo, na verdade, é produtor de dinheiro, criador de capital, é fator de enriquecimento; e não sorvedouro de dinheiro e
de capitais, como se procura impingir à credulidade dos ingênuos
ou dos que não têm um conhecimento mais profundo do assunto.
O General João Carlos Barreto, Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, pugna por uma participação maior dos trustes
nas refinarias e nos transportes do nosso petróleo. Eis, com efeito,
o que diz êste general, em carta ao Presidente da República, General Dutra, sôbre o anteprojeto Odilon Braga: "Reportando-me
ao texto do anteprojeto ora proposto, seja-me permitido manifestar
a V. Exa. que, pessoalmente, receio não constitua real atrativo aos
capitais externos, em granQ.es somas, o dispositivo que estipula li-
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mite dirigido à percentagem de sua cooperação, isto é, 40%, no
máximo, das ações com direito a voto, nas sociedades titulares de
concessões para a .refinação do petróleo nacional ou importado e
o transporte por meio de conduto ou navios-tanques, em linhas
de navegação interior e de cabotagem". O general João Carlos Barreto, Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, pleiteia, portanto não só a entrega das zonas petrolíferas brasileiras aos trustes estrangeiros, com 100 % de capital dêstes e a totalidade dos
lucros para êstes, como pleiteia, ainda, para tais trustes, mais de
40 % das ações com direito a voto nas refinarias e transportes do
nosso petróleo. A execução de tal programa nos reduziria a condições talvez inferiores à Indonésia, pais petrolífero colonizado
pela Holanda e que hoje luta cruelmente por sua libertação econômica e política. Referindo-se, entretanto, ao anteprojeto Odilon
Braga, que o General João Carlos Barreto considera pouco favorâvel aos trustes, em carta ao Presidente da República, o General
José Pessoa, Comandante Militar da Zona Sul e ex-Diretor da Escola Militar, escreveu o seguinte ao Centro Nacional de Estudos
e Defesa do Petróleo: "Não é curial que o pensamento de meia
dúzia de nossos homens, expresso em um polpudo relatório, possa
decidir sôbre aquilo que pertence a 50 milhões de brasileiros, em
grande parte ciosos de seus direitos, deveres e responsabilidades,
desprezando-se uma útil auscultação ao restante da opinião nacional. Não somos mais uma colônia, mas uma nação soberana,
habitada por um povo ordeiro, bom e laborioso, que criou sob o
trópico essa obra magnifica e grandiosa de civilização que desperta a admiração do mundo pela cultura que seus filhos têm demonstrado nas assembléias internacionais, pela bravura e patriotismo de seus soldados através de exemplos edificantes já fixados
na história e pelo valor intrínseco do nosso homem".
E acrescenta, ainda o General José Pessoa, ex-Presidente do
Clube Militar, e que combateu, na França, como oficial de nosso
Exército, na primeira conflagração mundial: "O gesto veemente e
descabido, contido no Relatório da Comissão de Legislação do Petróleo, manifestando-se favoràvelmente à entrega de nossas jazidas de petróleo à exploração dos trustes estrangeiros, contém expressões desatenciosas como estas: "que o façam os que, por êsse
ou aquêle motivo, tudo esperam dos Soviets compreende-se. Agem,
conscientes ou não, como cartas de seu jôgo". - Eu aconselharia
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àquela Comissão mais ponderação de linguagem em documentos
de tal relevância, pois a cooperação e a fraternidade, em assunto
dessa natureza, devem ser o procedimento normal entre homens
que têm consciência de suas responsabilidades. Todavia, não nos
cabe analisar o trabalho da referida Comissão, mas estamos certos de que ela não foi designada para defender os interêsse dos
trustes estrangeiros, para discutir ideologias políticas ou para injuriar aquêles que, certos ou errados, estão sinceramente convencidos de que defendem o patrimônio moral e material do nosso país.
Quanto à injúria em si, êsse vesgo hábito de se acoimarem os
opositores de comunistas só pode merecer o desprêzo de todos os
bons brasileiros, aos quais o dinheiro dos trustes não seduz nem
atemoriza. Com efeito· centenas, quiçá milhares de oficiais da
ativa das fôrças armadas são partidários do monopólio petrolífero estatal e repelem a infâmia de que assim agem em obediência
à Rússia ou por simpatia ao comunismo. São pelo monopólio estatal sob o influxo do mais pn;>fundo sentimento de patriotismo.
O Sr. Odilon Braga decl:a,ra expUcitamente que a Standard 011
tem movimento de acôrdo c~om as circunstâncias, "soberanos homens de Estado, Generais e altos funcionários dispersos pelo mundo", acrescentando que isso "não raro deu lugar a grandes e dramáticas conseqüências". O Senador norte-americano, Sr. Chaves,
declarou, em maio último, que "as grandes companhias de petróleo costumavam operar no México, assassinando, roubando e corrompendo". O Deputado Jutraci Magalhães, intransigente anticomunista, escreveu em "O Jornal" de maio último: "Aprendi que
lidar com petróleo é tropeçar com dificuldades sempre renovadas,
deparar com obstáculos constantes, colocados por mãos invisíveis
e misteriosas que não hesitam nem titubeiam em semear a difamação, a ruína financeira e até a morte, como afirmou o Ministro da Justiça de Roosevelt". De fato, Harold Ickes, Ministro da
Justiça de Roosevelt, declarou que os trustes petrolíferos eram ladrões e assassinos.
O jornalista Matos Pimenta termina um de seus artigos com
a seguinte pergunta: "Co~1cordarão as fôrças brasileiras com a
entrega de nossas riquezas petrolíferas, sob a forma de concessão,
aos trustes estrangeiros? Não dirijo tal interpelação ao Congresso
Nacional porque êste, salvo honrosas exceções, anda esquecido de
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que. existe cá fora um grande e vibrante Brasil imortal de Caxias
e Tiradentes".
Pelo que se observa, no desenvolvimento da campanha pelo
nosso petróleo, por certo ao Exército Nacional caberá a última
outros países civilizados. É confortante para nós outros termos, ao
lado da campanha nacionalista, nomes como o do Marechal Mascarenhas de Morais, Comandante-em-Chefe das Fôrças Brasileiras
nos campos da Europa, General Horta Barbosa, autor da tese do
monopólio estatal e ex-Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, o Brigadeiro-do-Ar Guedes Muniz, o Almirante Juvenal Greenalgh. Afinal, uma plêiade das nossas fôrças de terra, mar e ar se
tem manifestado publicamente. Haja vista a atitude desassombrada da totalidade do Comando das Fôrças do Exército sediadas em
Santa Maria (Rio Grande do Sul), se manifestando clara e aber~
tamente pela tese nacionalista, assim como a Escola Técnica do
Exército, com 160 adesões de oficiais, professôres e alunos.
O General José Pessoa, Comandante da Zona Sul do país e que
acaba de fazer severa advertência à Comissão de Legislação do Petróleo, no sentido de a mesma ter mais ponderação de linguagem,
é outro grande defensor da tese nacionalista.
A campanha toma vulto entre o povo e com os dirigentes da
Nação, nos Estados, nos Municípios, nas Assembléias Estaduais,
nas Câmaras Municipais, entre Senadores, Deputados federais,
estaduais, Governadores, Secretários de Estado, Prefeitos, Vereadores. Em resumo, entre os representantes de tôdas as classes sociais, culturais e religiosas. E para tanto citarei os nomes dos
Rvmos. Pes. Saboia de Medeiros, Cir de Assunção e tantos outros
prelados ilustres, num esfôrço comum em tôrno da tese nacionalista, provando que não somos orientados pelos comunistas, mas
todos combatemos a sabotagem, a mentira, o maquiavelismo, a sordidez, a vilania dos monopolistas, verdadeira côrte de ladrões e assassinos, na afirmativa do Ministro da Justiça do saudoso estadista Franklin Delano Roosevelt, Sr. Harold Ickes.
Em destaque, chamamos a atenção para a opinião de dois brasileiros ilustres, que orientam a opinião pública nacional com a
responsabilidade de terem sido Chefes da Nação e de cuja prática
governamental e honradez patriótica, ninguém ousará por dúvidas. Getúlio Vargas disse: "No Brasil as jazidas de petróleo cons-
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tituem patrimônio nacional. O país que, possuindo êsse patrimônio, permite o seu contrôle por emprêsas estrangeiras, aliena a sua
independência". Artur Bernardes também disse: "Não sei como
se possa pensar em dar ao petróleo nacional solução que não seja
a do monopólio do Estado".
Deixo de citar tantos outros nomes ilustres para focalizar a
opinião do Dr. Fernando Luís Lôbo Carneiro, engenheiro civil do
Instituto de Tecnologia e ex-técnico do INP: Desmente o argumento utilizado pelos trustes internacionais, de que a pesquisa de
petróleo é uma aventura geológica na qual podem ser gastas quantias vultosíssimas, e informa que o Conselho Nacional do Petróleo no Brasil gastou menos de quatrocentos milhões de cruzeiros,
durante oito anos, para descobrir o petróleo com os nossos próprios
recursos. A produção dos poços brasileiros, diária, será superior à
dos poços argentinos e americanos, pois podem produzir de 1.500,
700 e 300 barris por dia enquanto que a produção dos países acima
citados é muito menor. As, reservas já determinadas dos campos
petrolíferos baianos poderão alimentar, durante cêrca de 8 anos,
uma refinaria de 10.000 barris por dia, ou sejam 500.000 toneladas anuais.
A venda dos produtos pessa refinaria, além de amortizar nesse período o capital necessário para a suas instalação, dará ao CNP
uma renda líquida não inferior a de cento e cinqüenta milhões
de cruzeiros anualmente. E quanto aos equipamentos, poderão
ser produzidos por fabricantes distintos e independentes dos trustes, e diz ser facílimo adquirir refinarias de petróleo nos Estados
Unidos e em vários países da Europa. Quanto à questão de técnicos, um simples estágio de um ano, ou mesmo de 6 meses, é suficiente para formá-los. No Uruguai e na Argentina só encontrou
técnicos nacionais. Os proeessos de refinação já caíram no domínio público.
Em face do exposto, iembremo-nos que Volta Redonda, feita
pela iniciativa do Govêrno ~ povo brasileiros, com capitais nacionais
e com empréstimos no estrangeiro de capital disciplinado e bom,
é um empreendimento caríssimo e muito mais oneroso do quepesquisar e destilar petróleo.
A siderurgia foi montada sem que tivéssemos campanhas nacionalistas pró ou contra a mesma, apesar da mistificação e má
vontade dos trustes internacionais do aço. Volta Redonda aí está,
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porque o Govêrno da nação assim o quis, apresentando em 1948
um lucro de 70 milhões de cruzeiros e um dividendo de 6,5%. Já
é tempo de se acreditarem e acatarem as opiniões dos técnicos
nacionais, para que a preocupação de que não temos capitais, etc.,
te de milhões e milhões de dólares ou cruzeiros necessários para a
exploração do nosso petróleo. Petróleo não é minério de ferro:
refinado, é fator de multiplicação de riqueza e os lucros são tão
excepcionais e inimaginários que a indústria petrolífera adquire
por si o caráter monopolista. Qualquer monopólio é nefasto e prejudicial nas mãos de nacionais ou de estrangeiros. Eis a razão por
que o monopólio do Estado deve ser instituído no Brasil, a exemplo do México, Argentina, Chile e Uruguai. O povo brasileiro é pacífico e amante da liberdade. O seu grande clamor deve ser ouvido e respeitado. 1!:le não suportará a agressão econômica dos monopolistas, e nem tampouco uma escravidão econômica. O Brasil
não é colônia, é potência respeitável, para poder tratar, de Govêrno para Govêrno, de povo para povo, de assuntos de ordem econômica, e nunca ficam à mercê do imperialismo de trustes e cartéis.
Sr. Presidente, Srs. representantes.
Tenho desta tribuna procurado cumprir o meu dever ao defender os anseios e as necessidades das classes oprimidas, defender a
legislação trabalhista, sempre me manifestando a serviço dos ideais
do social-trabalhismo, porque o socialismo constitui um imperativo da consciência coletiva. Tenho combatido o capitalismo internacionalista, dessassombradamente, porque a era do liberalismo
econômico está com o seu ciclo encerrado. O capital privado deixou de ser um bem para a humanidade e nos nossos dias há gerado
opressão econômica pelos grupos econômicamente poderosos, responsáveis pelos monopólios, trustes e cartéis, turbando a verdadeira harmonia dos três podêres do sistema democrático, pela criação de um quarto dentro do Estado - o poder econômico.
Com o advento duma nova era, tudo indica que os povos serão mais felizes, porque os privilegiados hão de dar lugar para
uma maior igualdade social e econômica. A cultura humana sacode a mentalidade conservadora dos povos e as fôrças da mentalidade nova dominam e orientam as coletividades, principalmente quando Sua Santidade o Papa adverte que se deve melhor distribuir a riqueza na superfície da terra e, na Encíclica "Quadragesi-
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mo Anno", publicada em 1931, Pio XI já verberava explicitamente
o "Imperialismo Econômico", fazendo carga especialmente contra
o que êle chamou e classificou de "Imperialismo Internacional
Bancário", não menos execrável, cuja pátria é o interêsse".
São palavras textuais de Pio XI, como se lê á pág. 131 do livro "A Doutrina Social da Igreja", com "Nihil Obstat" e o "lmprimatur". Adverte ainda Pio XI, na mesma encíclica, verberando
os monopólios privados: "A livre concorrência matou-se a si própria; à liberdade do mercado sucedeu a ditadura econômica: a
avidez do lucro seguiu sua desenfreada ambição de predomínio,
tôda a economia se tornou horrendamente dura, cruel e atroz".
Os grandes oradores sacros de Notre Dame, atualmente, afirmam
que o caminho do socialismo é caminho libertário, é anseio, é necessidade das massas oprimidas. Um dêles, o Papa Lebret, nos honrou com a sua visita e fôra acusado de extremista, porque fêz a
apologia dos ideais do socialismo. Afinal, ninguém pode negar que
estamos numa era de transição social e econômica, oprimidos por
duas grandes fôrças em choque, dum lado o capitalismo internacionalista, materialista e ateu; do outro lado, os adeptos da filosofia comunista, também materialistas. Cumpre-nos, em face da evolução e da verdade científica, tomarmos posição, porque a Pátria
não poderá fugir do seu ~rande e verdadeiro destino.
Brasileiros! A campanha do petróleo, atualmente, é o problema de maior responsabilidade perante a pátria. É campanha que
tem por mérito defender um grande patrimônio nacional e ao
mesmo tempo educar as massas. É tempo de se renegar a política
artificialista que gira em tôrno dos casos políticos, personalistas
ou partidários, verdadeira profissão para o cidadão que sempre
aceita com fingida relutância postos de sacrifício. Entra pobre na
política, não produz e enriquece. O povo está cansado da mentalidade velha das elites políticas tradicionais, egocentristas, que
usam e abusam de uma demagogia que se exterioriza em torneios
culturais, para, em última análise, transparecerem na promessa
não cumprida, com atitudes dúbias, sinuosas, controvertidas, obedientes a um mandonismo oculto e sempre a serviço da mentira
convencionada e do ajuste utilitarista. O povo brasileiro começa
a participar de seus problemas econômicos. Saibamos, Srs. representantes, honrar, dignificar, defender e orientar o povo. Somos
os seus guias eleitos e culturalmente responsáveis pelo destino da
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comunidade. Saibamos, dentro das nossas fôrças p ~µgárias, t;ra~
c)J,
n\ ·~
ze-las para a realidade contemporânea. Nada de vacil
1midez; quem acalenta uma mentalidade conservadora ficará sempre a serviço da reação. A evolução, o seu sentido científico, é lei
que projeta um todo para novas realidades. Nada é estático no
concêrto universal. Tudo é evolução. A humanidade de hoje vive
no clima do socialismo e não existe fôrça humana capaz de impedi-lo. :t!:le é imperativo, é necessidade, muito embora os seus defensores venham sendo apedrejados pelos fascistas e reacionários. Os
que predicaram o sistema democrático também foram apedrejados. Eram tidos e havidos como bandidos, assassinos, homens da
plebe. :tl:sses democratas, símbolos da honra e da dignidade, derrubaram a Bastilha e varreram do mundo o absolutismo das castas feudais e privilegiadas. Saibamos ser dignos da hora que passa
no Brasil e no mundo, para que seja removida de uma vez para
sempre a casta dos ainda privilegiados. Saibamos defender o povo
brasileiro nesta hora angustiante de pré-exploração do nosso petróleo, A campanha nacionalista está no seu clímax. Lembremo-nos de que os monopolistas, expulsos da Europa e do Oriente, estão também sendo enxotados na América Latina; porque o exemplo do México frutificou no continente. O Brasil, com cinqüenta
milhões de almas e como grande nação latina na superfície da Terra, é potência sul-americana e nunca será vendido nem escravizado por monopolistas estrangeiros e nacionais.

Saibamos levantar o clamor público, despertando consciências, na defesa do monopólio estatal.
Se a Comissão de Legislação der parecer favorável aos monopolistas, o que tudo nos leva a crer, restará esperança na solução
a ser dada pelo Congresso Nacional.
O primeiro magistrado da Nação houve por bem enviar apenso à sua mensagem o documento do petróleo, com a afirmativa
de que tão magna solução não cabe ao Chefe do Poder Executivo,
por envolver assunto de interêsse comum do povo. Sua Excelência
colocou-se de modo imparcial, dando liberdade de deliberação aos
representantes do Congresso Federal e tudo demonstra que Sua
Excelência está agindo com equilíbrio, principalmente quando
neste momento sugere a aquisição de duas grandes destilarias, na
França, para o Departamento de Produção Mineral.
3 -
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O povo cá fora, atento, aguarda com ansiedade a solução final
desta campanha nacionalista e saberá no futuro repudiar aquêles
que fazem causa comum com os trustes. As soluções poderão ser
diversas, à luz da técnica econômica e dos grandes exemplos de
povos económicamente livres ou de povos desgraçadamente escravizados, por serem possuidores de petróleo; tudo nos dá consciência de que só a fôrça econômica de um Govêrno livre, apoiado por
um povo consciente e liberto, poderá se antepor ao poder dominador de trustes e cartéis. Essas poderosas organizações privadas,
ávidas de grandes lucros, que agem com diplomacia moderada ou
violenta, hão de encontrar na resistência organizada dos defensores do monopólio estatal a energia, a bravura e o patriotismo para
que o petróleo nacional, patrimônio e riqueza da família brasileira, não venha a ter a rubrica - Standard ou Shell.
Se os trustes lograrem êxito no Brasil, a reação do povo sera.
mais do que a nação dos monopolistas, e êsse acontecimento poderá ter conseqüências imprevisíveis, porque na colaboração do
sangue patrício sobreviverá,'. o valor da raça, no exemplo edificante
de tantos povos.
Nota: Os apartes nã,o foram registrados por falta de serviço taquigráfico.
O SR. PRESIDENTE -- Passa-se à explicação pessoal.
Tem a palavra o Sr. Lôbo Carneiro.
O SR. LôBO CARNEI:,RO - (Para explicação pessoal) - Senhor Presidente, Srs. Deputados, pedi a palavra em explicação pessoal para expor os motivos; que me levaram a subscrever o substitutivo sôbre o petróleo, de iniciativa do nobre Deputado Eusébio
Rocha.
Sr. Presidente, a minha posição no problema do petróleo é a
do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional, organização patriótica, sem caráter partidário, presidida pelo
General Felicíssimo Cardqso.
Como muito bem diss~ hoje, em aparte, o Deputado Breno da
Silveira, essa questão do petróleo não é político-partidária. Trata-se de grande problema nacional, de que depende o próprio futuro de nosso país, como nação soberana. E na campanha em defesa do petróleo, no Cent+o de Estudos e Defesa do Petróleo e da
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Economia Nacional, tomam parte os patriotas de tôdas as correntes, independentemente das suas convicções políticas, filosóficas
ou partidãrias.
Quando foi dada à publicidade o projeto governamental sôbre
o petróleo, criando a chamada Petrobrás, o Centro de Estudos e
Defesa do Petróleo e da Economia Nacional divulgou a nota que
passo a ler:
"Coerente com a sua patriótica posição de luta em
defesa dos mais legítimos interêsses do povo brasileiro,
o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia
Nacional torna pública a sua decidida condenação ao anteprojeto de lei sôbre o petróleo encaminhado ao Congresso Nacional pela Mensagem n.º 469 do Poder Executivo.
Apresentado, pela propaganda oficial, como solução "nacionalista", o referido anteprojeto constitui, na verdade,
a oportunidade esperada pelos trustes estrangeiros - especialmente a Standard Oil - para penetrar no domínio
da exploração e da industrialização do petróleo nacional.
A simples forma de "sociedade mista", em que se reunissem os interêsses antagônicos da coletividade e de acionistas particulares que visam principalmente à obtenção
de lucros, já por si seria inadmissível no exercício de uma
atividade que se confunde com a própria soberania nacional. Muito mais grave ainda se apresenta a forma proposta pelo Presidente da República, que inclui entre os
sócios as subsidiárias do truste "organizadas no Brasil,
acobertadas pela denominação de "pessoas jurídicas de
direito privado brasileiro".
Tal solução constitui, precisamente, " a ponte ideal
para os trustes que, garantidos por seu sócio, o Estado,
terminarão dominando o negócio'', como muito bem afirmou o General Horta Barbosa em sua conferência no Clube Militar.
O exemplo recente da solução colombiana, em que
uma sociedade mista do Estado com particulares, entre
êstes a Standard Oil, acabou por entregar a uma filial
comercial dêsse truste a distribuição e a exportação de
seus produtos, serve de advertência aos patriotas.
Acresce ainda ressaltar que o projeto de lei do Poder
Executivo contém dispositivos ambíguos e propositalmente obscuros de modo a permitir até mesmo o contrôle total da emprêsa pela Standard Oil. Tais são, por exemplo,
os dispositivos que permitem aumentos de capital pela
emissão de ações preferenciais, sem qualquer limitação,
emissão de obrigações (debêntures) conversíveis em
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ações; organização de subsidiárias da emprêsa principal:
associar a emprêsa principal com emprêsas particulares
já existentes ou que se vierem a constituir.
Tudo isso revela uma intenção oculta por detrás de
um palavreado nacionalista tendente a confundir a opinião pública; a de possibilitar a infiltração do truste, preparando o seu domínio sôbre o petróleo brasileiro.
Não podendo o truste obter a posse do nosso petróleo
por um processo direto e claro, como seria a aprovação do
Estatuto do Petróleo, tornada impossível em virtude da
campanha popular liderada pelo Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional, lança mão, agora, de vias tortuosas e simuladas, mas que servirão, geralmente, aos seus desígnios inconfessáveis.
Assim sendo, reafirmando que o monopólio Estatal
para tôdas as fases da indústria do petróleo é a única solução consentânea com a soberania e a prosperidade do
Brasil, denunciamos ao povo essa manobra e conclamamos todos os verdadeiros patriotas a repeli-la com energia
e intensificar a campanha em defessa da pátria ameaçada.
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 1951. - General
Felicíssimo Cardo1w, Presidente em exercício".
Esta a posição do Centro do Petróleo, em face do projeto oficial. Em 1948, o Centro prC>moveu a realização de uma grande convenção nacional, da qual participaram delegados eleitos por Congressos preparatórios em 18 Estados da Federação. Foi uma campanha vigorosa, em que houve a tentativa inicial da política para
atemorizar os patriotas, cqm a célebre chacina da Praça Floriano.
A Polícia Especial espancou e tiroteou os populares, na presença de
três Generais-de-Exército, que participavam da homenagem a Floriano, mas a convenção realizou-se e elaborou anteprojeto de lei
sôbre o petróleo. A proposição foi trazida a esta Câmara, com
grande concentração popular, e entregue no Palácio Tiradentes ao
Presidente da Câmara por uma comissão, tendo usado da palavra,
na ocasião, o General Raimundo Sampaio.
O projeto do Centro do Petróleo era muito simples. Consistia
em dar autonomia financeira e administrativa e personalidade
jurídica ao atual órgão qt,1.e explora o nosso petróleo - o Conselho
Nacional do Petróleo. O projeto foi calcado na lei que regula o
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Instituía-se uma
autarquia, com autonomi~ financeira e administrativa e personalidade jurídica, intitulada Departamento Nacional do Petróleo.

-37 -

Tal órgão, segundo o projeto, exerceria o monopólio estatal da indústria, em tôdas as suas fase, desde a peliquisa até ao comércio
distribuidor.
Verifica-se agora a apresentação, por iniciativa do nobre Deputado Euzébio Rocha, de substitutivo ao atual projeto governamental.Trata-se não de uma autarquia, como propunha o Centro, mas
de uma sociedade anônima, sem acionistas particulares, sociedade
anônima em que os acionistas são todos pessoas jurídicas de direito público interno, sendo 51 % do capital pertencente à União, e
49 %, aos Estados e Municípios.
O projeto do nobre Deputado Eusébio Rocha abre mão em favor da iniciativa privada, sempre sob o contrôle dessa emprêsa do
Estado, apenas para o comércio de varejo, mesmo assim limitando a qualidade de sócios a brasileiros natos.
Consideramos que êsse projeto, sob uma forma diferente, é a
mesma coisa que o do Centro do Petróleo; em lugar de uma autarquia, de um Departamento, como o Departamento de Estradas de
Rodagem, com personalidade jurídica e autonomia financeira e
administrativa, propõe-se uma sociedade anônima, mas em que os
acionistas serão apenas a União, os Estados e Municípios.
Trata-se de forma diferente, mas com o mesmo objetivo, razão
por que subscrevi o projeto, e bem assim grande número de parlamentares de vários partidos.
Ressalvo sómente que julgo imprescindível a apresentação de
uma ou duas emendas. O projeto do Deputado Euzébio Rocha
elimina, proíbe novas concessões, seja para a lavra, para a refinação, ou para a pesquisa, a partir da data da lei. Mas existem duas
concessões anteriores ao projeto de S. Ex.ª, sôbre cuja situação
legal, aliás, pairam dúvidas muito sérias, e foi assunto de debate
nesta Casa, em 1949. Trata-se das concessões do grupo Drault Ernâni - Refinaria do Distrito Federal, e do grupo Soares Sampaio
- Refinaria União de São Paulo, concessões que, naquela época,
ficou demonstrado estarem caducas, pois não foram cumpridas as
cláusulas de edital de concorrência, e que, não obstante, foram várias vêzes prorrogadas ilegalmente, por simples Portarias do Conselho Nacional do Petróleo.
Julgo indispensável - e o farei em conjunto com outros parlamentares - apresentar emendas, nesse sentido, ao projeto do
Deputado Eusébio Rocha, para completá-lo. Tais concessões não se
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podem manter de pé, pois a situação jurídica daquelas refinarias
deve ser estudada e, na forma da lei, encampadas. Não é possível
que haja uma refinaria, em São Paulo, servindo de tampão à Refinaria Nacional, estatal, do Cubatão, de 45 mil barris diários, já
em fase adiantada de construção. A indústria do petróleo é essencialmente monopolista. Deve funcionar como um todo e as suas
partes integradas num único conjunto. Assim agem os trustes, assim êles organizam suas emprêsas gigantescas, porque essa é a
solução. Quando é o Estado, a Nação, que vai explorar o petróleo,
deverá imitar nesse particular os trustes e instituir uma indústria
integrada, na qual não haja uma brecha, como essa das refinarias
de concessões particulares, para que todos os lucros do negócio revertam para o seu financiamento. É o autofinanciamento, aspecto
importante a considerar no exame da questão .do petróleo, como
terei oportunidade de demonstrar a esta casa. (Muito bem; mui-

to bem).

SESSÃO EM 28 DE JANEIRO DE 1952
(Convocação)
EXPEDIENTE

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Eusébio Rocha,
primeiro orador inscrito no expediente.
O SR. EUSÉBIO ROCHA - Senhor Presidente, estava eu a
examinar, na última sessão, os fundamentos do projeto que vou
submeter à consideração da Casa, quando Vossa Excelência, anunciando o término do tempo a mim destinado, obrigou-me, nos têrmos do Regimento, a deixar a tribuna.
Srs. Deputados, não desejava cansar o espírito daqueles que,
com tanta gentileza, prestaram a maior atenção à exposição que
fiz na sexta-feira última, lendo artigo por artigo do projeto, que
Vossas Excelências irão examinar com o cuidado que a matéria
exige. Peço, entretanto, que tolerem a leitura integral do texto,
como segue: (*)
O meu propósito foi, por êste Projeto de Lei, reajustar o Projeto n.º 1.516 (mil quinhentos e dezesseis) ao texto da Mensagem
que o apresenta.
Assim, os recursos financeiros foram mantidos, isto é, ..... .
Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros) de inicio, até ..
Cr$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros) em 1956, uma vez

* Vide Volume CIV de Documentos Parlamentares (Petróleo V),

pãg. 43.
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que devem corresponder aos programas de trabalhos, o que não
pretendemos modificar.
As fontes de recurso foram alteradas da forma seguinte:
a) excluída a alienação das reservas do subsolo, em respeito
à Constituição;
b) excluída tôda participação julgada desnecessária ou contrária à política governamental de evitar a elevação do custo da
vida. Assim, os lubrificantes, óleos combustíveis e querosene, que
tanto interessam à produção e circulação da riqueza e à vida dos
menos afortunados, não foram incluídos, do mesmo modo que outras fontes de recursos que, embora muito onerosas para o contribuinte, nenhuma expressão financeira têm;
c) o enfraquecimento da posição do Estado pela contribuição do capital privado, nacional ou não, em contraste flagrante
com a tradição do Chefe do,Govêrno e com a sua palavra expressa
na Mensagem: "É fora de t;).úvida, como demonstra a experiência
internacional, que, em matéria de petróleo, o contrôle nacional é
imprescindível. O Govêrno e o povo brasileiros desejam a cooperação da iniciativa estrang~ira, no desenvolvimento do país, mas
preferem reservar à iniciativa nacional o campo do petróleo, sabido que a tendência monapolística internacional dessa indústria
é de molde a criar focos de atritos entre povos e entre Governos.
Fiel, pois, ao espírito nacionalista da vigente legislação do petróleo, será essa emprêsa genuinamente brasileira com capital e administração nacionais.
O real perigo a evitar ~ería o de que, através da participação
do capital privado, agissem grupos monopólicos de fonte estrangeira ou mesmo nacional". Nenhuma justificativa encontra, em
face da excelência de recursos em fontes que a suportam de maneira desafogada, tanto mais que, como bem demonstram os autores, uma parcela de 20% de ações conduzidas com continuidade
e habilidade pode permitir o contrôle da organização. Assim, o Estado Brasileiro, na forma dos desejos do Senhor Presidente da República, poderá assumir, de forma direta e exclusiva, a política petrolífera nacional, com tôdas as vantagens realçadas por Sua Excelência.
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A gasolina no Brasil comporta perfeitamente uma majoração
de Cr$ 0,40 (quarenta centavos) em litro. Os recursos do artigo 6.0
do Projeto que ora apresento darão:
a) Refinaria de Mataripe - Cr$ 400.000.000,00;
Refinaria de Cubatão - Cr$ 600.000.000,00;
Frota Nacional de Petroleiros - Cr$ 1.000.000.000,00;
Soma - Cr$ 2.000.000.000,00.
b) Adicional de Cr$ 0,40 (quarenta centavos), sôbre o litro
de gasolina, tomando-se por cautela um acréscimo vegetativo apenas de 10 % de meados de 1952 a 1956 - Cr$ 5.000.000.000,00 de
cruzeiros no período restante, no mínimo - Cr$ 7.000.000.000,00.
c e d)
como medida de cautela, podem ser dispensadas dêsse cotejo prévio.
Manteve, assim, o Projeto, a flexibilidade necessária dos orga~
nismos que operam nesse setor, preservando de forma categórica
a segurança do empreendimento, que pela sua relevância impõe
um rumo à própria economia do Brasil.
Estamos convencidos de que êste esfôrço será recebido por
todos como uma colaboração patriótica dos que há tantos anos se
consagram ao estudo dêsse problema, que criou, na consciência do
nosso povo, a deliberação de não transigir com o interêsse da Pátria.
Não devemos, entretanto, em assunto de tal importância, excluir do nosso conhecimento e experiência do que tem ocorrido no
mundo, em política de petróleo, nem deliberar sem conhecimento
de causa. Conhecemos pelos Estados Unidos, Nação citada como
padrão das que excluem das suas normas legais a intervenção do
Estado no domínio econômico. É esclarecedor o relatório da Comissão Especial de Investigação do Senado Norte-Americano, sôbre o abastecimento do petróleo, que revelou sem constrangimento nenhum a verdadeira política do Departamento do Estado. Igualmente esclarecedoras são as advertências e recomendações de Teagle, feitas perante o Congresso do Instituto Americano de Petróleo, em que declara: "Por sua situação no comércio mundial, pelas armas financeiras e econômicas que possuem, os Estados Unidos da América poderiam, sem sombra de dúvida, exigir uma nova partilha de terrenos petrolíferos estrangeiros, para assim dispor
de uma parte dos bens que outras nações pretendem conservar in-
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teiras para si próprias". Mas, quando trata da política de preservação das jazidas petrolíferas americanas, assim se refere Teagle:
"Mas será razoável exigir que os Estados Unidos da América esgotem prudentemente as suas próprias fontes de aproveitamento?
- A indústria americana não pode aceitar semelhante solução".
Em perfeita consonância de linguagem, um dos mais autorizados
porta-vozes do Departamento de Estado, Charles Rayner, assim
se pronunciou, de forma a não deixar dúvidas: "O Departamento
de Estado tem adotado a posição de considerar que o interêsse público dos Estados Unidos da América exige a máxima conservação
das reservas nacionais e próximas e a expansão em larga escala
do contrôle sôbre as reservas estrangeiras de óleo". Externando
ainda considerações sôbre a política americana do petróleo,
Mr. Johnson assim se expressa: "O plano de atividades das companhias privadas americanas, empenhadas na indústria de óleo
no estrangeiro, obedecerá a diretrizes de ampla concepção nitidamente traçadas pelo nosso Govêrno e por êle mantidas com firmeza e baseadas no entendimento e na cooperação mais completa
que deverão existir entre elas e o Departamento de Estado. Essa
coordenação é essencial, dada a importância do petróleo para o
bem-estar econômico dêste País. O efeito dos planos de atividades
das companhias privadas sôbre as diretrizes governamentais, e
destas sôbre aquêles, não Rode ser ignorado. Os objetivos externos
da indústria petrolífera americana e da política externa do Govêrno não podem ser separados em dois compartimentos diferentes, sem perda da eficiência para ambos". Isso vale dizer que, se o
Brasil tolerar a participação dessa emprêsa na sua Sociedade, está permitindo a participação efetiva de um Govêrno em sua estrutura econômica. Mas, aos desavisados, aos descrentes, podemos
mostrar que não se trata d~ simples palavras decorativas, mas, que
as coisas se efetuam na prática. Valho-me, para isso, do depoimento insuspeito do ex-Presidente Rômulo Gallegos, da Venezuela,
que acusou as companhias petrolíferas de terem contribuído para
o golpe de Estado e mencionou a inexplicável presença de um 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 referi no
aludido documento é o Coronel Adams, adido militar dos Estados
Unidos da América do Norte a quem uma pessoa que merece fé
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viu no quartel do batalhão moto-blindado, ao qual estava confiada a guarda presidencial do palácio Miraflores". - Como se sabe,
Rômulo Gallegos, sucedendo a Rômulo Bittencourt, tentou pôr em
execução medidas protetores dos interêsses de seu país, taxando
a renda líquida das companhias petrolíferas em 50 %. Assim: conio não continuou a fazer concessões petrolíferas, como era do desejo dos "associados", estas fôrças, que já possuiam uma poderosa
base econômica dentro do País e já controlavam poderosos setores
nacionais, conseguiram êxito nos seus propósitos. Creio que seria enfadonho e desnecessário eu reunir mais fatos que os que nos
são dados pela Bolívia, pelo Paraguai, pela Colômbia. Seria repetir a história dos povos que fizeram concessões, que sacrificaram
sua soberania, sua liberdade e o bem-estar de seu povo. Tôda Nação que deixa os trustes participarem da sua economia aliena a
sua própria soberania. Esta é a lição a tirar da experiência dos povos. Não existe hoje em dia nenhum país que não adote uma legislação ferozmente nacionalista. A Inglaterra não permite a estrangeiros possuírem ou explorarem terrenos petrolíferos na Grã-Bretanha, nem nas colônias, nem nos protetorados. Nem consente
que as Sociedades britânicas alienem direitos concernentes ao petróleo a Companhias controladas por estrangeiros ou a pessoas físicas estrangeiras. A violência com que a Inglaterra reagiu à política do Irã demonstra até onde o Estado intervem diretamente
nos negócios das companhias petrolíferas. O que se conclui de tudo
isso é que essas nações não fazem concessões, porque não alienam
sua soberania, mas estimulam e pressionam as nações fracas ou
dirigidas por tiranos vulgares, como foi o caso de Gomez, na Venezuela, a fazerem concessões. Para concluir êsse ligeiro exame,
quero me referir à energia política adotada pelo México, em relação aos trustes. t:sse país, ao fazer as concessões, obrigava os concessionários a assumir o compromisso de não invocar a proteção
do Govêmo de origem. Mesmo assim, quando as emprêsas petrolíferas tentaram subverter a ordem no México e foram repelidas, invocaram a proteção de seu Govêrno, violando compromissos assumidos; o Sr. Cordel Hull, em impertinente nota dirigida a 3 de
abril de 1940 ao Embaixador do México, pleiteava que fôssem resolvidos, por arbitragem, os desentendimentos entre as Companhias de capitais norte-americanos no México. Tivesse o México
cedido à arrogância dessa nota, hoje seu povo choraria a corvadia
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de seu Govêrno. O Deputado Amando Fontes, que publicou interessante parecer sôbre o Estatuto do Petróleo, alude a êste assunto com muita oportunidade.
No que se refere aos recursos para execução do plano contido
na mensagem que deu origem ao Projeto n.º 1.516, procuramos
manter os mesmos recursos e efetuamos os cálculos com a maior
prudência.
O Sr. Lôbo Carneiro - Em seu cálculo, V. Ex.ª tomou como
base a refinaria de Cubatão, trabalhando com petróleo importado,
a partir de - parece - 1954.
O SR. EUSÉBIO ROCHA - Perfeitamente.
O Sr. Lôbo Carneiro - Se já houver produção de petróleo na
Bahia para alimentar uma parte da refinaria de Cubatão, êsse lucro será consideràvelmente maior. Tive ocasião de calcular, e cheguei à conclusão de que, se houver produção de petróleo, em 1956,
para alimentar tôda a capacidade de Cubatão, o lucro será de 1 bilhão de cruzeiros. Por outro lado, isso tudo é lucro líquido, porque
a economia, em divisas, segundo o General Stênio, é de quase o
dôbro, de 600 milhões, a partir de 1954.
O SR. EUSÉBIO ROCHA - Poderia lembrar o fato de Mataripe, que só no primeiro ano proporcionou grande economia de
divisas: economia que montou ao seu custo próprio.
O Sr. Lôbo Carneiro - Noventa milhões de cruzeiros; também
a frota de petroleiros, em 130 milhões, que está consignada no Orçamento para 1952.
O SR. EUSÉBIO ROCHA - Por aí se pode ver como a economia nacional vai se fortalecendo. Pode-se dizer que a sangria que
ela está sofrendo, com reflexo no quadro doloroso do tremendo
aumento do custo de vida, pela falta de equipamento específico,
pela falta de financiamento da produção, pela falta de organização
da produção, poderá ser realmente evitada pelo Govêrno, ao pôr em
prática estas medidas salutares.
Não se justifica, conseqüentemente, nenhuma transigência
com os interêsses nacionais, em nome da necessidade da colabora~
ção dos grupos estrangeiros. Há, entretanto, os que perguntam se
não foi no regime de não-intervenção do Estado que prosperou
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a econornia petrolífera norte-americana. A êstes eu poderia lembrar. tôda essa história representada pela concentração da economia petrolífera.
O Sr. Maurício Joppert - Permita-me V. Ex.ª. A história do
desenvolvimento do petróleo nos Estados Unidos não é tão simples, nem tão romântico. Ao contrário, é profundamente trágica.
Tanto assim que os seus diversos governos tiveram que usar medidas legislativas violentas para a defender, embora por uma questão de política internacional, êles corram, de vez em quando, para
fora do território americano em socorro dessas emprêsas.
O SR. EUS:S:BIO ROCHA - Quis mostrar precisamente que
o clima de livre iniciativa existiu de fato, no início. 1!.:sse poder
econômico, entretanto, de tal maneira passou a decidir dos destinos dos povos, que, hoje em dia, nem uma só nação do mundo
adota a política de entregar o petróleo à livre iniciativa. Posso
lembrar a decisão dos tribunais de Chicago, que em 1907 condenavam a Standard Oil por 1.460 delitos e contravenções, pelas
quais deveria pagar multas no montante de US$ 29,000,000.00 (vinte e nove milhões de dólares).
Acho que todos nós desejamos manter com os Estados Unidos
as melhores relações possíveis; desejamos tê-los como aliados numa hora honesta de pacificação do mundo. Mas para que isso seja
possível· é necessário, é imprescindível não permitamos que os
trustes monopolistas dirijam, perturbem a vida social dos dois países, atiràndo um contra o outro, na cobiça de nossas riquezas.
Assim como o representante do Departamento do Estado norte-americano informou que os Estados Unidos protegem, garantem seus elementos que possuem reservas petrolíferas, em outros
países, se abrirmos qualquer brecha na legislação, teremos traído
a· confiança do nosso povo, e criado um fator de insegurança em
nossas relações.
Estamos convencidos, Sr. Presidente, de que não há mais ninguém que tenha a menor dúvida de que qualquer falha em nossa
legislação em vigor levaria a Nação ao maior desassossêgo e seria
um foco permanente de agitação.
Esta consciência está arraigada no povo, que tantas vêzes - e
quem teve ocasião de acompanhar a magnífica luta travada no
pais contra o Estatuto do Petróleo disso se recorda - já se mani-
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füstou a respeito através de pronunciamentos categóricos. Igualmente vários oficiais do Exército se externaram sôbre a necessidade de se preservar a segurança do Pais.
O Sr. Lôbo Carneiro - Mas de seiscentas cartas e telegramas
coletivos.
O SR. EUSÉBIO ROCHA - Entre êles Generais de autoridade
de Horta Barbosa, Leitão de Carvalho, Felicíssimo Cardoso, Valério Braga, Artur Carnaúba.
A verdade é que, de tal maneira o assunto foi debatido, de tal
forma êle constitui hoje uma consciência nacional, que não
seria possível violentá-la sem graves riscos de um movimento amplo e geral que, respeitando a ordem e a legalidade, não transigiria,
contudo, com a traição.
Estou certo de que, neste instante, porque o Sr. Presidente da
República é coerente com o seu passado, porque esta Casa, por
certo, assim também formou sua convicção, existe absoluta unidade do País, no que se refe:ti'e à polítka petrolífera; e essa unidade
é marcadamente aquela que não permitirá, de forma alguma, nesse setor, se vá utilizar a nos1sa riqueza, em benefício de grupos alinígenas, comprometidos com o capital monopolista.
Poderia ainda chamar a atenção dos Srs. Deputados para a
política financeira realizad;a até agora em matéria de petróleo.
Ga~ou o Conselho Nacional do Petróleo, se não me equivoco, cêrca
de 843 milhões de cruzeiros no período de 26 de novembro de 1939
a 31 de dezembro de 1950. Pois bem, tudo que ai está, a refinaria
de Mataripe dando magnificas lucros; e os tr~balhos realizados
pelo Conselho Nacional do Petróleo, perfurando 225 poços, dos
quais 133 produtores de óleo, 20 de gás, 50 secos, 19 estratigráficos e 3 já esgotados; os levantamentos aéreos, as prospecções geológicas e geofísicas com o objetivo de determinar as zonas mais favoráveis à acumulação de p~tróleo; a refinaria de Cubatão, que já
tem todo o material adquirido com divisas nossas existentes na
França; a frota de petroleiros; tudo isto foi feito vencendo grandes
resistências, mas conseguindo manter em nossa posse os nossos recursos. É preciso fazer funcionar a refinaria de Cuba tão e, se fôr aumentada a de Mataripe, se ;mantivermos o princípio da exploração
estatal, os lucros obtidos se canalizarão para o País e serão um fator decisivo para o levantarr~ento do padrão de vida de nossa gente.
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Que adiantaria ver prosperar as emprêsas petrolíferas, se isso representasse somente o enriquecimento de poucos, ou, pior do que
isso, a sangria nacional sôbre a forma de dividendos e juros dos
capitais estrangeiros aqui invertidos, que se limitariam a deixar
entre nós os baixos salários pagos a uma meia dúzia de auxiliares
seus, enquanto os dirigentes estrangeiros e os acionistas poderiam
gozar as delícias de explorar mais um povo colonial? Rómulo Bittencourt, publicista e político venezuelano, asseverava que dos
800.000.000 de bolívares anuais de lucro bruto, o fisco recebe apenas 10 % e os funcionários e trabalhadores 5 %. O resto vai para Nova Iorque, Londres e Haya, enquanto a Venezuela permanece
com seu meio milhão de crianças sem escolas, com seus proletários ingerindo alimentação deficiente (documento n.º 56, página
113, do tomo I, do relatório do Ministério do Fomento de 1937) e
mais os seus três milhões de habitantes desamparados, vítimas de
flagelos endêmicos, à margem da fruição das riquezas do País.
Estou certo, Srs. Deputados, de que cumpri o meu dever. Mais
uma vez me pronuncio nesta Casa sôbre o assunto· e o faço hoje,
realmente, sob grande emoção. Conheço o problema pelo longo trato que tenho tido com êle, e, sobretudo, pelos debates travados nesta Casa, quando então se discutia o Estatuto do Petróleo, oportunidade em que o ilustre Deputado Amando Fontes, em brilhante
parecer, alinhavou considerações de real mérito em contestação
aos princípios jurídicos daquele Estatuto. Poderia citar o nome de
outros colegas, mas julgo desnecessário.
O Sr. Saulo Saul Ramos - Antes de V. Ex.ª concluir o seu
discurso, desejo consignar que V. Ex.ª cumpriu magnificamente o
seu dever, sustentando princípios pelos quais estão dispostos a lutar, até o sacrifício, todos os brasileiros. t:ste dever não é só de
V. Ex.a, é de todos nós, signatários do Projeto, que demonstra uma
percepção exata da realidade do problema. O que importa é reunir todos os homens de boa vontade, todos os que amam a Pátria e desejam vê-la respeitada, dominada pelos princípios da liberdade, todos os que não transigem com a causa pública, em
um só bloco, em um só exército, em defesa da causa do petróleo,
que é a causa do Brasil.
O SR. EUSÉBIO ROCHA - Agradeço o aparte do meu ilustre
colega e o incluo, com prazer, no texto destas minhas considerações.
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O que se não admite, o que se não tolera é que, por conta de
poucos, se prejudique o povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE - Atenção que dispõe apenas de dois minutos.
O SR. EUSÉBIO ROCHA -

Lembro ao nobre orador

Sr. Presidente, concluirei.

Srs. Deputados, tudo que me era possível para trazer às mãos
de Vossas Excelências um Projeto isento de partidarismo e de princípios sectários, eu o fiz. Em homenagem aos que em tôdas as épocas de nossa história provaram o seu amor à Pátria, muitas vêzes
com o supremo sacrifício, em homenagem aos que tombaram em
defesa da nossa soberania, tomemos a resolução de não permitir,
em hipótese alguma, que o Brasil seja prêsa dos trustes petrolíferos. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cum'JYTÍmentado).
O SR. JOEL PRESÍDIO - Sr. Presidente, peço a palavra, para
uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE

~

Tem a palavra o nobre Deputado.

O SR. JOEL PRESÍDIO - (Para uma comunicação) - Senhor Presidente, sou avêsso, por índole e profissão, a retificar, co~
mo Deputado, notícias da imprensa. Um jornal desta capital, no
entanto, informou que eu lhe havia prestado declarações, concernentes à licença do meu velho amigo e companheiro de partido,
Sr. Deputado Benedito Mergulhão. Tais declarações, porém, jamais
partiram de mim, bem como as referentes ao propalado afastamento do Sr. Deputado Danton Coelho da Presidência do Partido
Trabalhista Brasileiro e ainda às renúncias de dois Ministros de
Estado, os Srs. Deputado Segadas Viana e o General Estillac Leal.
Tudo que se publicou é fantasia; nenhum jornalista, nenhuma
pessoa ouviu de mim tais fantasias.
Sem perda de tempo, ofereço contestação a essas inverdades.
Jamais prestei as declarações que me foram atribuídas, atê porque, com a responsabilidade que tenho, no momento, de líder em
exercício da Bancada do Partido que apóia o Govêrno, não me
seria permitido praticar at;os levianos dessa natureza. (Muito bem;
muito bem).

SESSÃO EM 29 DE JANEIRO DE 1952

(Convocação)

EXPEDIENTE

.............................................................
.. .. ... . . . . .. ... .. . ... .. .. . .. . . . .. ... . . . . . . . . ... . .. ... . .. . .. .
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Manhães Barreto,
primeiro orador inscrito no expediente.
O SR. MANHA.ES BARRETO - (Lê o seguinte discurso) Sr. Presidente. Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, houve por bem encaminhar ao Poder Legislativo a Mensagem Governamental que, através do Projeto de Lei n.º 1.516, de 1951, cria
uma sociedade denominada Petróleo Brasileiro S.A., destinada a
enfrentar a premente questão do ouro negro, no Brasil, com o patriotismo e o ânimo que lhe são peculiares.
Não me disponho, neste momento, a analisá-lo, nem seria meu
intuito subordinar tão complexo assunto às primeiras considerações que aqui se delineiam, mais como expressão de minha solidariedade patriótica do que como convicção de técnico, até onde não
vão os meus pendores.
Quero acentuar, de início, que a nenhum estadista, parlamentar ou homem de responsabilidade pública é dado, neste momento, falar no problema do petróleo, subordinando-o a meras considerações de aspecto preambular. Abalanço-me, entretanto, a pleitear a honra de ser um dos primeiros a inscrever os seus aplausos
mais veementes, na página histórica do Brasil, onde se inscreve
também a era alvissareira de sua maior reivindicação econômica.
O assunto do petróleo dilata-se em pensamentos mais profundos e clama pelo sufrágio das altas inteligências e dos conhecimentos especializados que atestam a cultura do nosso Parlamento. Não
basta que nos detenhamos nas correlações dos aspectos primários
4 -
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com que se apresenta aos olhos de uma nação ainda adolescente.
O maior capital estrangeiro que poderemos utilizar em prol de
tão agigantado passo de nossa evolução econômica é a experiência dos povos já amadurecidos no trato efetivo dêstes problemas.
O assunto amplia-se a meridianos correlatos com a evolução histórica dos problemas econômicos do mundo moderno. E êstes se·
exercitam no âmbito de uma era que evidencia os progressos da
ciência, no ascendente de desconcertantes surprêsas para o gênio.
criador e para as atividades do homem, empenhado em subjugar
as fôrças da natureza.
Mas o assunto, em sua magnitude crescente, não se cüra a êste
aspecto, como decorrência da aplicação vertiginosa da inteligência
humana ao evolver dos engenhos novos, que corporificam e assom-·
bram a transição do século dezenove para o século vinte. Prende-se, de outro lado, à configuração vertiginosa, também, do panorama econômico do mundo. Os povos estão empenhados na salvação
ou na sobrevivência, pelo reftjustamento de tôdas as formas de padrão vital. E no momento em que o petróleo reluz na face da gleba
de um país novo, numa hor~ de transições, sob formas as mais imprevistas de sua expressão política, tal assunto suscita a ponderação e exige o aprêço da maris severa previdência.
O

Petróleo não é "Nosso" nem é "Vosso"

A palavra "petróleo" vem dando pábulo ao clamor das mais
demagógicas celeumas e desvirtuando o conceito desta idéia: o
nacionalismo.
É necessário que a voz O.o bom senso o erija em texto de maior
respeito às nossas tradições de povo dotado dos fóros de sua própria consciência histórica, para que esta fúria estapafúrdia de na-·
cionalistas assustadiços não continue a deslocar o problema dos
seus legítimos têrmos: nem o nirvânico entreguismo de uma política subcolonial, indiferente a tôdas as manifestações da nossa
soberania, até a anulação total das mais elementares iniciativas e
do mais primitivo dos esforços, num país de pobretões genuflexos
e de apatias servis; nem a xenofobia sôbre os oceanos subterrâneos
da fortuna que Deus acum·µlou debaixo dos nossos pés, tão inatingíveis ao nosso braço como os astros que reluzem na altura e inacessíveis às nossas própriSJ,s mãos, se não encararmos o assunto
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com objetividade e prudência. Estamos a nos debater numa especulação teórica, declamando trapos nacionalistas tipo "nossos céus
têm mais estrêlas", esquecidos de que o esfôrço que fizemos para
vencer o nosso território, em extensão, palmo a palmo, nos autoriza a criar uma imagem: dizer que o petróleo é o nosso Tratado
de Tordesilhas, em profundidade. E cada palmo de terra a dentro
desafia a nossa pobreza, para que estejamos a proclamar a nossa
auto-suficiência.
O Brasil, neste particular, está como o célebre Louzada, a
personagem de Camilo Castelo Branco, que, faminto e sem dinheiro para suprir as imposições da hora do almôço, batia os dedos sôbre o ventre rotundo e dizia: - "É aqui que mora a nossa
independência". A nossa está debaixo da terra. É o suor negro da
terra que tem que ser extraído com o suor branco do nosso rosto,
desde que permaneçamos atentos ao critério das "partidas dobradas", a que se refiria o grande economista Werner Sombart,
reportando-se ao comêço do capitalismo no Renascimento.
Assunto de tal relevância não pode estar adstrito, nem permanece.r confinado à época ;da cogitação peTiférica, do tempo
esgotado na retórica dos sentimentalismos de indústria.
A palavra, responsável e por todos os títulos digna do Presidente Vargas, já marcou os rumos da nossa ação, neste particular. Sentimento nacional não é repulsa ao sentido da cooperação sadia que tem constituído, através de tôdas as civilizações,
o intercâmbio espiritual e material entre os povos. Nem mesmo
nenhum sentimento nacionalista, em tôrno de nenhum problema, poderá se evidenciar fora das correlações da fraternidade
universal que vincula os povos menos dotados aos povos mais evoluídos. O nacionalismo é a consciência nacional nas formas de
participação internacional. Nenhum povo pode isolar-se dentro
do agregado comum ao gênero humano, que estabelece os laços
da comunhão universal.
O isolacionismo entre os povos é, apenas, a fase preparatória do suicídio de cada um. O de que necessitamos é de cooperação mternacional sôbre a base comum da consciências nacional
de cada povo. O patrimônio das responsabilidades históricas de
cada agrupamento nacional é que marca o sentido destas correlações.
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Nacionalismo é a consciência histórica de cada nação a serviço dos interêsses comuns da humanidade, dentro do panorama
da colaboração mútua e do esfôrço comum. Nacionalismo não é,
pois, o fatalismo das circunstâncias ao léu da sorte das nações.
Repetiremos aqui as palavras· sob todos os títulos sábias, de
José Ortega y Gasset: - "É, pois, falso dizer que na vida decidem
as circunstâncias. Ao contrário: as circunstâncias são o dilema,
sempre novo, ante o qual temos que decidir. Porém, o que decide
é o nosso caráter''. A fôrça dêste caráter representa a injunção
moral do nosso patrimônio histórico, em face do que se denomina
nacionalismo. É a compreensão das nossas realidades e a decisão
de agir e de fazer, dentro do imperativo destas mesmas realidades. Não há lugar, no mundo atual, para os derrotistas e retóricos.
O mundo de hoje é o mundo da ação.
Afonso Arinos de Mello Franco, em seu livro "Introdução à
Realidade Brasileira", afirma: "As uniões nacionais dos grandes
países europeus resultam ,de um vagaroso trabalho histórico de
depuração, de acomodam~nto, de composição. Blocos como a
França ou como a Espanh:,a, e mesmo como a Alemanha ou como
a Itália, não são agregaqos políticos exteriores, criados subitamente ao acaso dos tratacios. A obra das suas formações possui
a colaboração íntima, profunda e substancial de gerações e gerações que se sucederam trabalhando consciente e inconscientemente, para o mesmo fim".
"Trata-se de uma conquista lenta, por vêzes multissecular, de
uma gestação interna e ir,Levitável que vem do centro para a periferia ... "
"Assim vemos que a existência atual dêsses países representa
um imperativo histórico, uma necessidade de soldagem, de fusão
de variegados elementos que, em horas bastante diferentes, por
vêzes, na contextura particular respectiva, eram levados irresistivelmente, através de vicissitudes seculares, a se comporem no
corpo que correspondia à solução definitiva e única dos diversos
problemas sociais, políticos ·e econômicos que se agitavam nos
seus territórios" .
Os aspectos nacionalistas ou internacionalistas do problema
do petróleo num país novo, historicamente novo como o Brasil,
em sua fase preliminar de emancipação econômica, atado ainda a
profundos compromissos econômicos mundiais, não se podem cin-
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gir ao território demagógicg das suspeições românticas ou ao surto
atrabiliârio da nossa adolescência verbal. O problema tem que ser
estudado à luz da evolução histórico-social. Não poderemos fugir
ao critério da análise científica, através dos dados da nossa própria realidade. O conceito de soberania, aí, cede o passo ao imperativo de outros fatôres, que a leveza dos raciocínios ou o sabor
das frases líricas têm desviado do seu legítimo sentido. O advento
do petróleo, no Brasil, coincide com a etapa de nossa evolução, caracterizada pelo esfôrço para tôdas as formas de individualização,
de nacionalização, de soberania. No cenário, porém, das altas coordenadas do problema mundial, quando as outras nações atingem o ápice histórico de suas evoluções, nós comparecemos em
plano secundário, com capacidade de nação de retaguarda, suprida
pela retórica de nação de vanguarda. Não temos dinheiro, mas
temos frases. Não quero, com isso, defender a página negregada
da escravidão humana. Mas estamos a fazer com o petróleo o que
fizemos com a liberdade do negro. Inscrevemos na História do Brasil e da Humanidade a legenda gloriosa da Abolição. Satisfizemos a todos os poetas e a todos os tribunos. E ficamos sem saber
o que fazer com a liberdade, proclamada fora dos fundamentos
da nossa realidade econômica. O problema do petróleo não pode
ser resolvido, no Brasil, ao sabor de outros movimentos históricos
da nossa nacionalidade, que figuram como bandeiras desfraudadas
sôbre um lastro incerto e movediço de ausência da noção das realidades imanentes. O problema do petróleo tem que ser discutido
objetiva e não poêticamente. E o nosso destino está vinculado
atualmente aos imperativos demagógicos de um retumbante possessivo: o "nosso".
Isto está como o comparsa que foi procurar o outro, de repente
afortunado por um prêmio na loteria, e propôs sociedade. Ao que
o ricaço repentino lhe pergunta: "Eu entro com o dinheiro, e você?". - "Quanto a mim", respondeu o outro, "eu entro com os planos". Nesta coisa de petróleo, estamos nos planos. Os planos, aí,
são o possessivo a que me refiro.
O petróleo não é nosso, nem vosso. Será nosso, mas com a
participação honesta do vosso, ou seja, a cooperação mútua do
nosso e do vosso.
Tristão de Ataide já equacionou o determinismo histórico da
disparidade econômico-espiritual entre a América britânica e a
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América latina: - "Aí está, porventura, a razão do atraso econômico da América Latina em face do progresso econômico da América britânica". Enquanto a América britânica importava capitais, a América latina importava retórica Enquanto o café foi
"nosso'', permanecemos budicamente acocorados à sombra dos cafezais, empobrecidos e lastimantes, mas orgulhosos com a rima de
Casemiro de Abreu: "debaixo dos laranjais". Quando o café passa
a ser nosso e vosso, o Brasil reanima-se e a alta, lá fora, acode à
pasmaceira dos mais elementares dos raciocínios sôbre o petróleo:
precisamos do capital estrangeiro. Não é nosso, nem vosso ...

Considerações Gerais
O mundo atual consome mais de um bilhão e seiscentos milhões de litros de petróleo em 24 horas.
:E:ste consumo se acentua nos povos de índice de padrão de
vida mais elevado que, por Uim dêsses paradoxos naturais na vida
humana, vivem no hemisfério ocidental, onde as reservas de pe"
tróleo são menores.
Assim, enquanto trinta por cento (30%) dessas reservas se
localizam no hemisfério ocidental, e setenta por cento (70 % ) no
hemisfério oriental, o seu consumo é representado na razão inversa, pois êste hemisfério com;ome trinta por cento (30%) e aquêle setenta por cento (70%) da produção industrializada, em números aproximados.
Numa ligeira apreciação estatística, verificamos que o povo
americano usa energia combustível numa proporção de 234 milhões de BTU, por pessoa, anualmente, o que corresponde ao gasto
de 45 barris de gasolina, ou 9 toneladas de carvão betuminoso, enquanto os canadenses, que rp.ais se aproximam no consumo anual
per capita, usam 85% do utilizado pelos americanos.
Os habitantes da Europa Ocidental consomem 25% em relação aos Estados Unidos, a Asia 2% e a Rússia, tanto quanto é
possível avaliar-se, consome 18%.
Da estatística comparaqa entre a população e o consumo, vemos que os Estados Unidos, que representam 6% da população da
terra, consomem 45 % da energia mundial derivada dos combustíveis.
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Situando o Brasil neste panorama mundial de consumidores,
as estatísticas acusam que estamos gastando mais de 13 milhões
e 500 mil litros de produtos de petróleo, diàriamente, provando que
o consumo triplicou desde 1940, e a continuar neste ritmo, em
1955 estaremos nos aproximando da casa dos 20 milhões.
Quase a totalidade do produto consumido nós o recebemos do
estrangeiro, através de uma importação que nos consome divisas
preciosas, cujas disponibilidades poderiam contribuir para a compra de máquinas industriais e outros bens de produção.
O petróleo nos vem da Venezuela, refinado em Aruba e Curação, nas Caraíbas, e parte dos Estados Unidos, sendo que o petróleo bruto, aqui refinado, mal atinge dois por cento (2%) do
nosso consumo atual.
Em pagamento para a importação do petróleo, que vem suprir os nossos mercados, despendemos, no ano de 1950, aproximadamente, 125 milhões de dólares, sendo 2/3 pagos nessa moeda e
pouco menos de 1/3 em libras esterlinas.
Com o aumento da população e o natural desenvolvimento das
indústrias, as nossas necessidades vão se acentuando, e todos os derivados do petróleo crescerão, fazendo com que cada vez mais se
escoem as nossas divisas, em detrimento da economia nacional,
sem levarmos em conta que o preço da gasolina no Rio de Janeiro
é duas vêzes maior do que o que qualquer outro país americano
produtor de petróleo paga para a sua obtenção.
Tudo isto, porém, seria natural se, na vastidão do território
brasileiro, o seu subsolo não contivesse reservas de petróleo.
Mas é sabido que a nossa área territorial abrange, em sua formação geológica, seis por cento (6%) de rochas sedimentares,
consideradas as mais prováveis para a existência do petróleo.
Não quer isto dizer que o Brasil tenha, no seu subsolo, 6%
(seis por cento) das reservas do petróleo do mundo, pois só o futuro de exploração intensiva nos poderá dar a certeza das nossas
reservas, que, a meu ver, são bem maiores.
Resumindo a conferência do Engenheiro Avelino Inácio de
Oliveira, pronunciada no 3.° Congresso Brasileiro de Geologia, publicada na "Revista Mineração e Metalurgia", volume XIV, número 810 - Setembro-Outubro de 1949, verificamos que o Conse-
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lho Nacional do Petróleo iniciou em 1939 os trabalhos de pesquisas
do petróleo no País, que vinham sendo executados pelo Departamento Nacional da Produção Mineral.
Sem entrar no valor científico da dissertação técnica e erudita, verificamos que as áreas brasileiras, possivelmente petrolíferas, atingem a quase 1/3 (um têrço) do território nacional.
As fossas da Ilha de Marajó e da tectônica da Bahia, os quinhentos mil quilômetros quadrados na parte central do Estado do
Maranhão, a bacia do Paraná e outros tantos pontos da nossa terra, apresentam formação geológica capaz de conter petróleo.
Considerando que a região do Estado da Bahia, até agora a
mais visada, só foi minuciosamente pesquisada com o emprêgo da
geologia e da geofísica, numa área de 30 mil quilômetros quadrados, vemos quão longe estamos de uma realização efetivamente
compensadora.
O Conselho estêve em dúvida, a princípio, quanto à orientação a seguir, mas "aos pouc9s o órgão adquiriu consciência do
verdadeiro sentido da geologia e passou a conduzir o problema
com orientação técnica segura".
Ainda assim, em 11 anos de trabalho, as reservas medidas não
vão além de 50 milhões de barris, que, devidamente refinados, dariam sômente para abastecer o Brasil pelo espaço de 20 meses,
sem aumento do consumo atual.
Ao Conselho Nacional do Petróleo, porém, não cabe a culpa
de não estar o problema definitivamente solucionado, e até, se levarmos em conta o trabalho 4e uma única unidade, com recursos
limitados, o resultado obtido pode ser considerado como ótimo.
É, Senhor Presidente e Senhores Deputados, que o petróleo,
frase dos técnicos, "é um recurso fugidio", e aqui no Brasil, como
em quase tôdas as partes do mundo, deve a produção ser ainda
estabelecida, e só é conseguitjla quando um poço pioneiro atinge
um depósito capaz de manter o escoamento do petróleo em quantidade comercial.
A pesquisa e exploração do ouro negro exigem dispêndio de
energia, trabalho e constânci~, mas sobretudo muito dinheiro deverá ser gasto antes que se confirme a existência do petróleo, e
muito mais se gastará antes que as possibilidades práticas comerciais sejam uma realidade.
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Daí a impossibilidade de o Conselho Nacional do Petróleo fazer mais do que tem feito, pois as verbas de que dispõe não lhe
permitem maior desenvolvimento, nem maior trabalho, usando a
técnica aconselhada pela prudência, por fôrça da exigüidade de
recursos.
Mas desde que a exploração deva ser feita com preponderância do capital governamental, convém pensar numa forma que facilite e permita a expansão das pesquisas e exploração dessa nossa riqueza, pois não basta dizer que "o petróleo é nosso'', sem que
o possamos aproveitar, sob pena de assistirmos, de braços cruzados,
a agonia da nossa economia, com o escoamento para o estrangeiro,
em proporção geométrica, das divisas que, com sacrifício acumulamos.
País de recursos petrolíferos em potencial, o Brasil precisa explorá-los, convenientemente, não só para abastecer-se, normalmente, mas para a sua própria segurança militar, uma vez que
os caminhos pelos quais trafega o petróleo estrangeiro, do qual
fazemos uso, são vulneráveis em caso de guerra, e sua supressão
ou diminuição poderiam obrigar-nos a restrições antieconômicas e
altamente perigosas para a segurança nacional.
Além disso, foram o petróleo e seus derivados que permitiram
o grau de desenvolvimento técnico a que chegaram as máquinas
neste século vertiginoso de progresso, e a expansão das atividades
humanas é uma conseqüência direta do aperfeiçoamento dos métodos de pesquisas, extração, refinação, transporte e abastecimento dos produtos de petróleo, exigindo uma indústria íntegra, completa, total.
Isto quer dizer que as raízes do desenvolvimento econômico
de um país não estão somente nos lençóis subterrâneos de petróleo mas, e principalmente, no comércio mundial do seu consumo,
porque é sabido que no quadro da vida moderna, na balança da
importação dos países produtores, o petróleo exige para si a parte
do leão, pois os óleos, os combustíveis e produtos petrolíferos roubam um vasto quinhão dos lucros obtidos com a exportação dos
produtos agrícolas e industriais.
Se nos detivermos por um instante sôbre o projeto governamental n. 0 1.517, de 1951, destinado a prover recursos para o programa nacional do petróleo e para o fundo rodoviário nacional,
além de outras providências, encontraremos estas palavras lapida-
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res do Presidente Getúlio Vargas: "Em geral, os impostos utilizados têm por efeito não apenas levantar os indispensáveis recursos
públicos para êsse empreendimento de emancipação económica,
mas ainda contribuir para a correção de desequilíbrios crônicos:
o do nosso balanço de pagamentos e o expresso no malbarato de
preciosos recursos, de um país ainda pobre, com uma viciosa tendência ao suntuário".
"Assim, a majoração dos impostos, aduaneiros e de consumo,
que gravam os automóveis de passageiros, contribuirá substancialmente, em especial por motivo dos ônus crescentes segundo os respectivos preços, para conter a má aplicação de disponibilidades
em face dos interêsses coletivos. A imposição de novos ônus fiscais implica no combate às distorsões que estão se verificando, como a de ostentação de automóveis de grande luxo, que se choca
com a carência nacional de recursos para a solução dos problemas
básicos. Procura-se corrigir por esta forma o que não é possível
remediar por outros meios, pondo côbro ao dispêndio inadequado
de divisas com essa importação de automóveis luxuosos, que tem
repercutido tão mal no país e causa espanto no exterior".
"A fim de reduzir o gravame sôbre as fontes tributárias ligadas diretamente ao consumo do petróleo considerou o Govêrno
conveniente apelar para maior taxação sôbre bens de luxo. Trata-se, evidentemente, de tributação justificada não só pelo interêsse econômico e social permanente, já invocado, mas também pela
atual conjuntura, como instrumento de combate à inflação. O impôsto de luxo se impõe, aliás, com taxas muito mais pesadas, em
quase todos os países, inclusive os mais ricos".
Venho pedir a atenção tj.a Câmara, Senhor Presidente, para
êste tópico previdente, altamente patriótico e profundamente oportuno do Senhor Presidente G~túlio Vargas. S. Ex.ª, com estas palavras, trouxe à Nação, não apenas a segurança do acêrto com que
o problema do petróleo está pôsto nos elevados têrmos de uma so1ução altamente patriótica, mas também trouxe à Nação a tranqüilidade de que ela necessitav~, em face do grave assunto das relações internacionais da nossa economia. A defesa das nossas divisas envolve a alta confian~;a que o povo brasileiro sempre depôs nas mãos do Presidente Vargas e, concomitantemente com esta
confiança, a do combate à inflação, que constitui o fulcro central do esquema financeiro do Govêrno. A tributação dos bens de
1
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luxo corresponde à planejada política social, decorrência judiciosa da compreensão da hora que o mundo atravessa e à qual a visão
do Presidente Vargas corresponde como antenas defensivas do nosso patrimônio .
Preocupado com os "problemas básicos", Sua Excelência concilia o maior movimento de esfôrço da economia nacional com a
correção de erros da conduta que assinalavam a nossa imprevidência em matéria de importação de artigos de luxo.
O Sr. Tenório Cavalcanti - Permita: pelo que estou apreendendo do discurso de V. Ex.ª, no louvor que acaba de fazer à mensagem governamental, V. Ex.ª se solidariza com o projeto, tal qual
está redigido?
O SR. MANHAES BARRETO -

Não. Tenho algumas alterações a fazer, meu nobre colega; duas emendas a apresentar.
O Sr. Tenório Cavalcanti - Muito bem. É louvável que Vossa
Excelência apresente, com as duas emendas, uma excelente colaboração, e elas venham, pelo menos, focalizar o artigo 17.

O SR. MANHAES BARRETO - Perfeitamente. V. Ex.ª se refere aos 40%. Já percebi. Muito obrigado.
O Sr. Tenório Cavalcanti -

Há muito a examinar.

O SR. MANHÃES BARRETO-Vou prosseguir, Sr. Presidente.
A mensagem presidencial sôbre o petróleo pode ser considerada, depois das realizações de Volta Redonda, o primeiro brado efetivo de saneamento do nosso panorama econômico. Esta mensagem é um documento de repercussão histórica nos anais desta
Casa. Ela significa a vigilância do timoneiro Vargas sôbre os desa
certos dos nossos rumos e os erros acumulados dos nossos hábitos.
Atento às trepidações universais e com o pensamento voltado para
a magnitude dos nossos problemas, o Presidente Vargas reage contra as nossas tendências dispersivas e inicia o ciclo do petróleo
no Brasil, duplamente consentâneo com a mais agigantada das
iniciativas nacionais.
O Presidente Vargas insurge-se contra o asfalto e lança as
vistas para a terra desnuda do nosso país, acudindo ao problema
do petróleo contra o delito de lesa-pátria do advento dos automóveis de luxo.
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O Sr. Lôbo Carneiro - Estou tendo alguma dificuldade em
apreender o pensamento exato de V. Ex.ª. Por isso, pediria um
esclarecimento. É V. Ex.ª a favor do projeto oficial e vai apresentar-lhe duas emendas?
O SR. MANHAES BARRETO - Perfeitamente, duas emendas.
O Sr. Lôbo Carneiro - Perguntaria, ainda, se V. Ex.ª é favorável ao projeto oficial na parte em que admite a participação
do capital estrangeiro sob a forma de pessoas jurídicas sediadas
no Brasil.
O SR. MANHAES BARRETO - Admito a participação, mas
com teto limitado.
O Sr. Orlando Dantas - Acha V. Ex.ª que, com teto limitado,
num pais, como o Brasil, que, segundo o conceito de V. Ex.ª, não
tem capitais, êsse capital limitadíssimos vai contribuir de alguma
forma ;ara o desenvolvimento do petróleo?
O SR. MANHAES BARR~TO - Considero mais importante a
experiência, como disse, dos povos já amadurecidos no trato dêsse negócio do que o próprio capital. O maior capital que teremos
de importar do estrangeiro é a sua experiência.
O Sr. Orlando Dantas -- Explicar-me-á, então, V. Ex.ª o seguinte: é verdade que os téc:qicos, no mundo inteiro, estão sempre
a serviço de quem lhes convide para suas atividades, pagando-lhes bem?
O SR. MANHAES BARRETO - Perfeitamente. V. Ex.ª terá
técnicos na Alemanha, na Tcpecoslováquia, na Inglaterra.
O Sr. Orlando Dantas -. Pode informar se no Brasil há alguma restrição a que se convidem técnicos estrangeiros para trabalhar?
O SR. MANHAES BARRETO - Acho que o Estatuto do Petróleo não faz.
O Sr. Orlando Dantas - Admite V. Ex.a a hipótese de participação dos técnicos estrangeiros nesse empreendimento? Vê algum
inconveniente nisto?
O SR. MANHAES BARf1,ETO - Acho que não há inconveniente algum.
1
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O Sr. Orlando Dantas - Os técnicos são universais. Desde
quando se tenham condições para trazê-los e pagar os seus serviços, poderão prestar-nos benefícios. Agora, oponho-me é à participação do capital estrangeiro numa atividade como essa. Entendo que, em grau limitado, como propõe V. Ex.ª e como está no
projeto, é desnecessário, nada resolve; e em grau ponderável, que
venha resolver, é inconveniente porque atenta contra a soberania
nacional, pois prejudica a liberdade de ação do país pela fôrça econômica poderosa que organiza. Esta a minha oposição, em têrmos.

O SR. MANHAES BARRETO - Lamento não poder concordar com o nobre colega. Entendo que o alienígena que aqui presta
o seu concurso tem o direito também de participar. Traz seu capital, tem sua família, está radicado no país. Por que não participa
de um empreendimento dêste?
O Sr. Orlando Dantas - Não me oponho quanto a êsse aspecto, mas contra os capitais dos trustes, que, realmente, vêm resolver o problema do petróleo no sentido dêles.

O SR. MANHAES BARRETO - Mas, nessa hipótese, não interessa ao Brasil. Se o Govêrno detém 51 % das ações e grande número de brasileiros terá de participar dessa emprêsa, não compreendo como o estrangeiro poderá ter preferência.
Qual o capital que V. Ex.a julga necessário para o pleno desenvolvimento da indústria do petróleo,
a grosso modo?
O Sr. Orlando Dantas -

O SR. MANHAES BARRETO suficientes.
O Sr. Orlando Dantas -

Acho que 20 bilhões não serão

Para que prazo?

O SR. MANHAES BARRETO -

Para 5 ou 6 anos.

E a reversão dos capitais, dos lucros,
V. Ex.ª acha que não contribui? Porque o capital dessas emprêsas
petrolíferas cresce em função do próprio lucro. Tem sido assim no
mundo inteiro, não seria diferente no Brasil.
O Sr. Orlando Dantas -

O SR. MANHAES BARRETO - Se o Govêrno é o maior acionista, evidentemente a maior parte caberá ao Govêrno.
O Sr. Orlando Dantas - Quero analisar a questão com V. Ex.ª
para bem esclarecer à Casa e a mim próprio. V. Ex.ª acha que a
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base é vinte bilhões de cruzeiros. Qual a participação que o capital
estrangeiro deve ter neste volume?
O SR. MANHAES BARRETO - A participação do capital,
meu nobre colega, eu considero pràticamente secundária.
O Sr. Orlando Dantas - Mas qual a importância?
O SR. MANHAES BARRETO - Poderá ser de dois, três ou
cinco bilhões de cruzeiros, se tanto.
O Sr. Orlando Dantas - Vinda de que maneira?
O SR. MANHAES BARRETO - Não terá de vir. Os estrangeiros sediados no Brasil é que irão contribuir. É o proprietário de
automóveis que terá de pagar dêste modo.
O Sr. Orlando Dantas - Vossa Excelência acha que os proprietários de automóvel e as companhias estrangeiras possam realizar em cinco anos o volume de cinco bilhões de cruzeiros?
O SR. MANHAES BARRETO - Sabe o nobre colega a quanto
importa a contribuição dos e:ptrangeiros proprietários de carros?
O Sr. Orlando Dantas -.· Em dois milhões de cruzeiros, segundo Rômulo de Almeida.
O SR. MANHAES BARRETO - Calculo na metade.
O Sr. Orlando Dantas - Acredita V. Ex.ª que os estrangeiros
no Brasil podem contribuir com cinco milhões de cruzeiros?
O SR. MANHAES BARRETO - Penso que podem êles contribuir com 50% da importância a que V. Ex.ª se refere.
O Sr. Orlando Dantas~ Pergunto ao nobre orador se o Brasil não pode prescindir dessa colaboração, uma vez que possui outros recursos?
O SR. MANHAES BARHETO - Acho que tôda a exceção é
odiosa. Se o indivíduo conosco colabora, se o aceitamos no Brasil,
por que prescindirmos de sua colaboração em certas atividades?
Se não temos petróleo no Brasil até hoje ...
O Sr. Orlando Dantas -- O motivo é outro. Não temos petróleo porque os grupos internacionais mantêm uma produção muito
grande no mundo e não querem perder o comércio brasileiro. São
Cr$ 2.200.000.000,00 que êles ganham com o abastecimento do Brasil. Por não quererem perder o mercado, impedem nosso desenvolvimento e a instalação de refinarias no nosso País.
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O SR. MANHAES BARRETO - Muito me preocupa a importação do petróleo e o escoamento das nossas divisas cada ano.
O Sr. Lobo Carneiro traditório.

V. Ex.ª está usando de argumento con-

O SR. MANHÃES BARRETO -

Como assim?

O Sr. Lobo Carneiro - Ora. V .Ex.ª diz que a participação
estrangeira será pequena, insignificante, e se limitará aos proprietários de veículos estrangeiros no Brasil ...
O SR. MANHÃES BARRETO que quiserem contribuir.

E àqueles sediados no País

O Sr. Lôbo Carneiro - . . . e, ao mesmo tempo· declara que,
por falta de capital estrangeiro, não há petróleo no Brasil. É uma
incoerência.
O SR. MANHÃES BARRETO - Também os brasileiros, de
acôrdo com o projeto, poderão participar.
O Sr. Lôbo Carneiro - Não queremos que sejam apenas a Gás
"Esso". a Gul Oil e algumas outras companhias.
O SR. MANHÃES BARRETO - Mas com teto limitado.
O Sr. Lôbo Carneiro - Qual o limite?
O SR. MANHÃES BARRETO -

Conhece V. Ex.a o projeto?

O Sr. Lôbo Carneiro - Só há limite para o capital inicial.
Não conheço a emenda que V. Ex.ª vai apresentar.
O SR. MANHÃES BARRETO - Para as pessoas jurídicas brasileiras também há limite. Quanto ao capital estrangeiro, não poderá ultrapassar de Cr$ 20.000.000.000,00.
O Sr. Lôbo Carneiro - Haverá muitas pessoas jurídicas. Sómente na Colômbia, a Standard Oil possui 172 subsidiárias, para
o fim de participação.
O SR. MANHÃES BARRETO - Assim, chegar-se-ia à conclusão de que nem o Govêrno poderia ter 51 %.
O Sr. Lôbo Carneiro - Lamento sinceramente que V. Ex.ª tenha mudado de opinião, porque tive ocasião de ver um projeto,
elaborado por V. Ex.ª, sôbre o petróleo nacionalista, em que não
admitia pessoa jurídica, a não ser que fôsse constituída de brasileiros natos.
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O SR. MANHAES BARRETO - Não considera V. Ex.a nacionalista, quando o Govêrno pode participar com 51 %.
O Sr. Lôbo Carneiro -

dado de opinião.

Repito, lamento tenha V. Ex.a mu-

O Sr. Orlando Dantas - Permita-me um reparo, nobre Deputado Manhães Barreto, é preciso que V. Ex.a compreenda que
meus apartes visam esclarecer, porque V. Ex.ª não tem sido claro
em seu discurso a tê agora.
O Sr. Tenório Cavalcanti -

deiro fogo de barragem! (Riso).

Os apartes de V. Ex.ª são verda-

O Sr. Orlando Dantas - ... visam esclarecer, porque V. Ex.ª
não tem sido claro em seu discurso até agora.

O SR. MANHAES BARRETO - Como não?!
O Sr. Orlando Dantas - V. Ex.ª está pronunciando discurso
com aspecto literário.
O SR. MANHAES BAR:UETO - Não tem nada de literário; é
bastante objetivo.
O Sr. Orlando Dantas - V. Ex.ª faz até elogios ao Senhor
Presidente da República.
O SR. MANHAES BAR\,ciETO - Que os merece.
O Sr. Orlando Dantas -- Perdão! Não estou fazendo restrições
ao Senhor Presidente da R~pública. V. Ex.ª se esquece de que o
Sr. Presidente da República é o responsável, em grande parte, por
essa campanha de nacionalismo, no Brasil ...
O SR. MANHAES BARHETO O Sr. Orlando Dantas -

acôrdo.

Não concordo com V. Ex.ª.
. . . no que, aliás, estou de pleno

O SR. MANHAES BAR~ETO - V. Ex.ª ouviu o discurso do
Sr. Presidente da República no almôço dos militares?
O Sr. Orlando Dantas -- E V. Ex.ª ouviu o discurso do Senhor
Getúlio Vargas, na Bahia, dizendo que iria resolver o problema
nacionallsticamente?
O SR. MANHAES BARRETO - E por acaso não o estã S. Ex.a
resolvendo nacionalisticame~1.te, com os 51 %?
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O Sr. Orlando Dantas - O jornal "O Globo" e a revista "Cruzeiro" disseram que o problema só pode ser resolvido estatalmente. Na sua mensagem, o Sr. Presidente da República acentua o
risco de as companhias internacionais participarem das atividades
no que se refere ao petróleo. Não estamos de acôrdo com o projeto
que S. Ex.ª remeteu a esta Casa. Com a mensagem do Govêrno,
estamos de pleno acôrdo. De modo que V. Exa., acusando os nacionalistas de retóricos e demagogos, está, creio, laborando num
equívoco.
O SR. MANHÃES BARRETO - Não estou acusando os nacionalistas de demagogos e sim de jacobinos. Entre jacobino e nacionalista há muita diferença.
O Sr. Orlando Dantas - Nós não somos jacobinos, porque, se
quisessemas proibir terminantemente a participação dos estrangeiros no desenvolvimento do Brasil, estenderíamos essa proibição
a tôdas as outras atividades, inclusive nos setores de combustível,
energia e transporte, que . são fundamentais para o desenvolvimento econômico do país. E não poderão participar nessas atividades fundamentais porque impedem o desenvolvimento do Brasil. Temos, como exemplo, São Paulo e Bahia, onde não há energia.

O SR. MANHÃES BARRETO - V. Ex.ª ignora porque São
Paulo não tem energia; isso decorre do seu crescimento vertiginoso.
O Sr. Orlando Dantas -

gar capitais no Brasil ...

Os estrangeiros não querem empre-

O SR. MANHÃES BARRETO - Como não?
O Sr. Orlando Dantas - . . . e a prova disso é que tomaram
dinheiro emprestado ao Govêrno brasileiro. Os seus capitais não
sobem: o que êles sabem fazer é reverter os capitais que trouxeram dobrados em juros, para o seu país.
O SR. MANHAES BARRETO - V. Ex.a nega os méritos de
companhias como a Light?
O Sr. Orlando Dantas - O que nego é que êles queiram empregar mais capitais no Brasil; o pouco que está sendo empregado
é em beneficio próprio, impedindo o desenvolvimento do nosso país.
O Sr. Dias Lins - Acha V. Ex.ª que, se a emprêsa fôsse constituída apenas de companhias nacionais, teríamos mais energia?
O Sr. Orlando Dantas - A pergunta de V. Ex.ª não pode per5 -
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O Sr. Orlando Dantas - Não em detrimento da economia do
Pais.
O SR. MANHAES BARRETO - Mas não foi em detrimento
da economia do Pais.
O Sr. Lôbo Carneiro - Não queremos ver o Brasil transformado em Irã e na Venezuela.
O SR. MANHAES BARRETO-Tampouco desejo isso. V. Ex.ª
não conhece a participação do Govêrno iraniano na indústria petrolífera. Não tem participação alguma.
O Sr. Lôbo Carneiro - Não tinha participação alguma. Agora, graças à pressão popular, tem essa participação.

O SR. MANHAES BARRETO - E o resultado é que estã tudo
paralisado.
O Sr. Orlando Dantas - V. Ex.a quer a participação do capital estrangeiro limitadíssimo.
O SR. MANHAES BARRETO - Limitadíssimo, não.
O Sr. Orlando Dantas - Em vinte bilhões essa participação é
apenas de um bilhão. V. Ex.ª hã de convir que, nestas condições,
nunca atingiremos o objetivo. Serã, apenas um jôgo de palavras.
Como dizer que o capital estrangeiro é fundamental ao nosso desenvolvimento, quando temos, também, recursos para isso?
O SR. MANHAES BARRETO - O problema é de uma vastidão tal que não seria resolvido com os nossos recursos próprios.
O SR. PRESIDENTE - Atenção! Estã a findar o tempo de
que dispõe V. Ex.a.
O SR. MANHAES BARRETO - Vou terminar, Sr. Presidente.
Repetindo, novamente, Ortega y Gasset, em "Rebelião das
Massas", podemos dizer: Só ainda não sucedeu o afinal. Até agora,
ainda não, mas agora, com Vargas, todo o Brasil pode dizer: "afinal". Afinal, sim, afinal ai está o prometido. Aí tendes, Senhores
Deputados, a convocar o vosso patriotismo, o "afinal" de Vargas,
sôbre o qual acrescentamos ainda, com Ortega y Gasset: "Assim,
vê o século XX a Idade Média. Afinal, chega o dia em que êsse
velho desejo, às vêzes milenário, parece cumprir-se: a realidade
recolhe e obedece. Chegamos à altura entrevista, à meta antecipada, acima dos tempos". (Muito bem; muito bem. Palmas. O

orador é cumprimentado).

SESSÃO EM 30 DE JANEIRO DE 1952
(Convocação)
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O SR. PRESIDENTE -Tem a palavra o Sr. Manhães Barreto,
primeiro orador inscrito no grande expediente. (Pausa).
Não está presente.
· Tem a palavra o Sr. Severino Mariz. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Ortiz Monteiro. (Pausa).
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Lôbo Carneiro.
O SR. LôBO CARNEIRO -

Sr. Presidente, Srs. Deputados,

fui um tanto surpreendido com a chamada de meu nome. Não·

contava falar hoje, razão por que peço aos meus nobres pares levem isso em conta ao apreciarem êste meu discurso um tanto
desalinhavado.
Debate-se, nesta Casa, no momento, o problema do petróleo,
que empolga a opinião pública desde o fim de 1947 com a campanha do "Petróleo é nosso", o grande movimento patriótico prómo-·
vido e dirigido pelo Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da
Economia Nacional, organização sem caráter partidário, constitui'da de patriotas de tôd.as as correntes políticas e filosóficas unidos
em tôrno apenas dêste objetivo: impedir a entrega do petróleo
brasileiros aos trusts estrangeiros, planejada pelo próprio Govêrno
de então, através de um projeto de lei chamado "Estatuto do Pe""
tróleo".
O Sr. Saulo Saul Ramos -· Confirmando o que V. Ex.ª informa à Casá, devo dizer que, no inicio da campanha nacionalista,·
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em Santa Catarina, o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo teve
o apoio amplo da magistratura catarinense. Eu, na qualidade de
Deputado estadual, debati o assunto do petróleo trabalhando ativamente na defesa dessa grande riqueza nacional.
O SR. LôBO CARNEIRO - Tive oportunidade de constatar
isso num comício, em Florianópolis, quando estivemos junto com
o Juiz Gallotti.
No Rio Grande do Sul, a campanha encontrou também grande apoio na magistratura local, tanto que o Congresso Estadual
de Defesa do Petróleo foi realizado no Tribunal de Justiça do Estado
·

O Sr. Saulo Saul Ramos - E o Centro é dirigido por um magistrado rio-grandense.
O .sR. LôBO CARNEIRO - Perfeitamente. Dizia eu que essa
organização patriótica foi alvo de perseguições policiais de tôda
espécie e de intrigas na chamada grande imprensa - de fato, jornais a serviço dos trusts _; mas a campanha saiu vitoriosa no seu
primeiro objetivo, que era o de evitar a transformação em lei do
anteprojeto de Estatuto dp Petróleo. A campanha tinha, ainda,
além dêsse escopo, o da adoção da tese do monopólio estatal, que
continuamos a defender nesta Casa. Iniciou-se com uma conferência do General Horta Barbosa, no Clube Militar, seguindo-se a
esta a adesão de entidades estudantis, passeatas, comícios. Devo
salientar que, só num mês, foram realizados, no Distrito Federal,
cêrca de 70 comícios.
O movimento foi cresciendo, obteve a adesão de perto de duas
centenas de Câmaras Municipais, telegramas coletivos de oficiais
do Exército em número aproximado de seiscentos oficiais, e encaminhou-se para a convocação de uma grande convenção nacional
de defesa do petróleo. Para preparação dessa convenção foram realizados congressos estaduais, sendo que o primeiro dêles, no Distrito Federal, teve sua sess~o inaugural, que contava com a presençi;t de três Generais do Exército, interrompida num ato suplementar, em frente à estátua po Marechal Floriano, pela sanha do&
soldados da Polícia Especi~l. :tstes tirotearam e espancaram o povo na presença inclusive, de eminentes personalidades e dos referidos oficiais Generais do Exército. O objetivo era intimidar,
mas não foi alcançado, e o Congresso prosseguiu vitorioso em qua-
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tro sessões plenárias, debatendo consciosamente o temário preparado pelo Centro.
Em outubro realizou-se a grande convenção nacional. Como
conseqüência dessa campanha, o Estatuto do Petróleo não foi
transformado em lei, e o Govêrno de então adquiriu a refinaria
de Cubatão e navios petroleiros, de acôrdo com propostas de industriais franceses, noruegueses e suecos, que se ofereciam para
fornecer êsses equipamentos em troca dos nossos saldos congelados no exterior. Agora, a campanha patriótica de "o petróleo é
nosso" está novamente num ponto alto: o combate ao projeto oficial a esta Casa sôbre o petróleo e novamente na defesa da tese
do monopólio estatal, única barreira eficiente contra a penetração dos trustes, contra a entrega do nosso petróleo à Standard Oil,
contra a transformação do Brasil num Irã, num Irak, numa Saudi-Arábia, numa Venezuela, onde, como muito bem disse o nobre
Deputado Euzébio Rocha, na justüicação de seu projeto, os trustes praticaram um golpe de Estado contra o primeiro Govêrno legalmente eleito - o Govêrno de Rômulo Galegos. O exemplo que o
Brasil deve seguir é o do Irã.
O Sr. Oscar Carneiro - O aparte que queria dar a V. Ex.ª é o
seguinte: confesso que ainda não penetrei bem nesta matéria de
petróleo. Prometo fazê-lo, em momento oportuno, a fim de ficar no
nível dos que estão estudando o assunto na Câmara. Quanto à
campanha de "o petróleo é nosso", que está sendo feita por aí, no
momento em que o Brasil procura realizar um acôrdo relativamente ao petróleo da Bolívia, os bolivianos também estarão dizendo a
mesma coisa ...
O SR. LôBO CARNEIRO - E terão tôda razão de dizer.
O Sr. Oscar Carneiro - ... "o petróleo é nosso", em relação
ao Brasil. Note V. Ex.ª o paradoxo: enquanto dizem que o Govêrno Federal quer entregar o petróleo brasileiro à Standard Oil, vamos buscar petróleo boliviano. Isso é uma espécie de compensação.
O SR. LôBO CARNEIRO - Realmente, há paradoxo, quando
se diz que o Brasil não tem meios para explorar seu próprio petróleo, mas vai explorar o da Bolívia. Devo declarar a V. Ex.ª que, neste ponto estarei com os bolivianos, se fôr levantada a tese de "o
petróleo é nosso" na Bolívia. Não queremos ser explorados, nem
desejamos explorar outros povos.
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Um dos aspectos freqüentemente omitidos nesta discussão sôbre o petróleo é um dos característicos principais de tal indústria
- o chamado "auto-financiamento". A indústria do petróleo é o
melhor negócio do mundo. Em todo país onde os trustes se instalam, fazem as suas inversões, crescem, aumentam a produção, graças à reinversão dos próprios lucros do negócio. Os próprios lucros
do negócio é que financiam a expansão das atividades dos trustes,
em tôdas as nações onde se instalam.
Exemplo da Venezuela é citado num documento insuspeito,
documento ao qual somos contrários - o relatório Odilon Braga
sôbre o Estatuto do Petróleo. Naquele País, a Standard Oil levou
9 anos invertendo, anualmente, a quantia de, apenas, noventa e
poucos milhões de cruzeiros. Ao fim dêsse tempo, descobriu petróleo em condições de ser ·explorado comercialmente. Daí por
diante, não veio mais um dólar americano para equipamentos na
Venezuela. Todo o desenvolvimento da "Creole Petroleum Corporation" foi feito exclusivamente com os lucros do petróleo descoberto nessa fase inicial, em que as inversões foram relativamente modestas, inferiores às que o arasil está fazendo atualmente.
O negócio do petróleo, portanto, funciona desta maneira: pelo
auto-financiamento. No entanto, é comum raciocinar como se as
despesas exigidas para sua exploração constituíssem apenas ônus.
l!': comum dizer-se que são necessários bilhões e bilhões de cruzeiros para inversões. Calcula-se: até 1956, quantos bilhões de cruzeiros serão necessários? Apresenta-se, por exemplo, o capital invertido na Venezuela, agora, depois de 30 anos de exploração daquele povo.
Omite-se, porém, sistemàticamente, a circunstância de se formarem êsses capitais com os próprios lucros do negócio. Particularizando, já temos, no caso brasileiro, à vista, os lucros de Mataripe, da Frota Petrolífera e da Refinaria de Cubatão, e a economia em divisas que estas diferentes atividades vão proporcionar. Cubatão produzirá um. lucro líquido de 360 milhões de cruzeiros e ocasionará uma economia, em divisas, de 600 milhões por
ano, a partir de 1954. Mataripe está dando um lucro, deduzida a
amortização do equipamento, de cêrca de 40 milhões de cruzeiros e
uma economia em divisas de, aproximadamente, 65 milhões. :í!:stes
números vão dobrar, de janeiro de 1953 em diante, com a duplicação de refinaria. Igualmente, a Frota de Petroleiros, que conta,
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por enquanto, apenas com a metade dos navios já comprados pelo
Brasil, está produzindo êste ano, consoante consta do orçamento
da receita, renda correspondente a 130 milhões de cruzeiros.
li:stes dados não costumam ser levados em conta pelos pessimistas, que alegam faltar-nos capital. O negócio do petróleo é,
porém, tão bom, que aí vemos, como um corvo, a Standard Oil,
ansiosa por dêle se apossar. Se a questão se restringisse, tão-sómente, a êsse dispêndio de bilhões e bilhões de cruzeiros em inversões durante cinco, seis, oito ou dez anos, a Standard Oil não
estaria, como se vê, exercendo a pressão que exerce no momento,
para se apossar do negócio. li:sse negócio é tão bom que os trustes
aí se acham e se utilizam de todos os processos, excusas ou menos
lícitos, no sentido de dêle se apoderarem.
O Sr. Oscar Carneiro - V. Ex.ª está dizendo que o negócio de
petróleo é bom. Realmente o negócio de petróleo é bom, a meu
ver, para os países que consomem o produto. A produção de petróleo não beneficia muito os países apenas produtores. V. Ex.ª, abrindo o mapa universal, verá que os países produtores de petróleo, sómente produtores, continuam em situação de atraso.

O SR. LôBO CARNEIRO - Porque nêles o petróleo está sendo
explorado pelos trustes. Os lucros não ficam nesses países.
O Sr. Oscar Carneiro - Essa não é a opinião universalmente
adotada. É que êsses países, sendo produtores de petróleo, não tendo aplicação para o mesmo, através de suas indústrias, ficarão na
condição de vendedores de matéria-prima, de vendedores de óleo
e não terão possibilidade de progredir. O Brasil, felizmente ...

O SR. LôBO CARNEIRO -

É

grande consumidor.

O Sr. Oscar Carneiro - ... é grande consumidor, diz Vossa
Excelência muito bem, e vai ser grande produtor. Estamos num
estado ideal.

O SR. LôBO CARNEIRO - V. Ex.ª está enganado num ponto.
Temos o exemplo do Irã, onde se acha localizada a maior refinaria do mundo e onde há 50 anos o petróleo é explorado por um
truste - A Anglo-Iranian Company. Portanto, lá se encontra a
maior refinaria do mundo, vendendo os produtos já refinados e
não apenas matéria-prima.
O Sr. Oscar Carneiro -

Qual a conseqüência?
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O SR. LOBO CARNEIRO - A conseqüência é que a renda do
petróleo do Irã não entra no país. Na balança de mercadorias do
Irã figuram grandes saldos apenas no papel. Na balança de pagamentos do último ano houve um deficit de 53 milhões de dólares, porque o petróleo do Irã é propriedade de emprêsa estrangeira, quem é contemplado é o truste inglês, não chegando o lucro a
entrar no país. Outro fato é o seguinte: se estudarmos os balanços e seguirmos a evolução da Anglo-Iranian Company, verificaremos o que disse: não foram invertidas quantias fabulosas de capitais inglêses. Tôdas as instalações atuais se construíram com
dinheiro arrancado do povo do Irã, o qual se manteve como um
dos povos mais miseráveis do mundo. Tal afirmação se encontra
em Wendell Wilkie no seu livro "Um Mundo Só".
O Sr. Oscar Carneiro - Por isso digo a V. Ex.ª: tôda vez que
um país apenas produz petróleo e não o consome, só tem uma possibilidade: é auferir lucros da produção do petróleo em bruto.
O SR. LOBO CARNEIRO - O Irã produz petróleo refinado.
O Sr. Oscar Carneiro -- Mas não o consome, não tem condições para consumir o petró+eo.
O SR. LOBO.CARNEIE.O - V. Ex.ª está enganado. Quem lucra não são os que consomem o petróleo refinado - esta a verdade - quem lucra é a Anglq-Iranian, que vende êsse produto e fica
com os proventos. V. Ex.ª está confundindo.
O Sr. Oscar Carneiro - Não estou confundindo. Digo o seguinte: o consumo de petróleo significa transporte, energia, transformação de matéria-prima através de indústrias - em suma, tôda
essa escala de progresso que o petróleo suscita. De qualquer modo
atenda V. Ex.ª a que, por exemplo, os Estados Unidos, que apenas
borracha compravam à I:qglaterra, viu sua indústria automobilística alcançar grau elevadíssimo, apesar de consumir uma das
matérias de que o automóvel se compõe. Portanto, reduzindo meu
raciocínio: país feliz é aquêle que produz petróleo e pode aplicá-lo
nas indústrias, possibilidad~s que não tem o Irã nem, atualmente,
a Bolívia e outros países produtores.
O SR. LOBO CARNEIRO - Desde que explorem o petróleo em
seu próprio proveito terão benefícios.
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Sr. Deputado, permite um aparte?

O SR. LOBO CARNEIRO - Pois não.
O Sr.. Flores da Cunha - Eu não quero defender nem adicionar-me à tese que V. Exa. presumivelmente defende, do exasperado
nacfonalismo. Mas, para responder ao aparte do Sr. Deputado Oscar Carneiro sôbre países produtores de petróleo e não consumidores, devo informar a V. Ex.ª, porque tenho uma vasta bibliografia sôbre a matéria: antes de serem desapropriadas as companhias de petróleo mexicanas, o consumo de petróleo no México não
atingia a 20% da produção ...
O SR. LOBO CARNEIRO - Hoje, vai além de 80%.
O Sr. Flores da Cunha - ... depois que as companhias foram
desapropriadas, o consumo elevou-se a 80 %.
O SR. LOBO CARNEIRO - E quando se atravessa a fronteira
dos Estados Unidos, a gasolina baixa de preço, é preciso acentuar.
O Sr. Maurício Joppert - Apesar de as estatísticas dizerem
que o movimento de petróleo no México foi consideràvelmente reduzido na parte de exportação, na de consumo interno não o foi.
:O SR. LOBO CARNEIRO - :S:sse, justamente, um ponto que
eu. ia esclarecer.
O Sr. Maurício Joppert - Quanto ao México~ é como acaba
de dizer o nobre Deputado Flores da Cunha. Mas, a respeito do
que afirma o nobre Deputado Oscar Carneiro, atualmente talvez
só um país no mundo tira o petróleo que consome, a Rússia. Mesmo os Estados Unidos já são deficitários; estão importando petróleo da Venezuela.
O SR. LOBO CARNEIRO - Queria esclarecer a Câmara sôbre
o caso do México. :S:sse pais, em 1921, produzia muito mais petróleo
do que hoje, Mas a queda da produção se deu dez anos antes da
expropriação. Depois da expropriação, tem subido continuamente.
Os propagandistas da Standard usam, na grande imprensa, dêste
truque: comparam a produção de petróleo em 1921 com a do ano
seguinte ao da expropriação, quando a queda se deu dez anos antes, pelo esgotamento das grandes jazidas, exploradas de modo
a})solutamente irracional pelos trustes. 1: a chamada exploração
gananciosa que dilapida as jazidas.
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O Sr. Eusébio Rocha - O Deputado Oscar Carneiro disse
com muito acêrto que não basta possuir reservas petrolíferas. O
importante é que a Nação possa explorar essas. reservas e, conseqüentemente, ver canalizado, através da posse das refinarias e da
posse efetiva da produção o enriquecimento em benefício da Nação.
O SR. LôBO CARNEIRO - Perfeitamente.
O Sr. Euzébio da Rocha - Tenho a imprensão de que o nus:.
tre colega focalizou realmente um dos pontos fundamentais da tese
que vimos há tanto tempo debatendo.
O SR. LOBO CARNEIRO - No fundo estamos de acôrdo.
O Sr. Amando Fontes - A respeito da produção de petróleo
no México, podia lembrar uma longa entrevista que o Embaixador
do México ...
O SR. LOBO CARNEIRO balho no Govêrno Cardenas.

Sr. Vilalobos, Ministro do Tra-

1

O Sr. Amando Fontes -- . . . concedeu ao vespertino desta Ca-

pital "A Noite", em 1949, e que está resumida na justificativa do
projeto que apresentei em (lezembro dêsse ano, regulando o aproveitamento do petróleo braaileiro. . . Por ali se vê que, depois da
expropriação, a indústria do petróleo no México naturalmente vencidas as primeiras resistênc:ias dos grupos que dominavam o mercado ...
O SR. LôBO CARNEIRO -

Passou a progredir.
O Sr. Amando Fontes -- ... passou a progredir. Foram então
instaladas novas refinarias, descobertos novos campos e está em
franco desenvolvimento.
O SR. LOBO CARNEIRO - Outro ponto a esclarecer: há dias·
nesta Casa, o engenheiro Glycon de Paiva, um entreguista, favorável à entrega do nosso petróleo à Standard, usou de vários argu-:mentos capciosos. Um dêles dizia que o petróleo mexicano tem à
frente a Pemex, uma sociedade anônima mista, com numerosas
subsidiárias. Não é verdade. A Pemex é uma autarquia não é sociedade mista. E economiza cêrca de 300 milhões de pesos para o povo
mexicano. De fato, comparando-se os preços da venda de petróleo
dá Pemex com o preço de venda do produto dos Estados Unidos
do outro lado da fronteira, verifica-se que aquêle é vendido 300
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milhões de pesos mais barato. Além disso, a Pemex dá ainda uma
renda que é aplicada no financiamento de estradas de ferro do
Estado.
O Sr. Maurício Joppert - V. Ex.ª pode discordar da opinião
do engenheiro Glycon de Paiva.
O SR. LOBO CARNEIRO Petróleo.

É

um dos autores do Estatuto do

O St. Maurício Joppert- Eu mesmo não estou de acôrdo com
muitas doutrinas que êle tem expendido, e lho tenho dito. V. Ex.ª
há de reconhecer, porém, que se trata de homem digno, incapaz de
ter a intensão de vir ...
O SR. LôBO CARNEIRO -1:le não usou de franquesa, quanfalou perante a Câmara, e causou má impressão a todos os presentes com suas evasivas. Teria sido preferível que houvesse de<;larado logo a sua opinião em lugar de querer dar a entender nas
entrelinhas.

~o

O Sr. Amando Fontes pressou sua opinião.

Mas o Senhor Glycon de Paiva ex-

O SR. LOBO CARNEIRO - Depois de pressionado por V. Ex.ª.
O Sr. Amando Fontes- Pressionado, não: solicitado.
O SR. LOBO CARNEIRO O Sr. Maurício Joppert gar o nosso petróleo a quem?
O SR. LOBO CARNEIRO -

A meu ver, pressionado.
Pergunto

a

V. Ex.ª: vamos entre-

A nós mesmos.

O Sr. Maurício Joppert - O que pergunto é qual a opinião do
engenheiro Glycon de Paiva.
O SR. LOBO CARNEIRO -

A Standard Oil.

O Sr. Maurício Joppert- Penso que há exagêro de V. Ex.ª.
O SR. LOBO CARNEIRO trazido o assunto à baila.

É

interessante que V. Ex.a tenha

O Sr. Maurício Joppert - Trata-se de um engenheiro digno,
competente, estudioso, e de um grande geólogo.
O SR. LOBO CARNEIRO - Não discuto seja homem culto e
inteligente. A verdade é que êle defende a tese do entreguismo.
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Aliás, não estou, de acôtjdo com a

O Sr. Amando Fontes - Desejo esclarecer que o meu aparte,
há pouco, esclarecendo que o Sr. Glycon de Faixa esposa determinada opinião não implica em qualquer crítica ou desapreço a S. ·s.a,
porque a opinião dêle, muito se aproxima da adotada pelo Senhor
Odilon Braga e a pelo General Juarez Távora. Embora antípodas
da minha, eu as respeito inteiramente. Entendo que êles preconizam a solução consubstanciada no Projeto de Estatuto, porque
acham ser essa a melhor forma de explorarmos o óleo contido em
nosso subsolo.
O SR. LôBO CARNEIRO - Muito bem, mas eu peço licença
para continuar, porque estou sendo por demais aparteado.
· · · A questão é de tese, mas temos de reconhecer que a Standard
se utiliza de todos os processos para se apoderar do nosso petró~
leo. Um dos processos é a grande imprensa. Estamos habituados a
ver nos grandes jornais artigos às vêzes aparentemente inocentes,
defendendo a tese da entrega do nosso petróleo à Standard Oil.
Um dos jornalistas que se tem esmerado nesse assunto é o Senhor
Assis Chateaubriand. Peço a atenção da Casa para trecho de um
artigo dêsse jornalista, publicado em "O Jornal" de 20 de janeiro,
em que, comentando as declarações do Sr. Eduardo Miller, declara
que o Sr. Miller ama, ado+a o Brasil, e, por isso, se permite, às vêzes, o direito de nos espa:q.car. E diz, textualmente o seguinte:

"Quando nos bate, esquece que está dando numa morena cheia de dengues, enjoadíssima, que espanca como
se batesse na prqpria mulher, numa coisa sua".
li: uma das coisas mais abjetas que tenho visto em letra· de
fôrma. Para o Sr. Assis Chateaubriand, o Brasil é uma morena enjoadíssima, cheia de dengues em quem o Miller bate apenas por
amor. E o Brasil não deve se aborrecer com isso.
O Sr. Oscar Carneiro - Isfo é apenas uma imagem literária.
O SR. LôBO CARNEIRO - li: uma coisa abjeta.
'

Não chega a ser abjeta. Trata-se apenas de imagem literária do Sr. Assis Chateaubriand, a qual não
chega ·a ser' abjeta.· Não ~ignifica que a morena brasileira vai tolerar pancada, assim, sem.. protestar.
O Sr. Oscar Carneiro -
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O Sr. Flores da· Cunha - Pergunto ao nobre orador: quem é
abjeta: a imagem ou a morena? (Riso).
O SR. LôBO CARNEIRO escreveu.

O autor do artigo e aquilo que

Há poucos meses, o Sr. Assis Chateaubriand lançou uma série de artigos, em estilo completamente diferente, analisando o
caso do Canadá. Cheios de estatísticas, em linguagem serena e técnica. Foram preparados na Standard Oil e transcritos na imprensa
de todos os países latinos-americanos, como obra do "grande advogado brasileiro Assis Chateaubriand"I É um exemplo dos processos de que se utiliza aquela Companhia.
O Sr. Maurício Joppert - Apóio em grande parte a tese de
V. Ex.ª e meu vivo desejo é que, um dia, o Brasil possa estar dizendo a todo o mundo aquilo que o povo da Polônia, România e
Tchecoslovaquia dizia ao iniciar a sua campanha: "O petróleo é
nosso".
O SR. LôBO CARNEIRO - Perfeitamente. Lá o petróleo já é
dêles, do Estado.
Mas, como dizia, outro processo de que se utiliza a Standard
Oil é a infiltração nos postos do Govêrno e a constituição de companhias mistas. Por exemplo, a Standard Oil organizou aqui a
chamada Companhia Nacional de Gás Esso, da qual subscreveu
75% do capital, 25% restantes deu - não digo de presente, mas na
qualidade de sócios - a influentes figuras da política e das finanças nacionais. É um processo de envolvimento, de criar aliados dentro do Brasil, mas sempre o truste, com a parte maior. Outro sistema é entregar a direção de suas subsidiárias a pessoas também de influência na política, e muito chegadas aos círculos do
Govêrno. Lembro, por exemplo, a Companhia de Petróleo Gulf,
cujo representante no Brasil, no Govêrno passado, era o Sr. Correia e Castro, Ministro da Fazenda. Na administração atual, segundo balanço publicado na página 5.142 do "Diário Oficial" de 6 de
abril de 1951, é o seu Presidente o Desembargador Florêncio de
Abreu, concunhado do Presidente da República. Figura como Presidente, ao lado dos Srs. Robert Webb Coghill e T.A.W. Dwyer,
dois americanos que são os verdadeiros diretores da emprêsa. O
Desembargador Florêncio de Abreu entra aí, não porque seja um
grande técnico em petróleo, ou porque tenha grande experiência
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administrativa, mas apenas pelo fato de ser concunhado do Presidente da República.
Temos também o caso do Ministro do Exterior, o Sr. João Neves da Fontoura, na Socony Vacuum, a qual é uma das cabeças
do trust Rockefeller. A Socony Vacuum tem no Brasil, uma subsidiária, a Companhia Ultra-Gás.
Tenho aqui três "Diários Oficiais" muito interessantes: no de
12 de março de 1951, página 3.535, consta o relatório da. Diretoria para o ano de 1950, onde decreta:
(Zê):

"Mais e mais se acentuou a cooperação prestada por
nossos Associados, a Socony-Vacuum Oil Co., Inc., New
York ... "

Está aqui a prova de que a emprêsa é subsidiária da Socony-Vacuum.
E, mais adiante:
"Para o cargo de Presidente da Companhia, vago pelo
falecimento do s::~udoso Dr. João Marques dos Reis, foi
eleito o Sr. João Neves da Fontoura. Tendo sido S. Ex.ª
nomeado Ministro das Relações Exteriores, solicitou e obteve licença, que 'Vigorará pelo prazo que ocupar a pasta
das Relações Exte;riores".
Isso era em 12 de

mar1~0

de 1951.

No "Diário Oficial" de 10 de maio de 1951, que publica a ata
da assembléia de acionist~s, nas páginas 7.225 e 7.226, lê-se o seguinte, a respeito da eleiçã.o da nova Diretoria para mais um ano:
"Isto feito, ai)urados os votos, verifica-se terem sido
eleitos, por maioria absoluta de votos, para os cargos de
Diretoria, todos pelo prazo de um ano, os seguintes: a) para Diretor-Presidente, o Dr. João Neves da Fontoura, brasileiro, advogado, casado, residente à Avenida Rui Barbosa número 314, apartamento 501".
Aqui está portanto, a prova de que o Sr. João Neves da Fontoura foi reeleito para exercer por mais um ano, o cargo de Diretor-Presidente da Companhia Ultra-Gás, e isso depois de ter voltado da Conferência de CQ.anceleres.

-

81-

Não foram fixados os honorários da Diretoria pela assembléia.
Os acionistas Elysio Pereira de Magalhães e D. A. Yount, norte-americano, foram designados para fixar os honorários da Diretoria dentro do prazo de 10 dias a contar da data da assembléia, o
que dispensa comentários.
Mais tarde, em 25 de agôsto, saiu publicado o balanço trimestral da Ultra-Gás, assinado pelo Diretor-Presidente, Ernesto Igel
e mais um representante da Socony Vacuum, Sr. Leopold V. Grigorius (página 12.673).
Aparece em branco o cargo do Sr. João Neves da Fontoura,
Ministro das Relações Exteriores, como Presidente efetivo, pois êste obteve licença, mas apenas enquanto ocupar a pasta.
Fica, assim, demonstrado que o trust Rockefeller tem elementos instalados no Govêrno, como o próprio Ministro das Relações
Exteriores do Brasil.
Não ficamos aí. Tenho mais um documento - uma certidão
do tabelião, Aladino Neves, do 10.0 ofício de notas, em que se declara o seguinte: (Zê)
"Procuração bastante que faz Standard Oil Company
of Brazil:
Standard Oil Company of Brazil, sociedade anônima
com escritório à Avenida Presidente Wilson n.º 118, Rio
de Janeiro, por seu representante legal H. S. Wilson, norte-americano, casado, residente nesta cidade", etc., etc.,
"nomeava e constituía seus bastantes procuradores os Senhores Doutores J. de Segadas Viana inscrito, na OAB sob
o n.º 4.322, Virgílio Pires de Sá, inscrito na OAB sob o
n. 0 5.021, e Roque Vicente Ferrer, inscrito na OAB sob o
número 5.561", etc., etc.
A procuração já passada em 21 de setembro de 1950. Foram o
Ministro do Trabalho e Diretor do Departamento Nacional do Trabalho que, de acôrdo com esta certidão, funcionaram em 1950 como advogados da Standard Oil numa ação contra um empregado.
O Sr. Segadas Viana já era Deputado nessa época e prócer trabalhista. Não podia nem alegar que se tratava de exercício da profissão, como meio de vida, pois era Deputado, percebia Cr$ 24.000,00
mensais de subsídio, era líder trabalhista; no entanto aceitou a
causa, contra um empregado, de um patrão - e que patrão! - a
Standard Oil.
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Em primeiro lugar, permita V. Ex. a
wna ligeira observação ou retificação. O traslado da procuração
outorgada a advogado não significa que êste tenha aceito o mandato, o que só se verifica pelo seu exercício. Não estou, porém, defendendo o Sr. Segadas Viana.
O Sr. Oscar Carneiro -

O SR. LôBO CARNEIRO - Não sei se S. Ex.ª aceitou ou não:
estou mostrando os processos de que se utiliza a Standard, a exemplo da Light para envolver pessoas ligadas ao Govêrno.
O Sr. Oscar Carneiro - Chamo apenas a atenção de V. Ex.ª
para o seguinte: a inclusão do nome dos ilustres brasileiros na relação que V. Ex.ª leu - o Desembargador Florêncio de Abreu e o
Sr. João Neves da Fontoura, Ministro do Exterior, como componentes de companhias estrangeiras, dá a pensar, a nós outros homens de boa fé, que a presença dêsses cidadãos patriotas nas emprêsas tem significação especial para o Brasil. :mies, com seu civismo naturalmente evitarão maiores avanços dessas Companhias.
Serão uma espécie de sentinelas indormidas contra quaisquer pretensões em detrimento dos interêsses do país. Interpreto a situação
dessa maneira.
O Sr. Orlando Dantas - Ironia de V. Ex.ª.
O Sr. Oscar Carneiro - Sou homem de boa fé, nascido em zona pobre e vejo isso por prisma diferente. A presença dêsses homens, tão altamente colocados na direção de Companhias estrangeiras, evitará quaisquer pretensões menos cabíveis dessas organizações que usam tubaronismo contra as finanças do Brasil. :2sse,
o meu ponto de vista.
O SR. LôBO CARNEIRO - É a opinião de V. Ex.ª.
Depois da Primeira Convenção de Defesa do Petróleo, houve
necessidade de realizar uni.a segunda reunião. Foi quando surgiu
a público o escândalo da Refinaria de Niterói. Trata-se do seguinte: um grupo financeiro do Estado do Rio, chefiado pelo Sr. Max
Leitão, pretendeu burlar a legislação de 38, organizando refinaria
composta de acionistas brasileiros natos. Efetivamente êles não
entravam com capital algum de vulto. Tratava-se de refinaria a
ser financiada pela mesma Socony Vacuum, a do Sr. João Neves da
Fontoura, que iria emprestar 30 milhões de dólares, mediante contrato por prazo indeterminado, ficando com a administração técnica e comercial do empreendimento. Seria, então, a Socony Va-
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cuum quem iria administrar, técnica e comercialmente, a emprêsa 1
O grupo Max Leitão não seria nada mais do que aquilo que se chama em bom português, testa-de-ferro. Não entraria com dinheiro,
nem ficaria com a administração técnica e comercial da emprêsa .:
A concessão da refinaria de Niterói, Sr. Presidente, para d
grupo Max Leitão, foi objeto da Segunda Convenção Nacional de
Defesa do Petróleo. Também, como a primeira, teve sua sessão
inaugural invadida pela polícia. Discursava, no momento, o Deputado Plinio Coelho. Desta vez a policia se retirou, um tanto desconsertada, com a repulsa dos presentes. O fato é que tentaram impedir a reunião. Pois bem: o grupo Max Leitão, que pretendia funcionar como testa-de-ferro da Socony Vacuum, tem vários negócios
e uma grande casa de representações da qual fazem parte, nada
mais nada menos do que: o Sr. Amaral Peixoto, genro do Presidente da República, o Sr. Valentim Fernandes Bouças, o Sr. João
Daudt de Oliveira, o Sr. Raimundo Castro Maia, o Sr. Rodrigo Otávio Filho, o Sr. Bento Soares Sampaio - o mesmo da concessão
"Soares Sampaio", de São Paulo - e outros elementos que fizeram parte da delegação brasileira à Conferência de Washington.
:m mais um exemplo que trago de como o "trust" procura, dessa
maneira, associar-se a figuras nacionais de influência política e
nas finanças, para se infiltrar, inclusive, dentro do Govêrno. E usa
vários outros processos além de convidar homens influentes na política e nas finanças para seus sócios menores. Os casos de subôrno mais direto, e que não cito, especlficamente, porque o subôrno
raramente se pode comprovar com documentos; a utilização de jornais para os seus serviços, como êsse que citei do Sr. Assis Chateaubriand, com seus artigos elaborados pela "Standard" e transcritos em tôda a América do Sul, para impressionar os demais poestão palpáveis· sentimo-los dia a dia, como a campanha contra q
"trust"; a perseguição de todos aquêles que defendem o nosso petróleo, sob o pretexto de que são comunistas, ou isto, ou aquilo; a~
intervenções policiais contra o movimento, tudo isso são sistemas
utilizados pelo "trust" e que cada vez mais se intensificam, e que
estão palpáveis, sentímo-los dia a dia, como a campanha contra o
"Clube Militar'', por exemplo. Uma das acusações feitas à revista
do "Clube Militar" é a de que vem tratando, sucessivamente, em
seus números, do caso do petróleo, defendendo para êsse produto
o monopólio estatal. É o mesmo Sr. Assis Chateaubriand, apoiado
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por outros jornais do mesmo tipo que os seus, que faz a campanha
contra o Clube Militar. No entanto está aí êsse Clube realizando
uma série de conferências sôbre o petróleo, em defesa do monopólio estatal, contra o projeto governamental, que é entreguista;
reuniões essas com suas salas repletas, demonstrando de que lado
está o povo. O povo se encontra ao lado daqueles que defendem a
tese de "o petróleo é nosso" e não dos que se batem pela tese entreguista.
Ora, é precisamente essa pressão da opinião pública, manifestada de modo que não pôde ser posta em dúvida em quatro anos
de campanha, é essa pressão que tem impedido a entrega do nosso
petróleo à Standard Oil.
O Sr. Saulo Ramos - V. Ex.ª acaba de esclarecer à Casa
o que atribui como penetração do truste em relação à riqueza nacional, citando nomes de homens de Estado sócios e dirigentes de
emprêsas subsidiárias dos trustes.
O SR. LOBO CARNEI~RO - Citei e provei, com o próprio Diário Oficial na mão.
O Sr. Saulo Ramos-· Estou de acôrdo com V. Ex.ª, porque a
documentação apresentadfl. é oficial e irrefutável. Agora, quanto
ao. que referiu V. Ex.ª do advogado Segadas Viana, atual Ministro do Trabalho, acho qm~ procedeu em função de seu próprio
ofício.
O SR. LOBO CARNEIRO - Não acredito que V. Ex.a, trabalhista que é, aceitasse corr~o advogado causa do patrão contra empregado, principalmente ~.m patrão como a Standard Oil.
O Sr. Saulo Ramos ·- Não quero ser, no momento, advogado do Ministro do Tral>alho, mesmo porque sou médico e não
posso funcionar como advpgado em relação a outro, fato que Vossa Excelência situa, com referência ao advogado e ao Ministro do
Trabalho.
O SR LOBO CARNEIRO - Sr. Presidente, a grande convenção em defesa do petróleo elaborou projeto de lei sôbre o monopólio estatal, quase copiado da lei que rege o funcionamento do Departamento Nacional de E:stradas de Rodagem. :i!:sse projeto organizava o Conselho do Petróleo como departamento autônomo, colll
personalidade jurídica e autonomia financeira e administrativa,
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tendo apenas uma delegação do Tribunal de Contas, funcionando
junto a êle, exatamente como o Departamento de Estradas de Rodagem. Os recursos seriam provenientes do orçamento, de impostos especiais, como os que vamos estudar agora, e ainda mais, a
renda do negócio. O autofinanciamento está destinado a ser grande fonte de recursos e contribuirá, cada vez mais, para a ampliação das atividades petrolíferas nacionais. A exploração do petróleo
uma vez iniciada em escala não muito grande, mas relativamente
modesta, crescerá, e crescerá simplesmente com a reinversão, com
a capitalização de seus próprios lucros. É o exemplo dos trustes,
que verificamos em todo o mundo.
Sr. Presidente, voltaremos à tribuna para demonstrar, com
número e dados, que êsse fantasma da falta de capital é apenas propaganda da Standard on, propaganda insidiosa, repetida anos a
fio, mas que ainda perturba grande número de pessoas honestas,
as quais se impressionam e, de tanto ouvir, acabam acreditando.
(Muito bem; muito bem. Palmas).

SESSÃO EM 31 DE JANEIRO DE 1952
(Convocação)

EXPEDIENTE
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

;,

••••••••
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lobo Carneiro,
primeiro orador inscrito no Expediente.
O SR. LôBO CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
prosseguindo no discurso que vinha proferindo ontem sôbre a
questão do petróleo, desejo, inicialmente, tecer algumas considerações a respeito de outras formas de atuação do trust do petróleo,
no sentido de obter a posse dessa nossa grande riqueza. Tive
ocasião de me referir, ontem, a vários processos, a várias frentes
em que o trust procura alcançar os seus objetivos: hoje, desejo
abordar a questão da propaganda intensa desenvolvida em nossa
pátria pela Standard Oil Co., para obtenção do seu desiderato,
publicada como matéria paga nos grandes jornais, propaganda
caríssima, dispendiosíssima, que ocupa páginas inteiras de alguns
órgãos da imprensa. E também os programas radiofônicos, o famc>so "Repórter Esso", realizado através de uma estação de rádio
controlada pelo próprio Govêrno, a Rádio Nacional, seguido, ainda,
do programa chamado "Honra ao Mérito", na mesma estação.
O Sr. Maurício Joppert - Pediria a V. Ex.ª que não suprimisse
o "Repórter Esso'', visto ser uma das coisas interessantes da cidade, introduzido no rádio dos cariocas.
O SR. LôBO CARNEIRO - Exatamente por saber fazer propaganda, a Standard Oil utiliza o "Repórter Esso".
O Sr. Maurício JO'ppert ganda inteligente.

Não há dúvida que é uma propa-
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O SR. LôBO CARNEIRO - A Standard Oil, em meados do
ano passado, enviou ao Brasil vários de seus diretores e altos funcionários, inclusive do Chase National Bank, o maior banco do
mundo. Trata-se do banco da Standard e da familia Rockfeller.
Aqui estiveram, entre outros, três diretores da Standard: Henry
Hewestson, Leo D. Welch e Edward Johnson, em conferência com
altas autoridades, sendo homenageados em banquetes e cocktails,
no Copacabana Palace, aos quais compareceram o Ministro da
Justiça, Sr. Negrão de Lima, o Desembargador Florêncio de Abreu,
concunhado do Sr. Presidente da República e Presidente da Companhia de Petróleo Gulf, e outras personalidades de grande influência na política nacional. Foram, portanto, recebidos oficialmente
pelo nosso Govêrno. O Sr. J ohnson, o último dos diretores citados,
é o mesmo que, no famoso inquérito realizado pelo Senado americano sôbre o petróleo, defendeu a seguinte tese, realmente adotada pelo Departamento de Estado.
"Os objetivos' externos da indústria petrolífera americana e os da P<>lítica externa do Govêrno norte-americano não podem ser separados em dois compartimentos
diferentes, sem pierda de eficiência para ambos.
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 contínua e eficiente".
Essa tese do diretor da Standard que estêve no Brasil é adotada pelo Departamento de Estado. Como disse o Sr. Johnson, o
mundo inteiro sabe que a indústria americana de petróleo recebe
de maneira firme e contínua o apoio oficial do Departamento de
Estado. Em seguida vieram ao nosso país vários diretores do Chase
National Bank, entre os ciuais o Sr. William Page, que aqui pronunciou conferências sôbre a necessidade de nossa Pátria explorar o petróleo com capitai.is dos trusts. Por último, o Vice-Presidente do Banco, um dos rebentos da família Rockfeller, o Senhor
David Rockfeller, veio ao Brasil e aqui fundou a sociedade chamada Interamericana de Financiamento e Investimento S. A.,
uma das tais sociedades mistas, pessoa jurídica de direito privado,
pseudobrasileira. Essa ern,prêsa tem seu capital dividido da seguinte maneira: 51 % em poder de duas emprêsas do grupo da
Standard Oil, o Chase Bank e a 1. B. F. C. , organização do Senhor
Nelson Rockfeller, e 49% s·ubscrito por 12 bancos brasileiros: Banco
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Boa Vista, Banco Moreira Sales, Banco Português do Brasil, Banco Comércio e Indústria de São Paulo, Banco Comércio e Indústria
de Minas Gerais e outros. Formou-se, assim, uma emprêsa mista,
na qual grandes capitalistas brasileiros se associaram aos Rockfeller, passando a funcionar como uma coisa só, um grupo financeiro, uma oligarquia entrosada com o Chase Bank e a Standard
Oil e controlada pelo grupo Rockfeller, tendo em vista a fundação, no Brasil, de outras sociedades no ramo de investimentos
de capitais. Há, assim, um grupo de 12 grandes bancos brasileiros,
que vão funcionar, como sócios menores, sob a orientação, sob
a tutela do maior Banco americano, o da família Rockfeller.
Isso tudo se acha ligado, evidentemente, à questão da posse
do nosso petróleo.
Uma das finalidades dêsse Banco seria a criação de numerosas subsidiárias, pessoas jurídicas brasileiras de direito privado,
de que o trust necessitaria no Brasil para poder adquirir ações
da "Petrobrás", caso aprovado o projeto enviado a esta Casa pelo
Sr. Presidente da República.
O interessante é que mais uma vez se nos depara um processo
em que os grandes trustes americanos vêm dirigir em nossa Pátria, não só os seus próprios capitais, mas também os capitais
nacionais de vulto, que a êles se associam, como sócios menores,
e concordam em segui-los e obedecer à sua tutela e à sua orientação.
Sôbre o petróleo muito há ainda a dizer. O assunto comporta numerosíssimas discussões. Todos os seus aspectos precisam
ser pormenorizados, documentadamente estudados; um dos mais
interessantes, entretanto, é o do comércio distribuidor dos produtos de petróleo importados.
Quando se iniciou a campanha do petróleo, o Sr. General
Juarez Távora, em discurso pronunciado no Clube Naval, teve
oportunidade de dizer que a quantidade de dinheiro necessária
para a movimentação dessa indústria era coisa tão fabulosa que,
somente no ramo da distribuição e comércio, os trustes haviam
invertido, em nossa pátria, capital superior, naquela época, a
5 bilhões de cruzeiros. Tais informações foram fornecidas ao Senhor General Juarez Távora por um técnico chamado Sebastião
Coraim, se não me engano. Na ocasião entrei em entendimentos
com o General Juarez Távora, não só relativamente a essa questão,
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como ao caso do México - da comparação entre a produção dêsse
país antes e depois da expropriação de que tratei em meu discurso de ontem - sôbre o qual êle também estava redondamente
enganado. Insistindo o General Juarez Távora na afirmação,
obtive dados oficiais sôbre o petróleo mexicano e lhos forneci, comprovando, dessarte, seu equívoco. Também no que se refere ao
comércio, fomos ao Diário Oficial, onde se publicam os balanços
das filiais comerciais pertencentes aos trustes e verificamos não
existir nenhum capital invertido de 5 bilhões de cruzeiros. Aquela
época, o capital não atingia a 600 milhões, e estava dando um
lucro anual da ordem de 70 a 80 %. :S:sse estudo, mais tarde, foi
reproduzido com dados e balanços novos das filiais pela revista
"Conjuntura Econômica", que dêle tratou em vários números
sucessivos.
O que se verifica é o seguinte: no mecanismo do comércio de
petróleo, o trust do petróleo é subdividido em vários compartimentos, aparentemente estanques.
O SR. PRESIDENTE - Atenção! V. Ex.a dispõe apenas de
um minuto para concluir 1suas considerações.
O SR. LôBO CARNEIHO -

Foi deduzida a interrupção?

O SR. PRESIDENTE -- V. Ex.ª, olhando o relógio, verá que
sim, do contrário já haveria terminado.
O SR. LôBO CARNEIRO -

Fiz a pergunta para esclarecer-me.

Sr. Presidente, não terei tempo de terminar o assunto.
As filiais adquirem os produtos de petróleo à sua matriz, por
um preço que é conhecido como preço C. I. F., postos no Rio de
Janeiro ou em qualquer pôrto do Brasil. Já nesse preço está incorporado o lucro da matriz. As filiais do Brasil, operando como entidades autônomas, obtêm lµcros suplementares na revenda. :S:sses
lucros, a partir de cinco aµos para cá, têm sido elevados, em virtude dos altos preços fixados pelo Conselho Nacional do Petróleo,
baseado em informações falsas, fornecidas pelas filiais sôbre o
custo de distribuição. Assim, os lucros têm sido espantosos - de
70% a 75% sôbre o capital invertido aqui. No ano de 1950, o
capital total de tôdas as filiais comerciais das emprêsas de petróleo
era de 885 milhões de cruzeiros. O lucro obtido no comércio interno, lucro suplementar \[listinto do da matriz, que já está no
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preço C .I.F., foi de 626 milhões de cruzeiros, isto é, 70,7% sôbre
o capital.
"Conjuntura Econômica" mostra, também, que tôdas as instalações dessas emprêsas - parques, armazéns, caminhões-tanques, etc. - têm sido feitas com a aplicação de pequena parte dos
lucros obtidos, através do comércio de petróleo no Brasil, graças
ao preço elevadíssimo fixado pelo Conselho Nacional do Petróleo.
Encontramos isto em "Conjuntura Econômica", número de junho de 1951, e em dois números anteriores.
Um dos aspectos mais importantes da questão é, portanto, o
comércio distribuidor de derivados do petróleo. A êle teremos de
voltar oportunamente.
O Sr. Tenório Cavalcanti abordar o problema do trigo.

Estou ansioso em ver V. Ex.ª

O SR. LOBO CARNEIRO - Estamos debatendo o problema
do petróleo. O do trigo será em outra ocasião.
O Sr. Tenório Cavalcanti - Com o mesmo ardor com que
V. Ex.ª examina o problema do petróleo, desejo vê-lo defender o
do trigo, pois êste é também dos mais graves para a economia
brasileira.
O SR. LôBO CARNEIRO - V. Ex.ª terá esta oportunidade,
porque o caso do trigo constitui, também, um dos grandes problemas nacionais.
Terminando, Sr. Presidente, reservo-me para continuar, na
discussão do projeto oficial, o debate da matéria, porquanto a
mesma é muito vasta, como jâ disse, e não pode ser esgotada em
tempo tão eurto como o que nos faculta o Regimento. (Muito
bem; muito bem).
·

SESSÃO EM 1.0 DE FEVEREmo DE 1952
(Convoca.çfí,o)

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Artur Bernardes,
como líder de Partido.
O SR. ARTUR BERNARDES - (Como líder de Partido) Senhor Presidente, como devemos, nesta reunião extraordinária,
resolver o problema do petróleo, e as Comissões parlamentares já
se aprestam para o estudo do anteprojeto do Executivo enviado à
Câmara, para nosso exame e julgamento, entendi de bom alvitre
fazer algumas considerações sôbre o importante assunto, antes
que os nossos colegas componentes das Comissões empenhem ali
seu voto. Desejo evitar que êles se sintam, mais tarde, constrangidos para modificá-lo, quando se estabelecer aqui o grande debate.
O petróleo deve ser situado por todos nós num campo neutro,
inteiramente alheio à política ...
O Sr. Benjamim Farah - Muito bem!
O Sr. ARTUR BERNARDES - ... superior aos partidos e
ao própri9 Govêrno, porque iremos jogar nesta batalha os destinos da Nação. Saibamos defender essa grande fonte de riqueza da
nossa pátria e que não nos suceda o mesmo que sucedeu com o
minério de ferro.
Tivemos, no passado, o monopólio do minério e o mundo
inteiro vivia sequioso por êle. Nenhuma nação tinha minério do
alto teor do minério brasileiro; ninguém o possuía em tão grande
quantidade e de tão fácil extração.
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O Presidente americano Theodoro Roosevelt, impressionado,
em 1909 ou 1910, com o próximo esgotamento das minas de minério de ferro, convocou um congresso de metalurgistas para
Estocolmo. Alarmados andavam os metalurgistas a respeito dêsse
esgotamento. Dois representantes brasileiros do mais alto valor na
engenharia nacional, os engenheiros Gonzaga Campos e Orville
Derby, informaram ao Congresso haver em Minas Gerais êsse minério em grande quantidade e de excelente qualidade. E isto tranqüilizou o mundo. Logo após o encerramento do Congresso, emissários de quase todos os países se dirigiram para Minas Gerais, à
caça de terrenos em que jazia tal minério.
Nessa época, tinha eu a honra de ser, ali, o Secretário das
Finanças do Govêrno do saudoso brasileiro Bueno Brandão, e
nessa qualidade tomei conhecimento das aquisições de terrenos,
sempre feitas por ninharia. Povo de agricultores, os mineiros viam
nas montahas de ferro verdadeiros trambolhos que lhes dificultavam o trabalho agrícola.
Organizou-se, então, o sindicato da "Itabira Iron", para obter
do Brasil a concessão do minério. Vindo ao Govêrno da República
êsse obteve a: concessão. M;as como as jazidas se achavam em Minas Gerais e a saída do mi:µério estava constitucionalmente sujeita
ao impôsto de exportação, passou o sindicato a depender de outro
contrato com o Govêrno do meu Estado. Procurado por êsse sindicato, já então President~ do Estado, tomei conhecimento do
assunto e não podia concordar com o ato do Govêrno Federal. É
que, no contrato federal, em troca de grandes e numerosos favores solicitados ao Govêrno da União, e de outros pedidos ao Estado
de Minas, a Itabira fazia uma vaga promessa de fundar no Estado
uma usina siderúrgica com capacidade produtora de 150 mil toneladas, anuais. É sempre com engodos semelhantes que os sindicatos nos procuram para obter concessões. Verifiquei que a Itabira
não punha sinceridade er.p. sua promessa e que no Govêrno Federal se havia admitido que ela pudesse em vez de se obrigasse a
fundãi:- a usina. Recusei-me, por isso, a assinar contrato com a
Itabira, de quem exigia a modificação do verbo "poderá" para
"obrigar-se-á". Em tôrno disso, girou tôda a disputa, sem que
pudéssemos chegar a um acôrdo. Verificamos, assim, que a Itabira não tinha propósito algum de fundar a usina, mas queria
apenas obter a concessão do minério. :t!:ste engôdo com que ela
1
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conseguiu iludir o Govêrno Federal de então, assemelha-se ao
utilizado pela UNESCO no caso da Hiléia Amazônica, em que o
pretexto de fundar o Instituto Internacional da Hiléia acobertava
o assenhoreamento de tôda a Amazônia, isto é, dos Estados do
Amazonas, Pará e de parte dos do Maranhão, Mato Grosso e Goiás.
Assemelha-se, ainda, ao que foi usado no anteprojeto remetido
pelo Executivo, sôbre o petróleo. Mas a êste assunto terei de voltar
daqui a pouco.
Sr. Presidente, no caso da Itabira, a democracia resistiu às
suas pretensões. Ela pretendeu celebrar novo contrato com o Govêrno Federal e chegou a pleitear sua aprovação pelo Poder Legislativo. Eu já havia então passado pelos três governos e era
aqui, então, simples Deputado, quando voltei a impugnar o contrato e impedi sua aprovação.
Tenho por assentado que, em virtude dêste embaraço criado
pela liberdade da discussão no Parlamento, e fora dêle, os trustes
conspiraram contra a democracia no Brasil e ajudaram o estabelecimento da ditadura. O certo é que o que à Itabira não foi possível obter na vigência da democracia, tornou-se realidade na
vigência da ditadura!
Assim· o Brasil, que detinha o monopólio do minério de ferro
em todo o mundo e possuía, nas suas jazidas ferriferas, a maior
riqueza da nação, perdeu êsse monopólio, que se deslocou para
duas grandes potências. Isto se deu num dos famosos Acôrdos de
Washington.
Cumpre acentuar que, sendo o minério de ferro o produto de
maior procura, pelo receio de esgotamento das minas de melhor
qualidade, demos a estranhos o monopólio que nos pertencia. O
minério brasileiro é de fácil extração, porque se faz a céu aberto,
dispensando galerias, que existem no comum das explorações.
Chegando os Estados Unidos à conclusão, publicamente declarada, de que, dentro de quarenta anos, estariam esgotadas as
suas minas de bom minério, o Brasil, que tinha nas suas uma
fonte de extraordinária renda, não sei por que razão abriu mão
do seu monopólio, em troca não se sabe de que! O certo é que o
minério da Itabira, no Vale do Rio Doce, que é a melhor saída
para o mar, por ser o mesmo descendente e reduzir o custo do
transporte, com a economia de carvão, de material fixo e rodante
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da via férrea, não traz, que eu saiba, vantagem alguma para o
Brasil. l!:sse minério passou a constituir monopólio de duas grandes
potências.
O Sr. Eusébio Rocha - V. Ex.ª, ao focalizar a política do minério brasileiro, faz bem em lembrar à nação que os minérios não
dão segunda safra e que tôda a nossa política deve girar em tôrno
de conquistar para o país vantagens de industrialização, criando
realmente bens reprodutivos ao invés de criar buracos que transformam a nação em improdutiva e a escravizam à economia dos
grandes grupos internacionais.

A Câmara está ouvindo o discurso de V. Ex.ª com a máxima
atenção, porque urge se fixem as linhas fundamentais da política mineira no Brasil e de sua reserva petrolífera.
O SR. ARTUR BERNARDES - Tomo, talvez, tempo demasiado à Câmara. (Não apoiados). Mas precisava invocar êsse fato
de vez que estamos na iminência de incorrer no mesmo êrro com
o petróleo, que vale muito mais que o minério de ferro.
O Brasil situou-se elll posição ridícula, com a concessão feita
às duas potências: teve de contrair empréstimos, para dar saída
a êsses minérios que são de outros e recebeu o produto da operação em materiais para serem ali aplicados, e por mãos de representantes estrangeiros. Constituiu-se uma companhia com três
diretores, entre os quais um do Brasil. Quer dizer que o Brasil tem,
na diretoria, um voto contra dois. Ficou o nosso pais numa situação de operário, encarregado de extrair o minério, transportá-lo
por via férrea e embarcá-lo, em proveito de outros. Precisamos
evitar que tal aconteça com o petróleo brasileiro.
Não tenho parti prfa com nação alguma, nem com estrangeiros. Como admitir que um homem, que se viu investido de
tantas responsabilidades, tenha apoucamento intelectual, moral e
cívico, a êsse ponto? Do trato, porém, que tive, em longo tirocínio
de vida política e governamental, com os estrangeiros que aqui
vinham tratar de altos negócios, transformei-me no maior defensor dos interêsses do Bra::iil, isto é, passei a ser "nacionalista", na
frase geral. Infelizmente, tal qualificativo é hoje empregado pejorativamente em nossa terra, quando, muito ao conttrário, eada
um de nós podia orgulhar-se dêsse título, visto não significar ape-
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nas amor ao Brasil e disposição para defendê~lo, mas, acima de
tudo, resistência aos subornos do capital estrangeiro. (Muito
bem).

Ainda é cedo, eu o sei, para entrarmos, própriamente, na discussão do anteprojeto enviado a esta Câmara. Mas, como vários
de nossos colegas participam de comissões encarregadas do seu
estudo, receio que Suas Excelências empenhem nesses órgãos
técnicos o seu voto e, depois, sintam-se em dificuldade para modificá-lo no grande debate que se vai estabelecer neste plenário.
Quero, por isso, fazer-lhes um apêlo para que reflitam duas
vêzes, antes de emitirem seus votos, nessas Comissões, porque o
petróleo é um patrimônio sagrado da Nação. í!:le responderá pela
sua segurança, no futuro, se soubermos mantê-lo em nossas mãos.
O petróleo deve ser considerado pólvora sem a qual o Brasil não
se poderá defender em certas emergências.
Tenho para mim que o projeto enviado à Câmara ilaqueou
a boa fé do Sr. Presidente da República. Quer por atos, quer por
palavras, S. Ex.ª sempre se manifestou nacionalista, no que concerne às nossas riquezas minerais. Pleiteando sua eleição à presidência, todos nós lembramos das promessas feitas e das afirmações de que o petróleo devia ser explorado pelo Estado.
Pelo que conheço do estilo dos trustes, pelo que sei das suas
armadilhas nos contratos que celebram, nos estatutos que formulam e que sujeitam ao nosso conhecimento; pelo que conheço,
êste projeto é originário de trustes, teria sido passado às mãos de
um dos seus "testas-de-ferro" que, por sua vez, encaminhou às
mãos de um economista que prestava assistência ao Presidente da
República.
O Sr. Gustavo Capanema - Permita o nobre orador um
aparte. Posso assegurar que as informações a êsse respeito dadas
a V. Ex.ª são inteiramente inexatas. O Presidente da República
não é homem de boa fé, nesse sentido de homem simplório. Sua
Excelência é vigilante e esclarecido. Errar, todo mundo erra.
Se estiver errado, terá sido êsse êrro natural das condições humanas; mas nunca terá sido levado ao êrro pela influência de um
trust, de um sindicato, de uma corporação que advogue contra os
interêsses do Brasil. Posso assegurar mais a V. Ex.ª, que o projeto
enviado pelo Sr. Presidente da República ao Congresso, sôbre o
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petróleo, reflete aquilo que, no seu estudo e na sua experiência,
pareceu a S. Ex.ª a melhor solução para a situação presente do
nosso pais.
O SR. ARTUR BERNARDES - Faço justiça ao Sr. Presidente
da República, e o faço com o devido aprêço; por isso, disse que
S. Ex.ª teria sido ilaqueado na sua boa-fé. Não admito em Sua
Excelência um êrro de vontade; admito, porém, essa hipótese, por
haver grande antítese, grande contradição entre o projeto e a
exposição de motivos. A exposição de motivos é nacionalista, mas
o projeto não o é. O projeto é entreguista.
O Sr. Eusébio Rocha - Ao examinar a mensagem presidencial, verifiquei êste contraste entre o projeto e a linguagem clara,
coerente da sustentação do projeto. Falando ao Sr. Presidente da
República, talvez menos nesta qualidade do que na de chefe do
meu Partido, talvez menos como Presidente da República do que
com aquêle homem com quem conversei tantas vêzes, no longiquo
Rio Grande do Sul, expu~; a S. Ex.ª as minhas dúvidas e de Sua
Excelência ouvi a afirmativa categórica de sua surprêsa por não
ter sido eu ouvido pelo as~essor incumbido de relatar, de preparar
o projeto. S. Ex.ª reafirmou a mim a sua concepção nacionalista
em matéria de petróleo. Esta a verdade que repito à Nação· como
expressão viva do meu pBttriotismo. Estou certo de que o Sr. Presidente da República não recuou de suas convicções, solidário com
a tradição do passado.
O SR. ARTUR BERNARDES - Corroborando o aparte de
V. Ex.ª, lembro que, mesmo depois de haver remetido o anteprojeto a esta Câmara, o ~r. Presidente da República, na excursão
que fêz a Leopoldina, para a inauguração de máquinas ainda
manifestou seu ponto de vista nacionalista, quando disse que os
limites da economia brasileira deviam coincidir com os limites
políticos da nação. Quero fazer justiça a Sua Excelência.
O Sr. Heitor Beltrão - Precisávamos fixar, de uma vez, êste
aspecto da questão. V. E:x;.ª e tôda gente sabe que há uma grande
diferença entre a linguagem da mensagem e os têrmos do projeto.
O líder da Maioria declarpu que o Sr. Presidente da República não
foi ilaqueado por ninguéµi e não é homem de boa-fé (Riso). Diz
o ilustre autor de um outro projeto sôbre petróleo que procurou
o Sr. Presidente da República e S. Ex.ª ficou admirado de que a
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mensagem não estivesse nos têrmos do projeto. De duas, uma:
ou o Sr. Presidente da República foi ilaqueado na sua boa-fé, ou
o Sr. Presidente da República não é nacionalista. Precisamos
fixar de modo positivo êste ponto, para que a Câmara, ela também,
não seja por sua vez ilaqueada em sua boa-fé.
O Sr. Lôbo Carneiro - Se o Sr. Presidente da República foi
ilaqueado em sua boa-fé, como muitos dizem, cabe a S .Ex.a, hoje
mesmo, mandar declarar a esta Casa que seu projeto não é o
enviado com a mensagem e, sim, o projeto do Deputado Eusébio
Rocha.
O SR. ARTUR BERNARDES - Eu pediria aos nobres Deputados me permitissem prosseguir em minha exposição. Quando
me referi ao ilaqueamento da boa-fé do Sr. Presidente da República, estabeleci apenas uma hipótese, que admito para explicar
a divergência entre a linguagem da exposição de motivos e o
projeto.
1
Agora, frisava eu, quanto às origens do projeto, que êle foi>
evidentemente elaborado com mâ-fé. Num projeto daquela natureza, escusava declarar-se que a sociedade a organizar-se teria de
aumentar o seu capital em debêntures e em ações preferenciais
até 1956. É uma declaração escusada, por ser direito que milita
em favor de qualquer firma individual ou coletiva, como de qualquer sociedade anônima, o de lançar empréstimos, escolher a sua
natureza, etc.
No caso, porém, era preciso que ficasse, desde logo, esclarecido, porque o esclarecimento seria uma pedra de xadrez no jôgo
que o autor do projeto precisava preparar.
:S:le tem armadilhas e a primeira é esta. Aparentemente, o
projeto figura assegurar uma solução nacionalista; mais adiante,
porém, no mesmo instrumento, deixa porta aberta a que o contrôle da sociedade se escape das mãos do Govêrno para as de
particulares que, no caso, serão os maiores acionistas, isto é, os
trustes.
Sr. Presidente, eu queria solicitar a atenção dos Srs. Deputados que compõem as Comissões, para, como acentuei, refletirem
duas vêzes, antes de emitirem seu voto, ou, então, que o façam,
p~lo menos, com restrição mental, até ouvirem, aqui, os largos.
debates que se estabelecerão sôbre êsse magno assunto.
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Dirijo também um apêlo ao Sr. Presidente da República. Sua
Excelência, que sempre se revelou nacionalista, e que o fêz, sobretudo, em relação ao petróleo; S. Ex.a, que chefia um partido popular, S. Ex.ª, que foi eleito pelas massas populares, S. Ex.a, de
quem o povo faz seu ídolo político, S. Ex.ª precisa considerar que
o Brasil não pode propiciar dádivas à custa do patrimônio da
Nação. Por que essa concessão a estrangeiros? Algum país faz,
porventura, coisa semelhante?
Considere-se que os trustes já subscreveram a maior parte
das ações nessas refinarias, que foram concedidas. :itles são possuidores, no mínimo, de 2/3 daquele capital. Deixa-se-lhes, agora,
49% nessa nova organização. Os trustes, portanto, acabariam
senhores da maioria das ações, e, portanto, do contrôle da indústria
do petróleo, coisa em que não se pode converter.
Nenhum brasileiro deve concordar com isso, porque vivemos,
no Brasil, alienando, dia a dia, a segurança de nossa soberania,
sem o percebermos.
Somos um povo desavisado. Espero ter oportunidade de proferir um ou mais discursos, talvez em sessão secreta, se me fôr concedida, para abrir os olhos dos brasileiros. Estamos como um certo
animal que caminha parq. a bôca da serpente, atraído, sem poder
evi.tá-lo. É a situação em que o Brasil se vai colocando por suas
próp1ias mãos. Aí está o caso do minério de ferro, que citei; aí
está o caso da hiléia am~zônica, em que nós mesmos entregamos
território sagrado, território brasileiro, a estrangeiros, que viriam
desintegrar o território :q.acional. É esta a situação - repito. Parece que o Brasil entra em deliqüescência, e cumpre evitá-lo
enquanto é tempo.
Lembro ao Sr. PresiP.ente da República que S. Ex.ª é chefe
de um Partido popular, S. Ex.ª tem no povo o seu melhor amigo
e não deve esquecer que o nosso povo não se acha somente em
estado de miséria, mas em situação de penúria na sua extraordinária maioria. O povo brasileiro não tem pão e não tem roupa.
Vjve subalimentado, desnutrido, sem fôrças para trabalhar, e
comprometendo o vigor da nossa raça. Não tem roupa para se
abrigar do frio e sequer para cobrir a nudez. Talvez muitos dos
Srs. Deputados desconheçam fatos como êste que lhes vou narrar.
Há famílias que durante o dia vivem encerradas em casa, por não
terem as senhoras roupa para aparecer.
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É a situação a que está reduzido o povo, com a nossa desorganização política, econômica, social e administrativa. Faz-se
mister, portanto, não nos esquecermos da angústia em que êle
vive.
O povo não tem ainda escolas e os podêres públicos não possuem recursos para criá-las. Não contamos com professorado em
número suficiente para lotar as escolas que porventura se criem,
nem os Estados nem a Nação têm dinheiro suficiente a fim de
abrir novas escolas normais para a preparação dêstes professôres.
Esta mesma população vive desamparada de qualquer assistência médica, abandonada à sua própria sorte e dizimada pelas
endemias reinantes no interior, quase em tôda a parte.
O Sr, Heitor Beltrão - V. Ex.ª permite um aparte? Realmente, o Govêrno do Brasil nada facilita a êsse povo, mas lhe tem
dado discursos animadores. O povo· deve estar contente ...
O Sr. Tenório Cavalcanti - A esperança é a última que morre.
O SR. ARTUR BERNARDES - Enquanto isso se passa nas
grandes massas, que acontece nas elites? Acontece o que todos
sabemos: as próprias elites se acotovelarem na disputa de um
lugar à mesa do Orçamento. O Brasil é um país rico, mas o seu
povo é composto de pobretões. Não podemos, portanto, abrir mão
de matérias-primas dêsse valor; devemos transformá-las em produtos industrializados de modo a melhorar as condições de vida
da nação e enriquecer, se possível, nossos compatriotas.
Coroando tudo isto, Senhores Deputados, temos uma situação
deficitária. Não há receita que baste para a despesa crescente dia
a àia. Não se fazem economias; aumentam-se, entretanto, as despesas. Apela-se para o sacrifício do contribuinte, e ninguém mais
pode pagar os impostos que se cobram. Emite-se diàriamente para
cobrir a deficiência da receita. Quer dizer que despesas ordinárias
são pagas com emissões de papel-moeda, além de agravar a sorte
do erário, mais encarecem a vida para os nossos compatriotas.
Dirijo um apêlo ao Sr. Presidente da República neste sentido:
não se esqueça êle do povo, que só não está na miséria porque
está em penúria. Não temos o direito de dar patrimônio da Nação
a potentados, enriquecidos na exploração do petróleo. Um povo
que assim procede está indicando não ter condições para o Govêrno de si próprio.
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O Sr. Saulo Saul Ramos - Desejo, com a devida permissão,
congratular-me com a presença de V. Ex.ª na tribuna, porque,
quando o General Horta Barbosa apresentou ao povo brasileiro
uma tese nacionalista contrária àquela de economia mista, preconizada pelo ex-Deputado comunista Carlos Marighela, e contrário
também àqueles que admitiam participação de capitais estrangeiros, V. Ex.ª, com a autoridade de ex-Presidente da República,
orientava a mocidade brasileira no bom sentido da defesa dessa
riqueza básica. Naquela mesma ocasião, com idêntica responsabilidade de V. Ex.ª, de Itu, o então Senador Getúlio Vargas dizia
que a mocidade tinha razão, porque "permitir a exploração do
nosso petróleo por entidades estrangeiras seria alienar essa riqueza". Congratulo-me, portanto, com V. Ex.ª pela advertência que
faz ao povo e à Casa. A mensagem do Presidente aí está, bastante
nacionalista, confirmando a coerência do grande estadista. Resta-nos sustentá-la para que a Câmara, com ponderação e responsabilidade delibere em defesl\1 do povo brasileiro. (Muito bem).
O SR. ARTUR BERI'{ARDES - Acabamos de conhecer os
resultados do último recenseamento feito na República. Apurou-se que os brasileiros superam a cifra de 52 milhões de habitantes.
Qual, porém, senhores, o r,túmero de analfabetos? :i!:ste deve orçar
por 60 % a 70 %, se não mais, nisto como muitos dos que declaram,
no recenseamento, saberem ler e escrever, o fazem somente porque assinam o nome. Não lêem jornal, desconhecem o que se passa
no seu país; ignoram quais os homens que merecem o seu voto.
O povo não está, assim, e~n condições de bem escolher os seus
representantes.
O Brasil se acha em situação vergonhosa perante as nações
do mundo, pois nêle reina em maior grau o analfabetismo.
Por tudo isso, devemos esperar que o Sr. Presidente da República .considere melhor o ~;eu ato. Se S. Ex.ª mandou conscientem~nte a mensagem acompanhada do projeto, poderá, nobremente,
deixar ao Legislativo a decisão que lhe compete, atendendo ao
ponto de vista nacional. Se S. Ex.ª tiver sido, porém, vítima de
algum equívoco, mais um~ razão para manter-se na esfera constitucional de suas atribuições e não interferir no Parlamento, nem
mesmo apelando para obter a solidariedade de seus correligionários, visto não dever o petróleo ser objeto de política, sobretudo de
política partidária.
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O Sr. Tenório Cavalcanti - Se o Presidente da República
errou, como diz o nobre orador, e se após as palavras de V. Ex.ª
vier a correção, isso vai demonstrar que o Chefe da Nação estã
fazendo progressos na arte de governar o Brasil.
O SR. ARTUR BERNARDES - O êrro é comum a todos nós.
S. Ex.ª poderá, com glória para o seu nome, ratificar o seu ponto
de vista. Desejaria sobretudo que S. Ex.ª respeitasse em seus correligionários nesta Casa a liberdade, a consciência cívica.
O Sr. Vieira Lins que devo ter ...

Venho ouvindo V. Ex.ª com o respeito

O SR. ARTUR BERNARDES - Obrigado a Vossa Excelência.
O Sr. Vieira Lins - ... à sua personalidade, ao seu passado
à condição de ex-Presidente da República. Senti, no decorrer do
seu discurso, exatamente o ponto mais interessante - o de contato entre o seu espírito e o meu - e êste é tanto mais interessante
quando observo que no govêrno de Artur Bernardes era eu môço,
panfletário, discursador ou pichador de muradas e de muros. Confesso a V. Ex.ª, num combate tenaz ao seu govêrno, pelo sentido
do espírito de liberdade, de amor ao povo, de desejo de levantar a
plebe de onde vim, aquela massa com quem convivi, naqueles
pcrões de padaria, naqueles fundos de farmácia e de tipografia,
nas bancas de engraxates, que foram a escola onde formei o meu
espírito, a minha cultura, o meu próprio eu. Naquele instante, ao
desenrolar esta bandeira, nunca poderia supor ou esperar que o
tempo nos unisse no mesmo ponto de vista, no mesmo clamor,
numa demonstração de haverem os espíritos evoluído no sentido
único pelo petróleo, que o Estado precisa, pela terra que o homem
necessita. j!:ste deverá ser o slogan do momento, se quisermos
salvar o Bra~il: terra para o trabalhador; petróleo para o Estado.
O SR. ARTUR BERNARDES - Tenho dado, na minha atividade política, o exemplo de que me coloco acima das paixões
própriamente ditas. Onde estiver o interêsse do Brasil - estejam
todos certos - aí estarei. ( Muito bem; muito bem. Palmas).
O Brasil, Senhores Deputados, é um grande país, mas não é
ainda uma grande nação; precisa, porém, sê-lo, e tem todos os
elementos para isso: um território imenso, que vale por um continente, recursos inumeráveis, 50 milhões de habitantes e uma raça
inteligente. Temos, entretanto, vivido a comprometer o futuro do
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Brasil e precisamos despertar para evitar que isso continue. Sem
o petróleo nunca o Brasil será uma grande Nação. Precisa sê-lo,
porém, até porque parece, a Providência nos reservou um papel a
representar na civilização universal. As grandes potências caminham para a sua finalidade, segundo a lei da finalidade das coisas.
Os grandes países de ontem estão, agora, sentindo as suas bases
abaladas, o laço de união começa a desprender-se com a separação
das suas antigas colônias. Enquanto elas declinam, o Brasil irá
subindo, se nós tivermos senso no seu govêrno.
É para uma situação desta que apelo para os nobres colegas.
Nós somos, hoje, políticos, mas não só políticos, como também
homens de Estado, obrigados a pensar no futuro da Pátria. O
político pensa na primeira eleição, mas nós, como estadistas, precisamos também pensar na primeira geração. Quero, pois, colaborar com o Sr. Presidente da República. O meu Partido, como devem
recordar-se, não ficou em oposição. Colocou-se numa situação de
expectante, de independen~e, porém, disposto a aprovar os atos
que fôssem bons. Nós nos mantemos ainda hoje nessa mesma
situação. Não mudamos o nosso ponto de vista, pelo que desejamos
muito lembre-se mais o Sr. Presidente da República do povo
brasileiro, que está atravess~ndo êsse sofrimento inaudito. Se assim
fôr, poderá S. Ex.ª contar com a nossa ajuda, talvez levada até
o sacrifício.
Era o que tinha a dhier. (Muito bem; muito bem. Palmas
prolongadas. O orador é cumprimentado).

SESSAO EM 5 DE FEVEREmo DE 1952
(Convocação)

EXPEDIENTE

....................................................................
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Saulo Saul Ramos.
O SR. SAULO SAUL RAMOS - Sr. Presidente. Envio à Mesa,
para ser publicada como se fôra por mim lida da tribuna, a seguinte carta do Sr. Embaixador Osvaldo Aranha, sôbre o problema
do petróleo e a mim dirigida, carta que já foi, aliás, inscrita nos
Anais da Assembléia Legislativa de Santa Catarina com as palavras
que então lhe aditei:
"Sr. Presidente e Srs. representantes, deixei, momentâneamente, a presidência para. ocupar a atenção da Casa, a fim de
realizar o editorial do Boletim informativo da Confederação Nacional do Comércio de 1.º de abril de 1949, bem como para ler e
comentar uma carta do Embaixador Osvaldo Aranha, publicada
no "Jornal de Debates", de 22 de abril de 1949, dirigida ao jornalista Matos Pimenta.
O assunto versará sôbre a exploração petrolífera brasileira.
Na sessão de ontem, os Srs. representantes, por certo, leram
êsse editorial resumido em tão poucas palavras, um atentado à
nossa soberania econômica, pela insinuação velada da entrega pura
e simples, dessa riqueza, a poderosas organizações de capitais privados que bem revela o principal interêsse da Missão Abbink, pelo
destaque do problema.
Inicialmente, diz o Sr. Abbink, ao se referir à exploração do
nosso petróleo: "É a chave do progresso econômico do Brasil".
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Essa missão que percorreu, de norte a sul, o Brasil, estudando,
por nossa conta, as possibilidades de emprêgo de capitais privados
do colosso norte-americano, depois de insinuar, sob protestos do
povo, que deveríamos desenvolver, em alto grau, a agricultura,
mandando-nos criar porcos, plantar milho e batatas, aconselhou-nos que a estabilização dum desenvolvimento industrial ficasse
relegada para futuro remoto. E ao apresentar o esperado relatório
do que observou, viu ou desejou - diz pretensiosamente: "O
petróleo é a chave do progresso do Brasil". É lamentável que a
venalidade de certos brasileiros defenda e apregoe as qualidades
do polvo ou dessas aves de arribação e rapinagem que sondam
veladamente riquezas, para aprisioná-las aos trustes internacionais. Contudo, o povo, na sua maioria, esclarecido e consciente, não
entregará as chaves de riquezas potenciais aos potentados de uma
política econômica escravizante, exploradora e completamente
desmoralizada perante nações civilizadas.
Diz mais: "Coloca na ordem do dia o desenvolvimento dos
recursos petrolíferos conhecidos no Brasil, prejudicados pelas restrições aos investimentos e os contrôles que limitam os juros do
capital estrangeiro". Contrôles que limitam os juros do capital
estrangeiro! Vejam só: O tal Míster não quer contrôles e deseja
maiores lucros para os C8J.pitais privados de seus amigos multimilionários.
No Brasil, todos nós desejamos capitais estrangeiros de cooperação, mediante empréstimos de qualquer fonte, mas o que não
desejamos é o capital de exploração, de escravização como êsse da
Missão Abbink e de seus apaniguados nacionais ou estrangeiros.
O Sr. Barros Lemos -- V. Ex.ª não acha que a solução dada
pelo presidente Dutra ao problema do petróleo seja altamente
patriótica?
O SR. SAULO RAMOS - A solução Dutra pode ser altamente
patriótica, segundo a conc~pção de V. Ex.ª e de outros brasileiros.
Para mim, foi parcial. Se:p.do defensor do monopólio estatal não
posso considerar "altame11te patriótica" essa fórmula, porquanto
favorece o desenvolvimento, no Brasil, de um monopólio privado·
monopólio que, no dia de amanhã, poderá perturbar nossa vida
politica. Com efeito, abalando nossa vida econômica, escravizando-a,
jamais poderemos desfrutar de liberdade política.
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O Sr. Barros Lemos - Qual a solução que V. Ex.ª sugere para
o problema?
O SR. SAULO RAMOS - A do monopólio estatal. A respeito,
Srs. Deputados, jâ- realizei vârios discursos nesta Casa e tive,
publicada em destaque nos jornais do Rio de Janeiro, a seguinte
frase, que bem expressa o meu ponto de vista: "Monopólio por
monopólio, façamos o monopólio estatal".
O Sr. Barros Lemos - Que nos diz o nobre colega a respeito
da Central do Brasil?
O SR. SAULO RAMOS - ~sse problema é diverso ...
O Sr. Barros Lemos - É o mesmo.
O SR. SAULO RAMOS - O caso do petróleo é grandemente
complexo. V. Ex.ª se refere à questão do transporte. Não resta
dúvida que também se reveste de magna importância, como a da
energia e a da exploração de nossas riquezas básicas.
O Sr. Barros Lemos - Se a questão do transporte se encontra na situação em que vemos, e é de mais fâcil solução do
que a do petróleo, calcule V. Ex.a o que seria dêste combustível,
uma vez adotada a solução por V. Ex.ª sugerida.
O SR. SAULO RAMOS - Temos de esperar, do patriotismo e
da capacidade dos brasileiros, algo que nos venha libertar econômicamente.
O Sr. Osvaldo Cabral - Sabe V. Ex.ª o que sucedeu com um
ilustre engenheiro baiano que descobriu os primeiros poços de
petróleo, que afirmou haver petróleo no Brasil? Foi prêso pelo
Sr. Getúlio Vargas, colocado na cadeia, perdeu tudo o que tinha,
ficou reduzido à mais completa miséria. Estêve a ponto de suicidar-se. ~le mesmo me contou sua história.
O SR. SAULO RAMOS - A história não é bem essa. . . Devo
dizer a V. Ex.ª, quando focaliza o nome do Senador Getúlio Vargas,
que a legislação social trabalhista e a legislação sôbre o subsolo
constituem obra imortal de S. Ex.ª. E a Carta de 37 nacionalizava
as nossas fontes de produção. Quanto ao petróleo, hoje a Constituição permite a exploração por brasileiros natos, com capitais
brasileiros ou por emprêsas que venham aqui se organizar. Eis o
motivo principal de os brasileiros estarem ocupando a tribuna
popular para defender essa importante riqueza nacional.
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O Sr. Osvaldo Cabral - O engenheiro a que aludi é brasileiro,
nome glorioso entre os de sua classe e, naturalmente, foi metido
na prisão porque acreditava na legislação trabalhista.

O SR. SAULO RAMOS -

Mas o petróleo está aí jorrando.

Graças à descoberta dêsse engenheiro,
o primeiro a perfurar um poço no Brasil.
O Sr. Osvaldo Cabral -

O SR. SAULO RAMOS - A perfuração foi executada pelo
Conselho Nacional de Petróleo, com recursos financeiros do Govêrno do Sr. Getúlio Vargas e sob a orientação de seus técnicos.
Ao Govêrno de S. Ex.ª devemos, portanto, a iniciativa para que
se pesquisasse petróleo no Brasil.
E quando S. Ex.ª, o Sr. Getúlio Vargas, procurava instituir no
Brasil a lei antitruste, quiseram salvar a nossa democracia e,
meses depois, era S. Ex.ª destituído do poder. Na primeira oportunidade após a sua queda, porém, S. Ex.ª disse: "Cai por fôrça de
um imperialismo econômi90 interno e externo; caí, porque dei
petróleo ao Brasil! "
V. Ex.ª não está fazen(:lo justiça. Na verdade, se o Brasil tem
petróleo não é graças a êsie ou àquele, mas a Getúlio Vargas.
O Sr. Nunes Varela - Tenho comigo a Mensagem de S. Ex.ª
o Sr. Presidente Eurico Gaspar Dutra. Na página n.o 214 dêsse
documento e nas seguintes, o honrado Presidente da República
deixa o assunto do petróleo e das refinarias bem claro, para
conhecimento do povo braíSileiro, por intermédio do Parlamento.
Afirma o general Dutra: "É de todos reconhecida a importância
dos combustíveis para a en;iancipação econômica do Brasil. Côns~
cio desta realidade, tem o Govêrno diligenciado por estabelecer as
condições técnicas, sem descuidar o estudo dos lineamentos jurídicos, que permitam base ~stável ao aproveitamento e industrialização daqueles recursos". Adiante, S. Ex.ª faz alusão a realizações governamentais e diz: "Dentro de suas possibilidades técnico•financeiras, vem o Govêrno realizando os exaustivos serviços que
se antecipam à efetiva exploração do petróleo. Trabalhos de geologia, prospecções, geofísicas, perfurações de poços pioneiros, além
das posteriores obras intermediárias à industrialização, tudo se
inclui entre as operações de grande monta e pericia levadas a
efeito". E, no dia 1.o de n1aio, falando ao trabalhador brasileiro,
o honrado Presidente Dutra, em magnífico discurso, esclarecia um
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ponto, o qual, sem dúvida, é do conhecimento da Casa. Como,
porém, V. Ex.ª vem debatendo o problema do petróleo, sinto-me
no dever de ressalvar êsse tópico: "Serão montadas as refinarias
- Asseguro-vos que tôda a atoarda levantada não me afetará o
julgamento, nem me afastará do caminho que leva à exclusiva
consideração dos interêsses nacionais e à busca do maior bem
comum. Também não se me entibiará o ânimo que mantenho e
haverei de executar, de lançar as bases, para a solução, no Brasil,
do problema dos combustíveis líquidos. As refinarias serão montadas e sê-lo-ão dentro dos princípios da mais estrita moralidade
administrativa". Se o nobre Deputado Saulo Ramos não conhece
as longas referências que o Presidente Dutra faz ao problema, o
documento que possuo está ao seu inteiro dispor. E, terminando,
agradeço a V. Ex.ª por me conceder tão extenso aparte.
O SR. SAULO RAMOS - Devo dizer, nobre líder do Partido
Social Democrático, que, movido por alto patriotismo, S. Ex.ª,
procura encontrar, com a montagem das refinarias, uma solução
patriótica. Assiste-me, porém, o direito de defender o monopólio
estatal, mantendo opinião que considero a mais perfeita de tôdas.
Aliás, colaborando com o meu modo de pensar, tenho a meu lado
o eminente Embaixador Osvaldo Aranha, que a respeito do assunto
se manifestou através de uma carta que dentro em pouco lerei e
revela uma opinião digna de ser respeitada e meditada por todos
os brasileiros.
O Sr. Konder Reis - Não tenho a intenção de responder
agora ao discurso de V. Ex.a. Depois de o ler, através das notas
taquigráficas, ocuparei ou não a tribuna, conforme tenha ou não
de fazer retificações às assertivas de V. Ex.ª, relativamente a
assunto sôbre o qual já me manifestei perante esta Casa. Desde
já porém, adianto que V. Ex.ª incorreu numa inverdade, acredito
que involuntàriamente, quando diz que a legislação de Minas é
obra do Sr. Getúlio Vargas. V. Ex.ª não pode ignorar - e o mesmo
digo em relação à douta Assembléia - porque seria cometer grave
injustiça, que a legislação do subsolo brasileiro foi, pela primeira
vez, cogitada no seio da Assembléia Constituinte de 1934 e que o
dispositivo que garante a propriedade do subsolo à União foi resultado de emenda oferecida pelo Sr. General Juarez Távora, então
Constituinte. A Carta de 37 não devemos, pois, a inovação mas
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à de 34. Essa disposição, repito, consta da Carta de 34, graças ao

trabalho do Sr. General Juarez Távora que, como V. Ex.ª sabe, não
defende a tese do monopólio estatal.
O SR. SAULO RAMOS - Graças ao Govêrno de Vargas. Em
1937, quando o ditador Vargas ...
De saudosa memória ...
O SR. SAULO RAMOS - ... instituiu o Estado Novo, fêz
uma Constituição que determinava, clara e precisamente, que o
petróleo brasileiro seria ou deveria ser explorado por brasileiros
ou capitais brasileiros. Agora êsse dispositivo foi modificado, traz
quase a mesma redação e acresce: ou "sociedades organizadas no
País". Foi o que há pouco afirmei.
O Sr. Konder Reis - Tenho quase certeza - não me recordo
dos têrmos da Constituição - de que a Carta Magna de 37 repete
o que consta na de 34.
O Sr. Ramiro Emerenciano -

O SR. SAULO RAMO~ - Absolutamente. Apelo para o testemunho do ilustre Deput~.do Ribas Ramos, porque com S. Ex.ª
consultei as Constituições de 34, 37 e 46.
O Sr. Konder Reis - Apenas desejo retificar a declaração de
V. Ex.ª, quando diz que à Constituição de 37 devemos a inovação
da matéria.
O SR. SAULO RAMOS - Não disse que inovou. Asseverei,
entretanto, que a Constitui.ção de 37 é profundamente nacionalista.
O Sr. Konder Reis - V. Ex.ª disse que foi ela que garantiu a
propriedade do subsolo à União.
O SR. SAULO RAMOS - O que disse e reafirmo é que o
petróleo ficou adstrito à exploração por brasileiros natos ou capitais brasileiros. Essa disposição está consignada na Constituição
de 1937.
O Sr. Konder Reis -· A de 34 é que garante a propriedade
do subsolo à União. Determina que o subsolo constitui-se bem
inalienável e imprescindíviel da União.

O SR. SAULO RAMOS - Mas se êsse vem sendo arrendado a
estrangeiros, deixa de ser inalienável. E meu objetivo é evitar que
tal aconteça, isto é, que essa riqueza passe para as mãos da Standard e da Shell.
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O Sr. Konder Reis - Apelo para os Srs. Deputados que são
advogados - infelizmente ainda não concluí meu curso de Direito - e para a cultura do nobre líder do PSD Deputado Nunes
Varela, no sentido de esclarecer se a Constituição aliena a riqueza
do subsolo.
O Sr. Nunes Varela -

Absolutamente.

o SR. SAULO RAMOS - Aliena! Como médico, devo dizer
a V. Ex.ª que a Constituição de 46 permite a exploração dos bens
do subsolo por emprêsas estrangeiras. Encaro o assunto como
médico e não através do prisma jurídico e como tal aliena. Na
Comissão de Finanças jâ disse que, olhando através dêsse prisma
jurídico, pelos seus ângulos poderia eu ver as imagens deformadas.
No bom senso existem também verdades jurídicas e, como médico
contesto a afirmação de V. Ex.ª e repito: Alienai Aliena!
O Sr. Konder Reis - Do prisma médico V. Ex.ª não pode ver
qual o conceito da propriedade.
O SR. SAULO RAMOS - Mas posso vê-lo pelo prisma do bom
senso; à luz da cultura sociológica e evolucionista, também, não ::;e
ignora o verdadeiro conceito da propriedade que gradativamente
está passando do indivíduo para a coletividade. Continua dizendo
o relatório da Missão Abbink: "Ora, a exploração petrolífera no
Brasil, neste momento, aliviaria a nossa posição em relação ao
dólar de cêrca de 300.000 dólares diários, além de nos abrir uma
possibilidade de fonte de divisas".
Bela promessa essa dos 300. 000 dólares diârios para possibilitar divisas que já não possuímos.
Qualquer inteligência mediana pode imaginar o que seria a
exploração petrolífera e o potencial de lucros em oposição a essa
migalha que nos querem dar os hábeis e maneirosos missionários.
Não temos divisas porque as empregaremos nos Estados Unidos na compra de quinquilharia, matéria plástica, etc. e aquelas
da França e Thecoslováquia para adquirir as destilarias para gregos
e troianos, isto é, para o Govêrno e para os concessionários das
destilarias particulares, dos felizes monopolistas que u mdia prestarão contas ao povo indomável dêste Brasil dos brasileiros.
Prossigo a leitura: "Já não é mais segrêdo que possuímos
amplas reservas petrolíferas, mas não possuímos recursos financeiros para uma exploração adequada".
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Êsses geólogos merecem o pecado da contradita, pois até os
irracionais no Brasil demonstravam a existência do ouro-negro
quando os bois, em Mato Grosso, não bebiam água nas fontes
petrolíferas. É pena que os bois, isto é, os irracionais não possam
provar que temos também capitais para explorar o nosso petróleo.
Na Argentina e no México nada faltou; nem patriotismo, nem
capitais para a exploração do petróleo e a subseqüente libertação
econômica de suas fontes produtoras.
Contudo, a solução Dutra, apesar de parcial - não é trocadilho - nos deu consciência de que temos capitais, capacidade e
que não somos ineptos - incapazes, como nos pretendem inculcar
os monopolistas, nacionais e estrangeiros.
Assim, o petróleo será nosso· graças à vontade do povo e à
graça de Deus.
Em tão poucas palavras do editorial, deduz-se que pretendem
ludibriar a opinião pública nacional.
Na seqüência do relljttório, tropeçamos em mais esta frase
demagógica: "A solução çlo problema do petróleo já superou os
limites da ordem política para alcançar os da demagogia".
Ordem política! Orde~ demagógica! O articulista devia falar
de Ordem Econômica! Tudo que se contrapõe e contraria qualquer interêsse - todos usam do mesmo e já velho refrão - "é
demagogia".
O que é verdade deixa de ser demagogia.
Com quem está a verdade?
Com Míster Abbink ou com o Brasil?
Afinal, o editorial pede "serenidade para uma conveniente
diretriz dêsse problema fq.ndamental, para não vegetarmos numa
economia fraca e quase colonial".
Pedir serenidade para não vegetarmos numa economia fraca
e quase colonial!
Voltemos ao descalabro daquele que assim afirmou: Posso
dizer que somos, na verdade, uma colônia econômicamente escrava, mas os colonos começam a ter consciência de que o Brasil
já não mais é uma propriedade de meia dúzia de senhores feudais
na opiniática dos monopoiistas. Pertence, isto sim, a 56 milhões de
brasileiros capazes de transformar esta superfície geográfica numa
potência mundial digna, respeitável e liberta econômicamente.

-

113 -

Sr. Presidente, e Srs. representantes: filiado que sou ao Partido Trabalhista Brasileiro, que tem como base doutrinária fundamental "a socialização progressiva das fontes de produção e riquezas", não poderia eu deixar de criticar a nefasta Missão
Abbink, porque não quero ser indiferente ou conivente com êsse
vandálico atentado à economia e à produção nacional, ameaçado
por poderosas concentrações econômicas, organizadas, sorrateiramente, por traidores monopolistas, filiados a trusts e cartéis internacionais.
O Sr. Nunes Varela- Permite o nobre orador um novo aparte?
O SR. SAULO RAMOS -

Com muito prazer.

O Sr. Nunes Varela - Encontro ainda, nobre Deputado Saulo
Ramos, na Mensagem presidencial, informações do General Eurico Gaspar Dutra esclarecendo que o Poder Executivo foi autorizado a abrir um crédito extraordinário no valor de 1 bilhão,
178 milhões, 457 mil, 530 cruzeiros e 30 centavos, para atender a
def.pesas com a aquisição de todo o material referido, verificando-se os respectivos pagamentos em cambiais. É a solução em marcha,
do problema.

O SR. SAULO RAMOS de V. Ex.ª ...

Perfeitamente. Aliás, essa afirmação

O Sr. Nunes Varela - Do Sr. Presidente da República.
O SR. SAULO RAMOS - ... ou melhor, a informação do
Sr. Presidente da República, que V. Ex.ª leu, é o mais formal desmentido à assertiva de que não dispomos de capitais, de que não
podemos realizar êsse empreendimento. Até bem pouco tempo
essa capacidade era negada e se dizia que necessitaríamos de milhões para executá-la. Agora, não: S. Ex.ª afirmou claramente,
perante todos nós, que temos dinheiro e que o Brasil vai realizar.
O Sr. Nunes Varela - Temos crédito extraordinário aberto.
O Poder Executivo foi autorizado, após dirigir-se, em mensagem,
ao Legislativo.
O SR. SAULO RAMOS - Temos créditos "extraordinários" e
"excepecionais" ... pois até chegamos a auxiliar uma companhia
estrangeira, a Light, avalizando-lhe vultuoso empréstimo. E trata-se de um emprêsa estrangeira.
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Mas, nem tudo está perdido. Protestos e opiniões se avultam
perante a Nação, brotando no coração e na argumentação do he>mem do povo, dos dirigentes nacionais e de seus grandes estadistas,
sugerindo como expressão de que o Brasil não sucumbirá :ao tumultuar duma anarquia econômica avassaladora e nefasta para
tantas nações e povos.
Já relegamos para o passado a afirmação de que "o Brasil é
um grande deserto de homens e de idéias". Por isso, Sr. Presidente,
ouvida a Casa, solicito a inscrição, nos Anais da mesma, da carta
que o Embaixador Osvaldo Aranha dirigiu ao jornalista Matos
Pimenta e publicada no "Jornal de Debates", no dia 22 de abril
de 1949.
Tão sábia opinião deve ser do conhecimento do povo catarinense, porque Osvaldo Aranha antes de ter sido embaixador em
Washington, já era "cidadão do mundo".
Eis o texto da carta de Osvaldo Aranha, sôbre o problema do
petróleo, a que me refiro. ,
Rio, 20 de abril de 1~49.
Dr. Matos Pimenta.
l.º - Não me poderia deixar de surpreender sua demarche,
aliás, generosa e agradável, no sentido de conhecer minha opinião
no chamado "Problema do Petróleo".
2.º - Deve lembrar-SE~ que, como presidente da Liga de Defesa Nacional, quando de siua brilhante conferência, ao encerrá-la
declarei, em têrmos claros e incisivos: "A minha experiência da
vida administrativa do nosso país não me permite concordar com
qualquer concessão a brasileiros e menos a estrangeiros para
exploração de riquezas naçionais".
3.º - A nossa Constituição, no artigo 153, regula o aproveitamento dos recursos minerais, estabelecendo que a sua exploração
por particulares dependerá, sempre, de autorização ou concessão federal, e no artigo 148 estatui: "A lei reprimirá de tôda e qualquer
forma de abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de emprêsas inqividuais ou sociais, seja qual fôr a sua
natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais,
eliminar a concorrência e aumentar arbitràriamente os lucros".
4.0 - A concessão, condição "sine qua non" para a exploração, por particulares, nacionais ou estrangeiros, foi objeto de minha
condenação, e o monopólio sôbre as formas comuns foi mandado
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reprimir pela nossa lei fundamental. Lógico se torna, pois, condenando eu a concessão e condenando a lei o monopólio particular,
não são as duas hipóteses, na minha opinião, admissíveis. Sou
contrário a ambas.
5.º - A conclusão é uma só: ao Estado, unicamente ao Estado, cabe explorar esta riqueza. Não se trata de questão política
e, menos ainda, partidária, não se debate a influência ou preferência desta ou daquela forma de emprêgo de capital, desta ou
daquela forma de exploração. Não admito a concessão e a lei não
admite monopólio.
6.º Resta, pois, o Estado como o único capaz de pesquisar,
extrair, transportar e refinar o nosso petróleo. A distribuição,
esta, pode ser confiada ao comércio. As demais etapas da exploração são conjugadas e inseparáveis, uma vez que interdependem
e se completam. É esta, por sua natureza, como a produção em
massa, por exemplo, uma atividade de caráter monopolista da
economia contemporânea. Não é possível, como seria desejável,
a livre concorrência. A concessão é sempre uma forma de privilégio maior ou menor. No caso do petróleo, redundaria em monopólio inevitável.
7.o - Tôda a minha formação econômica é liberal mas reconheço que ela tem de ceder aos imperativos de uma ordem econômica e social, não só criada em nossa Constituição, como necessária à nossa segurança e ao nosso bem-estar. O monopólio
estatal é, a meu ver, um mal, salvo quando, como no caso do petróleo, visa a evitar um mal maior· como, através de concessões,
o da criação de monopólios particulares condenados pelas leis.
Nestes casos, não é a administração pública que se substitui à
indústria e ao comércio particulares. Não é o Estado que se torna
comerciante ou industrial. :S:le exerce apenas uma de suas funções
primordiais e imperativas, a da proteção da ordem econômica e
social instituída no país. É uma função não só constitucional, mas
obrigatória e contingente, como tôdas as demais que dizem, por
exemplo, com a manutenção da ordem material, e moral, como a
policial, a militar, a judicial, a fiscal e a civil.
8.º - Não sou contra o capital estrangeiro, salvo quando êle
quer concessões e privilégios sôbre o nacional para entrar, permanecer e depois sair do pais e se êle quiser cooperar, em igualdade
de condições, com o nosso, deve submeter-se às impostas uo capital
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nacional. Se, porém, quer concessões e privilégios para entrar e sair,
sem nunca se nacionalizar parece-me melhor evitá-lo.
9.º - A minha opinião, hoje, é, pois, a mesma que enunciei
ao encerrar a conferência na Liga de Defesa Nacional: dentro do
nosso regime legal não encontro outra solução fora da ação exclusiva do poder público. É dever do Govêrno prever e prevenir, de
preferência a ter, amanhã, de reprimir ou remediar.
10 - Não entro no exame dos múltiplos e complexos problemas da exploração petrolífera em nosso País, porque, não admitindo a concessão, resta para mim, unicamente, boa, má ou péssima,
a sua exploração pelo Estado.
Do seu cordialmente. - Osvaldo Aranha.
Senhor Presidente, envio a Vossa Excelência o requerimento,
para ser submetido à alt' deliberação do plenário. (Palmas).

SESSÃO EM 12 DE FEVEREIRO DE 1952
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O SR. PEREIRA LOPES -

(L~
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.............

a seguinte comunicação) -

.

Sr. Presidente, Srs. Deputados.
O jornal "O Estado de São Paulo", em sua edição de 31 de
janeiro próximo passado, publicou, nas suas "Notas e Informações", seção em que habitualmente se analisam assuntos e problemas de grande importância ou de relevância nacional e internacional, um artigo sôbre a debatida e palpitante questão da
exploração do petróleo brasileiro.
É um trabalho ponderado, cheio de conceitos sensatos e merece, sem dúvida, ser apreciado pelos membros desta Casa e constar
de seus Anais.
Honrando sobremodo as tradições da imprensa brasileira, êsse
estudo demonstra a honestidade e o espírito público com que são
considerados, pelo grande matutino paulista, êsse e outros problemas que de perto dizem respeito aos superiores interêsses do País.
Na realidade, deve o problema, que é da mais alta relevância,
ser encarado, debatido e resolvido com serenidade, sem prevenções, nem atitudes preconcebidas.
Claro que acima de tudo devem ser defendidos os interêsses
do Brasil, o futuro de sua Economia e o melhor aproveitamento
de seus recursos; tudo, porém, há de se fazer à luz de um sadio e
nacional nacionalismo, à luz das realidades brasileiras e em compreensão exata do encarecimento em que vivemos.
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Diz o artigo:
"Ainda o petróleo.
Temos que tomar partido, definitivamente, na questão
do petróleo. Que é que se tem em vista? A necessidade
de se explorar essa riqueza imediatamente e nas maiores
proporções. Possuímos elementos financeiros próprios para
fazê-lo sem o concurso de capitais de fora? A nós nos
parece que não. Nem para o monopólio estatal nem para
a organização de companhi~s mistas em que devam concorrer, apenas, acionistas brasileiros natos, os recursos de
que dispomos não são suficientes. :ti: êste o ponto capital
da questão. Não queremos, naturalmente, a sujeição do
Brasil ao capitalismo estrangeiro. Queremos, porém, a
colaboração dêsse capitalismo em têrmos que não impliquem a subordinação nacional aos interêsses estrangeiros. Essa colaboração de nacionais e estrangeiros é não
só possível como aconselhável, conforme o demonstrou o
recente convênio entre a Bolívia e o Brasil relativo ao
assunto. Os dois ~stados, o boliviano e o brasileiro, entraram em acôrdo para exploração do petróleo existente no
território do primeiro. É uma colaboração entre governos
para a utilização de riquezas que pertencem sàmente a
um dêles. A Bolíyia não se preocupou com a indagação
de saber se o petróleo era dela ou não. Achou que devia
explorá-lo e que a exploração só podia ser eficiente me,.
diante a colaboração do Brasil. E fêz o convênio. Ora, o
que nós desejamos é muito menos do que isso. Não desejamos que se associe à nossa exploração qualquer govêrno
estrangeiro. O que desejamos, ou melhor, o que nos é
imposto pelas circunstâncias é a cooperação de capita.is
estrangeiros num;a exploração assaz dispendiosa e para á
·qual notàriamente nos faltam recursos. Sem essa colaboração, não sabemos quando teremos o petróleo em
condições de ser comercial e industrialmente explorado.
A urgência da exploração exige de nós o sacrifício de
proporcionar ao estrangeiro unia parcela dos lucros que
vamos auferir. Nada mais. A exclusão do estrangeiro só
pode ser pleitead;a por espíritos sem contacto com a realidade e que se guiam mais. pela imaginação do que pela
razão. A campanha contra essa colaboração representa
acima de tudo u~n ardil dos comunistas para retardar o
aproveitamento qessa nova riqueza e para impedir que a
América do Norte concorra com os seus capitais para a
renovação econômica do Pais, que fatalmente se dará no
dia em que o petróleo correr a jarros. Os comunistas nãO
viriam a repetir que "o petróleo é nosso" e não persisti-
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riam na exploração dos sentimentos jacobinos dos que
se dão ao trabalho de estudar os problemas nacionais, se
a colaboração pudesse vir da Rússia e se, em vez de capitais norte-americanos, fôssem os sovietes que se propusessem a colaborar conosco. Não lhes repugnaria mesmo,
ao estranho nacionalismo, que o nosso petróleo passasse
a ser petróleo russo. Devemos, portanto, resolver o problema sem dar maior atenção à interesseira propaganda
comunista nem ao histerismo jacobino dos que, ciente ou
inconscientemente, estão fazendo o jôgo comunista. Conta
o govêrno com os elementos necessários para demonstrar
gràficamente quanto nos vai custar a exploração do petróleo nos têrmos em que deve ser feita e quais os recursos
de que dispomos para levar a cabo essa exploração?
Publique-os e verá que todos os homens sensatos do País
se pronunciarão a favor da colaboração estrangeira. Essa
colaboração não implica o sacrifício de qualquer parcela da nossa soberania. Só poderá implicar se o govêrno
se mostrar de uma incapacidade incrível.
Os homens públicos, chamados a dar o seu voto no
assunto, não se devem deixar invadir da febre jacobina
nem se arrastar pela propaganda comunista. Devem estudá-lo com serenidade, com bom senso e com espírito
patriótico. A colaboração do capital estrangeiro pode ser
efetuada de várias maneiras: desde o empréstimo contraído pelo govêrno até à organização de companhias
mistas. Parece-nos que o trabalho do Legislativo deve circunscrever-se, uma vez adotado o princípio da colaboração,
ao estudo de qual dessas soluções é a mais aconselhável. O
que não é possível é que se negue ao govêrno a faculdade
de apelar para o capital estrangeiro, uma vez demonstrado que é indispensável a colaboração dêsse capital.
Que seria do Brasil se numa questão dessa importância os seus homens públicos fechassem os olhos à realidade e, num surto inesperado de romantismo nacionalista, ou numa submissão voluntária às injunções da
política russa, impedissem que a exploração do petróleo
se fizesse imediatamente. Além do mais, não nos parece
sério nem digno de uma Nação de gente honesta pleitear
para si uma situação em relação a um país amigo que
julgaria ofensiva para nós. O que pareceu para S. Ex.ª o
Sr. Presidente da República e ao Itamarati perfeitamente
justo em relação à Bolívia não poderá ser humilhante em
se tratando do Brasil. É o que se infere no tratado que
em boa hora acabamos de assinar com os nossos vizinhos
bolivianos".
Era o que tinha a dizer. (Muito bem).

SESSAO EM 14 DE FEVEREIRO DE 1952
(Convocação)

EXPEDIENTE

................. ................... ..................... ' .
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'

'

O SR. LOBO CARNEIRO (Para uma comunicação) * - Senhor
Presidente, o Centro de Estudos .e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional, organização patriótica que vem dirigindo há
quatro anos a campanha em favor do petróleo, acaba de dar à
publicidade uma nota de sua Diretoria de apoio ao substitutivo
apresentado pelo Deputado Euzébio Rocha sôbre o problema do
petróleo, mas com as seguintes emendas:

"l.ª - Inclusão também das atividades de distribuição do petróleo com exclusividade de emprêsa estatal
a ser organizada, isto é, monopólio de Estado, igualmente,
para o comércio grossista dos produtos refinados, permitindo-se apenas o varejo a pequenos revendedores particulares, mediante comissão razoável;
2.ª - Anulação das concessões para exploração de
refinarias aos grupos Soares Sampaio-Correia e Castro
(Refinaria União) e Drault Ernani-Peixoto de Castro (Refinaria do Distrito Federal), concessões estas ilegais,
caducas e antinacionais;
3.ª - Nacionalização do comércio de produtos de
petróleo importados, pondo-se fim à obtenção de lucros
excessivos por filiais de entidades estrangeiras, como a
Standard Oil, a Shell, a Atlantic, a Gulf, a Texas, etc.,
impedindo-se, ao mesmo tempo, manobras contra a produção nacionalizada".
Era o que tinha a dizer. (Muito bem).

* Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Carmelo d'Agostino, primeiro orador inscrito no expediente.
O SR. CARMELO D'AGOSTINO - Sr. Presidente, Srs. Deputados. - Iniciadas em nosso País as discussões parlamentares
sôbre a constituição dos meios de exploração do seu petróleo, em
face da Mensagem do Govêrno com êsse elevado propósito, como
representante do povo de São Paulo, nesta Casa, cumpre-nos o
dever de expender alguns comentários sôbre o projeto de lei
enviado pela autoridade executiva da Nação, bem como sôbre enganes que possam vir a prejudicar os interêsses coletivos maiores,
se com o nosso voto convertermos em diploma legal a iniciativa
oficial, nos exatos têrmos em que se acha concebida. Matéria essa
controvertida pelo que encerra de valor econômico e político, em
todos os seus pontos de vista, seja na paz, como na guerra, é justo
sôbre oportuno que desta tribuna, falando sem fito partidário e
muito menos pessoal, digamos ao país sôbre as vantagens e os
prejuízos potenciais contido$ no projeto de origem governamental.
A essa resolução somos levados até em virtude de contradições nêle
assinaláveis, expondo o nosso mineral a possíveis intromissões
estrangeiras, embora o seu texto resuma o propósito nacionalista
da iniciativa. Confessemos também que não é menor essa contradição no pronunciamentp dos altos auxiliares técnicos do país
sôbre a matéria. Tanto o Sr. Plínio Cantanhede, ilustre presidente
interino do Departamento Nacional do Petróleo, como o Sr. Pedro
Moura, reputado geólogo patrício, chefe dos trabalhos de pesquisa
e lavra do mesmo Departamento, em suas exposições, a que esti-:
vemos presentes, perante a Comissão de Economia desta Casa,
deixaram dúvidas e pusera;m de manifesto divergência de crítica
quanto aos fundamentos da auspiciosidade do empreendimento
visado no projeto oficial. O primeiro, asseverando o amplo êxito
da iniciativa, tornando, por isso, razoável a inversão dos grandes
capitais reclamados pelo govêrno, ação que deveria ser cumprida
e apressada, em face da falta de petróleo no mundo e da contingência de ficar o Brasil sem o combustível, no caso de guerra,
como era de esperar-se; o segundo, menos otimista, como menos
apressado, julgando que as áreas geográficas tidas como petrolíferas por indícios denunciaqores, eram as únicas promissoras da
respectiva exploração, não se necessitando assim de grande capitais, porque nem êstes nem o açodamento no trabalho seriam
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motivo para uma maior produção. De acôrdo com essa opinião do
esclarecido técnico, as despesas a fazer-se, neste ano, em pesquisas e lavras, montariam somente a Cr$ 300. 000. 000,00. Gradativamente, até o quarto ano, época da etapa final do plano consubstanciado no projeto, gastar-se-ia quando muito a soma de ..... .
Cr$ 3.000.000.000,00. Acrescentou ainda o ilustre técnico, contrariando as alusões do Dr. Cantanhede, que no mundo não há falta
de petróleo, em vista de suas grandes reservas, pouco se devendo
recear, portanto, da hipótese de seu desaparecimento nos mercados mundiais. Assim, o que de justo havia na sugestão do govêrno
era o fato de suprir-nos do nosso próprio óleo, prescindindo do
alheio, com poupança de nossas divisas internacionais.
O Sr. Lôbo Carneiro - Estou acompahando com muita atenção o discurso de V. Ex.a. Congratulo-me, aliás, pela maneira
como V. Ex.ª vem tratando do assunto. Creio, entretanto, que há
engano de V. Ex.ª quanto à posição do engenheiro Plínio Cantanhede. S. S.ª não afirmou, como nenhum técnico na questão podia
fazê-lo, que as reservas de petróleo rio mundo estão se esgotando;
q·ue não há petróleo no mundo para muito tempo. O que S. S.ª quis
dizer foi que as necessidades de importação para o consumo crescem de maneira que S. S.ª classificou de assustadora. Assim, se
não resolvermos o problema dentro de determinado prazo, não
teremos cambiais para importar êsse produto. t:ste o argumento
dêle. Houve mais argumentos, mas parece-me que de outros membros da Comissão, ou do General Távora, mas não do engenheiro
Plínio Cantanhede.
O SR. CARMELO D'AGOSTINO - Respondo a V. Ex.ª: não
há engano na referência às duas contradições. Eu ouvi as duas
opiniões, cotejei-as e verifiquei que eram literalmente opostas.
Quando à exaustão do petróleo no mundo, afirmava o Sr. Plínio
Cantanhede que, se não explorarmos as nossas reservas, estaremos
expostos a essa falta, em face do que dizem os americanos.
O Sr. Lôbo Carneiro - O projeto presidencial, acompanhado
da mensagem, não foi elaborado por técnicos no assunto; não foi
ouvido o Conselho Nacional do Petróleo. A mensagem não apresenta nenhum plano concreto, nenhuma justificativa das quantias
enormes previstas para arrecadação, sem aumento de impostos, e
para capital da companhia.
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O SR. CARMELO D'AGOSTINO essas quantias.

Não apresenta, mas pede

O Sr. Lôbo Carneiro - Mas não as justifica. Agora, técnicos
do Conselho Nacional do Petróleo, como o Sr. Pedro Moura e o
Sr. Bittencourt Sampaio, apresentam um plano concreto, mostrando que o Brasil pode realizá-lo com seus próprios recursos, com
quantias que não são exageradas e estão ao nosso alcance. Quer-me parecer que a intenção de quem elaborou o projeto foi assustar
a opinião pública, apresentando um vulto de despesas enormes, de
maneira a justificar a intromissão, ou a cessão dessa riqueza, a
trustes estrangeiros. Foi uma espécie de pressão sôbre o Congresso. Mas o Congresso está disposto a dar, e com a maior urgência, todos os recursos necessários. O que se lê nas entrelinhas da
mensagem., nas brechas do projeto oficial, é a intenção de permitir a penetração dos trustes da Standard OU, por vários processos. como V. Ex.ª muito bem sabe. É um projeto entreguista. A
apresentação de quantias fabulosas faz parte da preparação psicológica da opinião pública, ~)ara aceitar a tese entreguista, coisa
que não conseguirá, porque o povo já está bastante esclarecido.

O Sr. Castüho Cabral -- Mesmo admitindo a necessidade de
capitais mais vultosos, diminuindo-se na proposta governamental
para cinco bilhões o capitaJ da Petrobrás, como estou sugerindo
na comissão do nosso Partido ...
O SR. CARMELO D' AGOSTINO -

Muito bem.

O Sr. Castilho Cabral -- ... e não falo oficialmente em nome
dessa conlli:isão, porque seus trabalhos ainda não terminaram, verifica-se que, com a emissão de debêntures até o limite do capital,
e a emissão de ações preferenciais, os recursos da Petrobrás seriam
de 15 bilhões, suficientes para todos os programas articulados
pelos Srs. Pedro Moura, Cantanhede e outros.
O SR. CARMELO D'AGOSTINO - Os recursos, pelo menos,
iriam a cinco vêzes o que foi previsto pelo geólogo Sr. Pedro Moura,
mais a metade do que co:q.sta da mensagem e que o Sr. Plínio
Cantanhede considerou suficiente ou talvez um pouco aquém das
necessidades.
O Sr. Lôbo Carneiro -- Permtia completar o que estava dizendo. A mensagem omitiu também o autofinanciamento feito
pelos lucros que o negócio do petróleo irá proporcionando. Na
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mensagem está prevista a entrega de tudo que é lucrativo a particulares, nacionais e estrangeiros, através de subsidiárias. Vai ser
o desmembramento completo da indústria do petróleo, em benefício de grupos estrangeiros.
O plano nacional seria o do monopólio estatal, ou do substitutivo Euzébio Rocha, em que os lucros iriam financiar o empreendimento e não para as mãos de particulares, como está previsto
n1J projeto oficial.
O SR. CARMELO D'AGOSTINO - Ora, Sr. Presidente, diante
de fatos contraditórios afirmados pelos mais altos prepostos do
govêrno, tais os que acabamos de mencionar, como do mais importante dentre êles, que é o relativo à abundância do produto no
mundo e do pequeno capital a empregar-se na parte mais eventual,
o das pesquisas da existência de nossas jazidas, isso assegurado
pela maior autoridade no assunto, em nossa terra, ao legislador
impõe-se muita ponderação e muito equilíbrio no estudo e aprovação do projeto, porque, de forma diferente, em face do que se
afirma para que o votemos com urgência, podemos também, por
nossa parte, ser contraditórios quanto à defesa com a produtividade do rico combustível, notadamente nesta última hipótese, se
o.s capitais aplicados forem mais avultados que os necessitados,
encarecendo a sua extração. Afirmou o Dr. Pedro Moura que a
área petrolífera de nosso pais é de cêrca de três milhões de quilômetros quadrados, uma têrça parte do nosso território. Pois se
assim é, não vai ser pequena a prospecção das jazidas do petróleo,
nem a quantidade do óleo a extrair-se dela. Desta maneira, não
será o nosso mineral coisa desprezível ou de somenos para os dominadores do petróleo do mundo, tal como aconteceu com outros
povos, possuidores de reservas petrolíferas. E não se deve perder
de vista mais esta importantíssima asserção do afamado geólogo:
- "O petróleo hoje é a soberania do povo. Quem o possui e explora,
desfrutará dessa soberania".
O petróleo como causa de discórdia e injustiças

O petróleo tem sido a pedra angular e a fonte de não poucas
discórdias e injustiças entre os povos; entre aquêles que têm nesse
mineral os alicerces da sua hodierna pujança e aqueloutros, menos
felizes, que o guardam nas entranhas do seu território, não o
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podendo retirar nem distribuir, porque não possuem, antes carecem
dos meios materiais, mecânicos e financeiros de sua aquisição.
Entre êstes últimos, os que foram supridos de elementos que facilitaram a exploração do valioso produto se tornaram prêsas diretas
ou indiretas das conveniências e dos interêsses cúpidos de seus
fornecedores, pois que os fianciamentos facilitados visavam à posse
do precioso artigo, quando não fôsse para fins meramente comerciais, de grande resultado, como tem sido certo para fins estratégkos, na razoável previsão das guerras.
Dois fatos entre tantos outros confirmam a valia do produto
e a sua proteção exploradora. Um se relaciona com o receio de seu
desaparecimento, como admitem os norte-americanos, devido à
exaustão das respectivas jazidas, conseqüentes às explorações excessivas inspiradas por objetivos lucrativos; outro concerne à hipótese,
acolhida pelos britânicos, de que, na eventualidade da exaustão
possível, as reservas são necessárias para os tempos de maiores
consumos do produto; como os de gueua. Do primeiro fato decorre
o fortalecimento econômicq do povo emprestador do dinheiro e
fornecedor dos mate.riais da, exploração, desde que virá dispor de
tôda a venda rendosa do produto; do segundo, emanam as disponibilidades suficientes aos grandes consumos nos períodos de crise
bélica. Em ambos os casos, trata-se de povos expostos a lutas armadas e que se acautelam, na sua previsão, com os meios e recursos
idôneos para as suas vitórias.
Eis, Sr. Presidente, nos seus delineamentos, o que os fatos
notórios nos sugerem, neste instante, em que vamos decidir do destino do petróleo que guardamos em nosso subsolo, sem possuirmos
os recursos materiais e fin~nceiros com que explorá-lo. São fatos
incorporados à história política e econômica dos povos. O exemplo
histórico vive o dia de seu epílogo no fato iraniano, como viveu no
do México e até no brasileiro, quando as descobertas de nossas
jazidas foram tomadas como um caso anedótico, tais foram as sabotagens e os crimes perpetra\'.los e que se tornaram justa causa das
nossas atuais cautelas.
O interêsse nacional pelo petróleo brasileiro

A nação tôda está com a atenção voltada para o problema da
exploração efetiva do nosso petróleo, não pela promissória confirm~ção de sua existência no subsolo nacional como pelo receio de
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perdê-lo ou de escravizar-se ela própria, ainda que sob formas esconsas, ou dissimuladas, aos potentados do mundo, que não dispensam nem renunciam às vantagens do produto, estejam as suas
fontes em suas próprias ou em mãos alheias.
Ainda que diferente da nossa a maneira como agiram os iranianos, entregando em 1901, incondicionalmente, ao inglêses o seu
petróleo, não é descabido salientar que outras. também eram,
naquele tempo, as previsões e o conhecimento de sua serventia,
malgrado o tivessem já os estadistas na categoria de vital elemento
para os povos.
Fôra o engenheiro australiano Knox d'Arcy o negociador da
eJ<.."}Jloração naquele país da Asia. Obtivera a concessão para si,
pagando do seu bôlso ao Sha o direito de tôda a sua prospecção e
exploração, perfurando, industrializando e comerciando o rico mineral. Fundara para tanto a Burna Oil Cy. Mas não tardaria a ser
procurado, em 1909, pelo "Inteligence Service", na pessoa de um
simulado sacerdote protestante, Sidney Reilly, para que transferisse
os seus direitos, realizando avultados lucros, a que acedera d'Arcy.
Apareceu, então, a grande Anglo-Persian Oil Cy. Era já o govêrno
inglês que agia por intermédio do adquirente nos negócios do
petróleo na Pérsia. Não possuía, entretanto, a maioria controladora das ações da nova emprêsa, senão 40% do seu todo. Para
conseguir a supremacia e o domínio da gerência da emprêsa, obteve
a nomeação do Conselho de acionistas, além de ações privilegiadas
com direito a voto plural. Um estratagema de aspecto legal assectiratório da realização do que tinha em vista. Passaram os inglêses a ter, daí em diante, os melhores poços da região petrolífera,
fato que, em vista da facilidade da conquista, açulou o ânimo nos
norte-americanos a palmilhar as mesmas pegadas, instalando-se
também na Asia Ocidental. Foi quando, em 1937, apareceu a Iranian Oil Cy., emprêsa controlada pela Delaware Oil Cy., agindo
por conta da Texas Oil Cy., com concessionária de tôda a parte
norte do Irã. O seu capital de 5 milhÕPs de dólares, dividido em
50 mil ações privilegiadas de 100 dólnres rada e 50 mil de um dólar,
foi todo êle subscrito nos Estudos Unidos. A emprêsn concessionária
tinha o direito à prospecção e explnmçào do petróleo, durante
60 anos, além do seu tráfico pl'io tt'1Tithrh) pl'l"S.ll, construindo uma
"pipeline'', pois que a sua corn·t•1-11-1íln Se' t'HÜ'ndin até o mar Cáspio.
Ao govêrno iraniano cm <'Onft'l'idn um "n1y:1Jl.y'' por l>nrril de óleo
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extraído. Alojavam-se dêste modo os norte-americanos às portas da
Rússia, para os seus suprimentos de petróleo. Esta, por sua vez, já
havia invadido o território iraniano, criando a República de Azerbaidjan, obstando que se pudessem estirar mais para o norte os
poços da North Persian Oil Cy., concessionária, na região, da Anglo-Persian Cy. Os russos interceptaram os inglêses em seus maiores
passos em busca ali do precioso óleo econômico. Na Mesopotâmia,
como em Mossul, na Turquia, não foram diferentes os processos
para a posse do petróleo. Não faltou um novo pioneiro, Harwood,
que, como d'Arcy no Irã, cedesse à Inglaterra as suas explorações.
Não faltou também o "Inteligence Service", que passou a agir na
região. Dessa feita, porém, com a famosa Miss Bell, que se preparara até nos conhecimentos lingüísticos árabes, para melhor impressionar os seus potentados, reunindo-os em banquetes, falando-lhes em difíceis dialetos, empolganqo-os, assim, quando necessário
convencê-los dos consentimentos exploradores de seus petróleos.
Nessas regiões da Asia, estavam também os alemães. Era o
"Turkisch Petroleum", a "Aanolian Railway" (Banco Alemão),
"Anglo-Persian" e "Anglo-~axon Petroleum". Rockefeller, aliando-se a Deterding, figurava também no acôrdo. Dividia-se da seguinte
forma a exploração de seus poços: - 50% à "Anglo-Persian"; 25%
ao Banco Alemão, e 25% s~ "Anglo-Saxon". :msse convênio não fôra
assinado somente pelas respectivas emprêsas, mas também pelos
gm·ernos de Londres, Was;hington e Berlim. Em conseqüência da
guerra de 1914, foi excluída a Alemanha. Só a Inglaterra, pela sua
"Royal Dutch", em 1919, distribuiu 96 milhões de florins de dividendos, os grandes lucros da guerra, que apenas terminava. Lord
Curzon dizia dias após o seu armistício: "Mais tarde, ninguém
1

d·uvidará de que os aliados foram levados à vitória sôbre um rio
de petróleo".

Avaliemos, Sr. Presidente, o que não significa êsse líquido para
os países que o têm como garantia de suas armas.
São exemplos de como a existência confirmada ou apenas suspeitada do petróleo em território de países de economia débil tem
despertado competições e cobiças das nações poderosas. Tem sido
êle objeto, é certo, em negócios lícitos quanto ao pagamento de sua
exploração aos respectivos povos possuidores. Mas tal exploração se
tem exercido pela maneira e nos têrmos desejados pelos exploradores, considerando o produto como coluna dorsal das existências
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e do prestígio de suas nações. Os exemplos são expressivos de que
as nações poderosas não titubeariam na práticJ. da pilhagem dos
territórios alheios, se se sentissem repelidas em seus empreendimentos exploradores.
Se as nações exploradoras foram até a Asia, para se suprirem
do imprescindível mineral, imagine-se entre nós, aqui por perto,
quase à mão, qual não seria o propósito de possuí-lo, se soubessem
da sua existência inequívoca, além do mais, conhecedores das
necessidades nacionais de recursos pecuniários para a exploração
extensiva e produtiva.
A forma legal da organização, sob a constituição de sociedade
por ações, os seus títulos definidos no diploma legal respectivo,
ainda que inspirados pelas precauções de nossa legítima e indisputável propriedade territorial, nada disso seria obstáculo à pretensão do domínio de seus desejos cúpidos de voracidade. Não vacilariam tais interessados, se participantes, sob qualquer forma, da
iniciativa nacional, em buscar e invocar recursos para a imposição
daquele domínio. Não deve estar excluída das previsões a hipótese
da inovação de razões espúrias de preponderância de sua cobiça
sôbre os legítimos interêsses brasileiros, como sôbre a soberania de
nossa legislação. Essas razões são de antemão conhecidas: - tribunais internacionais para dizerem da legitimidade de nossas leis
relativas ao nosso patrimônio e, por fim, o poderio dos canhões
postados contra os nossos lares, como elemento de convencimento
da preponderância do direito da fôrça. Porque as armas dessas
nações poderosas foram manufaturadas para manter êsse poderio
mesmo, que não pode jamais perecer, apoiando a grandeza econômica de seus países· elaborada em grande parte à custa da dessangrada economia alheia. Os pretextos não faltarão. Serão os auxílios desinteressados aparentemente à causa da nossa independência econômica. Acreditando, de boa-fé, nas manifestações de
desprendimento e de boa vizinhança, identificando nelas uma
sinceridade apenas aparente, entregamo-nos atados aos povos
poderosos. Não foi diferente no Irã. E lá estão, trafegando em seus
mares e perlongando as suas costas, os canhões do poder naval
britânico, ao tempo em que se encaminharam a Haia as propostas
de solução da crise pelo tribunal internacional, solicitado a declarar o repúdio do direito iraniano, as reinvidicações de suas propriedades petroliferas. A própria Rússia, que se inculca defensora da
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liberdade em oposição ao capitalismo opressor, também ela exerce
os mesmos métodos espoliativos na questão do petróleo asiático.
A Rússia apossou-se logo do território, poupando-se ao incômodo
de ter de discutir a propriedade do líquido, que passou a extrair
das suas entranhas.
O Sr. Lôbo Carneiro - V. Ex.ª aí está fazendo confusão. Existe
a República de Azerbaidjan, que já pertencia à Rússia Czarista, e
existe a Província Azerbaidj an, na Pérsia. O que se deu foi o seguinte: ao tempo da Rússia Czarista, o Irã foi dividido em duas
zonas de influência: a zona de influência inglêsa e a zona de influência russa, ambas com direito a exclusividade para concessão
de petróleo. Quando houve a revolução de outubro, a União Soviética desistiu de sua zona de influência - isto é fato sabido com uma condição: de que na zona antiga, zona de influência da
Rússia Czarista, não f ôsse dada concessão, pelo Estado do Irã, a
emprêsas estrangeiras. Foi o que se passou.
O SR. CARMELO D'ACJ;OSTINO - Essa é a fórmula pela qual
- chamemo-Ia protocolar qu pragmática - a Rússia se apoderou
dessa região.
O Sr. Lôbo Carneiro - Não se apoderou: desistiu de seus
direitos com a condição de :p.ão serem dadas concessões a emprêsas
estrangeiras.
O SR. CARMELO D'AGOSTINO blica soviética.

Mas lá existe uma repú-

O Sr. Lôbo Carneiro - Existe uma república soviética, mas do
outro lado da fronteira. Já ao tempo da Rússia Czarista havia a
província de Azerbaidjan, província do Irã. V. Ex.ª está um pouco
equivocado.
O SR. CARMELO D' AGOSTINO - Não estou equivocado. É
fronteira que avançou, a p;:issos largos, com o capitalismo inglês e
americano, nas prospecções, nas pesquisas de lavras do petróleo
iraniano.
O Sr. Lôbo Carneiro - V. Ex.ª está enganado neste ponto.
O SR. CARMELO D'AGOSTINO - Penso que não.
Há, porém, outro exe:µiplo, ilustrativo, êste em nosso Continente, no hemisfério norte. É um exemplo que nos arrasta à meditação pelos ensinamentos que ministra. É o caso do México.

-

131 --

O seu infortúnio revolucionário, a sucessão aas lutas c1v1s,
desde Diaz, Madero, Huerta, Carranza, Obregon até Calleo, tôdas
essas explosões trágicas do opulento país tiveram como causa
imediata ou remota o petróleo e os interêsses dos concessionários
inglêses e americanos de sua exploração. Quando Diaz outorgou a
Edward Doheny o direito de explorar as jazidas do país, com o
qual o americano fundara a Huasteca Oil Cy., começou para o
povo mexicano o tirocínio das rebeliões, a "via crucis" das sangrentas e irreparáveis comoções internas. Isso desde que outro notável magnata do petróleo, Rockefeller passou a intervir nos negócios de Doheny. Aquêle magnata de princípio molestava o outro
com fomentas revolucionários, aliciando, armando e pagando o
mercenarismo dos atores das convulsões mexicanas. Isso aconteceu
até que Doheny cedeu os seus direitos de exploração à Standard
Oil of Indiana Cy., tornando-se aliado do seu antagonista.
Voltou o país à calma que havia desaparecido em conseqüência dos interêsses dos exploradores alienígenas do petróleo do
México. Calma, no entanto, temporária, senão fugaz, porque logo
a perturbaram os inglêses com os mesmos processos e os interêsses contrariados. Contudo, no interregno de paz, a propaganda
atribuiu a Rockefeller e a sua Standard Oil o milagre da "unificação" do povo mexicano. Os interêsses cia poderosa emprêsa
petrolífera haviam sido atendidos com aquela cessão de direitos.
Obtida a cessão, os interêsses eram do restabelecimento do regime
pacífico para o bom êxito da exploração do petróleo. São fatos
sabidos e caídos na notoriedade contemporânea de que haviam
sido os interêsses de capitalistas americanos relacionados com a
exploração petrolífera que tinham subvertido a ordem nacional
no México, ludibriando-se o seu heróico povo com o fazê-lo crer
que as armas de que se utilizava, fornecidas aos seus chefes
políticos para as revoluções, se destinavam às conquistas da liberdade, quando era a esta que se eliminava, em benefício dos exploradores do seu precioso óleo. Chegava-se, pois, aos extremos do
derramamento de sangue da gente mexicana, na luta entre seus
partidos, para a posse e a exploração de suas jazidas petrolíferas.
Trata-se de exemplos que deveremos manter permanentemente
em nossa memória ao fixarmos a solução do problema da exploração do nosso petróleo, possibilitando nela imiscuir-se, através
de franquias de lei, a colaboração estrangeira.
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Mas os exemplos continuam. Provàvelmente cessarão, quando
cessar, na terra, o petróleo pela exaustão de suas jazidas.
Em 1911, foi o grupo britânico Pearson que invadiu o México,
instalando-se em Tampico, em cujo subsolo se encontrou em abundância o precioso mineral. Fundaram os inglêses a "Mexican
Eagle", para trabalhar o petróleo naquela região. Se antes eram
os americanos que entre si disputavam os poços mexicanos, dessa
feita a luta desencadeava-se contra os britânicos. Diaz perdeu o
poder para Madero. A razão da queda de um e da ascensão do outro
foi explicada no Senado dos Estados Unidos pelo oficial do Exército americano Lawrence Converse. :t!:le declarou que o movimento
revolucionário que elevou Madero ao poder fôra vitorioso pelas
armas fornecidas pelo grupo da Standard 011 e Doheny. Por sua
vez, os inglêses derrubaram Madero e elevaram ao poder Huerta.
Os movimentos revolucionários se amiudaram, nas alternativas
dos fomentas do grupo prejudicado pela vitória do antagonista.
Huerta perdeu a posição para Carranza. tste cedeu o pôsto a Obregon. :tste, por sua vez, fpi substituído por Calleo. Os movimentos
eram empreendidos pel~ magnatas do petróleo entre populações
mexicanas, em território do México e em tôrno dos poços nacinah
do mineral.
Desde 1912, entretanto, a "Mexican Eagle" estendeu as suas
atividades, obtendo concessões em Costa Rica, Colômbia, Venezuela e Equador. A expansão inglêsa alarmou o govêrno americano, ensejando a êste que invocasse a Doutrina de Monroe, em
nome da qual sugeriu a anulação daqueles empreendimentos, com
exceção do realizado no México, condicionando a sua atitude ulterior, no sentido da aberiura de uma luta de concorrência franca e
sem tréguas, à aceitação ou não da sugestão feita.
Foi ainda a competição petrolífera no México, entre inglêses
e americanos, que indu;z;iu os Estados Unidos ao seu isolacionismo
na guerra de 1914. Estµnariam os Estados Unidos ver aniquilado
o poder do seu concorrente, de preferência a auxiliá-lo contra a
Alemanha. Foi em semelhante conjuntura que a Inglaterra enviou
a Washington o seu embaixador extraordinário William Tyrrel,
para tratar do assunto, com Bryan, secretário de Estado americano, e convencê-lo de que a amizade anglo-americana jamais poderia ser colocada no mesmo nível e na equivalência da proteção
oficial aos interêsses da Standard Oil, a cujo serviço o govêrno da
poderosa nação não deveria subordinar-se. Embora os Estados
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Unidos houvessem, em 1917, entrado no conflito contra a Alemanha, resolução para a qual não faltaria ensejo, a luta pelo petróleo
mexicano continuou, dado que o solo daquele país era riquíssimo
para que fôsse desprezado por êsses dois grupos, eis que só um
de seus poços, o de "Cerro Azul'', de n. 0 4, batera na ocasião todos
os records do mundo, dando 261. 000 barris por dia, ou cêrca de
41 milhões de litros, oferecendo benefícios surpreendentes, a ponto
de a "Mexican Eagle" passar a pagar dividendos de 6 para 62 %.
Eram as jazidas de petróleo do México mais ricas do que as maiores minas de ouro que o sol cobria sôbre a terra.
Dois fins tiveram os acôrdos anglo-americanos: - trazer a
América do Norte ao convívio da guerra, com o auxílio de armas e
soldados, e estancar o fornecimento americano de petróleo à Alemanha, que constituía três quartas partes do seu consumo. Contudo, a competição só teve a trégua dessa nova circunstância interesseira, reencetando-se até quando o presidente Carranza resolveu
controlar a exploração petrolífera do México, nacionalizando-a, no
sentido de que ela passaria a pertencer ao Estado, nunca mais a
indivíduos. Os Estados Unidos ameaçaram o México com o envio
de tropas e navios. Carranza modificou, em parte, a sua deliberação nacionalizadora: - O Estado poderia conceder os mesmos
direitos aos estrangeiros, sob a condição de não invocarem éles a
proteção de seus governos, no que concernia aos seus bens.

O Sr. Lôbo Carneiro - Aí foram introduzidas, pela primeira
vez, as emprêsas organizadas no pais. Exatamente como V. Ex.ª
está dizendo. A Constituição passou a permitir que o petróleo fôsse
explorado por mexicanos, ou por emprêsas, embora estrangeiras,
mas sediadas no México, organizadas de acôrdo com a lei mexicana.
Isto, porém, não impediu que o petróleo mexicano cada vez mais
caísse nas mãos dos trustes, terminando com a expropriação daquela companhia, exatamente como, no projeto, a Petrobrás. São
as pessoas jurídicas chamadas brasileiras, à imitação daquelas da
Constituição de Carranza.
O SR. CARMELO D'AGOSTINO - Pelo exposto em têrmos
sintéticos, verifica-se que é a soberania do povo, na pessoa de seu
dirigente político, que se deve curvar às pretensões capitalistas do
petróleo; que o direito dessa soberania, circunscrito ao espaço
geográfico nacional, deve anular-se diante da fôrça do interêsse
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mercantil estranho ao país, desde que fica tolhido o govêrno respectivo na faculdade de prescrever as leis inspiradas pelas conveniências da comunidade.
O Sr. Plínio Coelho - Nós, que conhecemos a cultura de Vossa
Excelência, não nos admiramos do brilhantismo com que vem sustentando esta tese.
O SR. CARMELO D'AGOSTINO lência.

Obrigado a Vossa Exce-

O Sr. Plínio Coelho - O que causa estranheza é que V. Ex.ª
se inscreva, como inscrito já estou, há muito tempo, na órbita dos
chamados "cripto-comunista".
O SR. CARMELO D'AGOSTINO - Não sei se devo ser considerado, ou chamado, como V. Ex.ª pretende, de "cripto-comunista".
O Sr. Plínio Coelho - Inocente útil.
O SR. CARMELO D'AGÓSTINO - Não sou comunista. Fiz
censura à Rússia, há pouco. Sou brasileiro. Deputado, eleito representante do povo de São Paulo; sinto o dever de dizer o que penso,
errado, ou certo, nesta Casa, e o faço com a melhor boa-fé.
Ao relatar êstes fatos, air,1.da que provoque em V. Ex.ª a suposição de que êles estejam a trabalho do comunismo, devo dizer que
são fatos provados por números, por datas ...
O Sr. Plínio Coelho - Permita-me dizer que penso como Vossa
Excelência, idênticamente. :Mfas os nossos adversários, a serviço,
talvez, do capitalismo internapional, dos trustes do petróleo, jogam
sôbre nós a pecha de "inocentes úteis'', de "cripta-comunista". É
o que desejo bem caracterizar.
O SR. CARMELO D'AGOSTINO - Esclareço, então, a Vossa
Excelência que o que estou dizendo são fatos conhecidos do mundo.
O Sr. Plínio Coelho - Incontestàvelmente, disse eu.
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que seu
tempo está findo.
O SR. CARMELO D'AGOSTINO - Obrigado a V. Ex.ª, Senhor
Presidente.
Ao fim do rela to dêstes e dos nossos próprios fatos, cheguei a
uma conclusão a respeito d& Mensagem do Govêrno. Faço-o com
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esta abundância de detalhes para conduzir-me, se Vossas Excelências me derem a honra de ouvir, àquilo que, a meu ver, deve constituir a segurança do nosso petróleo. Assim procedo obedecendo a
um ditame do meu próprio fôro de brasileiro, pondo em salvaguarda, pelo que sei, certo ou errado, a respeito do petróleo de outros
povos, os interêsses do Brasil, ou, seja, em outras palavras, pondo
as barbas de môlho.
Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª conservar-me inscrito para continuar as minhas considerações na sessão de amanhã. (Muito bem;
muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado).

SESSA.O EM 15 DE FEVEREIRO DE 1952
(Convocação)
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Carmelo d'Agostino, primeiro orador inscrito no expediente.
O SR. CARMELO D'AGOSTINO- Sr. Presidente e Srs. Deputados, continuando o meu discurso de ontem, e depois de longo
relato sôbre o que ocorreu com o petróleo de outros povos e com
referência aos que foram vítimas de pilhagens, de escravidão, deprimidos em seus interêsses pela exploração alheia, prosseguirei
hoje falando sôbre o que se passou com o petróleo sul-americano e
com o de nossas primeiras jazidas, para aquilatarmos o seu poderio, quando é dêle que vivem e se beneficiam em seu prestígio as
grandes nações. :S:sse poderio rasga até constituições, anula o direito de legislar inerente aos povos organizados em cujo solo a
riqueza mineral se evidencie; elimina aspirações de independência,
como as alimentara Carranza para o povo mexicano; empobrece
os povos que, por êle opulentados os respectivos territórios, têm a
desgraça de possuí-lo. Os dados estatísticos a êsse respeito são
expressivos. Na individualização da riqueza no país, a estatística
mexicana atribuiu, na ocasião, aos seus habitantes natos 192 dólares per capita, quando para os inglêses a cifra era de 188 . 845,
para os americanos 97. 368, franceses 58. 538, canadenses 3 .143,
alemães 11. 634, espanhóis 4. 185 e de outras nacionalidades
8 .104, correspondendo aos estrangeiros em número de 161. 000
habitantes a posse de uma riqueza representada por 3. 616 .195. 864
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dólares, ao passo que 17 milhões de mexicanos apenas possuíam
3 .140. 804 .136,00 dólares, sendo que dos capitais alienígenas 79%
estavam investidos nas explorações de petróleo.
Diante dêsses fatos e dêsses exemplos inequívocos na expressão da miséria causada e da opressão de que são instrumento,
poder-se-ia admitir ser indicada a intervenção estrangeira na exploração do nosso petróleo? Quando, não obstante a lição dêles,
anuirmos em admitir essa intervenção, não estaremos igualmente
admitindo o risco de testemunharmos a conversão de aparentes
formas auxiliadoras, ou cooperadoras, em injunções interesseiras,
acarretando todos os perigos e tôdas as inconveniências? As ocorrências dêsses derradeiros 50 anos são significativas. Nem se perca
de vista a afirmação de ser Edward Mackay, alta personalidade do
govêrno britânico, e o seu alcance, ao asseverar, versando os bons
êxitos das explorações petrolíferas por capitais inglêses, que "podia
dizer que dois terços das jaziP,as de petróleo exploradas na América do Sul se encontravam E.!m mãos britânicas" e que o "grupo
Shell tinha negócios em todos os campos petrolíferos do mundo:
- Estados Unidos, México, t;ndias Neerlandesas, România, Egito,
Venezuela, Trindade, índias, Ceilão, Estados Malaios, Norte e Sul
da China, Sião e Filipinas". Dever-se-ia qualificar de orgulhosa

essa declaração de 1920 do estadista inglês, ou somente confirmativa da ousadia do poder c1:1.pitalista desumano, exercido sôbre
os povos, pobres, embora donos de solos ricos de minas, cuja
exploração fizera a opulêncil?J. dos exploradores?
Entretanto, o presidente Lázaro Cardenas dispôs-se a dar
paradeiro ao estado de miséria do povo mexicano, oriundo das
contingências da exploração alienígena do petróleo nacional. Resolveu não mais admitir que os capitais estrangeiros investidos no
México continuassem a ser objeto de interêsses parciais, promulgando uma lei que permitia somente aos mexicanos a exploração
de suas minas petrolíferas. Determinava a lei que "todo estrangeiro que, em qualquer tempo, sob qualquer título, adquirisse um
interêsse ou uma participação social em determinada sociedade
seria automàticamente considerado cidadão mexicano, fôsse numa
como noutra forma. Ficava então entendido que êle renunciava a
invocar a proteção do seu govêrno de origem para defender tal
interêsse ou participação, pois que, em caso de violação dêsse preceito, perderia os benefícios àa nação mexicana".
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Diante, não obstante, da razoabilidade dos têrmos dessa lei,
outorgando aos mexicanos o direito de explorar as suas próprias
riquezas minerais, o grande pregador da liberdade econômica dos
povos, Roosevelt, guardou e manteve silêncio; mas a diplomacia
de seu país interpretou o ato de Cardenas como contrário aos
mandamentos da solidariedade pan-americana e ao espírito da
"boa-vizinhança". Quanto ao govêrno inglês, êste declarou-se solidário, não com a "Mexican Eagle", mas com os seus acionistas,
cidadãos britânicos supostamente prejudicados com a expropriação de seus haveres. Tal, na realidade, não acontecia, desde que
Cardenas mandava indenizar aos expropriados e estabelecia que
40 % da produção petrolífera do país se destinariam ao seu consumo, ao passo que 60% seriam entregues às companhias exploradoras para a sua exportação e ressarcimento de seus prejuízos.
Não pára aí, porém, a extensão das ambições econômicas da
exploração do petróleo alheio por grupos e governos de nações poderosas. Há outros exemplos da desumanidade e da irrestrição de
tais ambições. Assim enquanto a Inglaterra discutia com os Estados Unidos o desacêrto do seu isolacionismo e os induzia a entrar
na primeira grande guerra contra a Alemanha, afastando destarte
a fonte de fornecimento de petróleo americano ao país germânico
a firma Davis an Cy., concessionária das vendas de petróleo da
"Parent Petroleum Interest'', uma das filiais da possante "London
and Thames" abastecia a mesma Alemanha de essência mexicana.
Não se limitavam pois, os aproveitadores da exploração petrolífera
de outros povos a extrair o mineral, sob ganâncias e injustiças
insaciáveis, para as suas e as necessidades de consumo pacifico do
mundo: - forneciam-no também aos inimigos em armas, àqueles
que matavam os soldados de suas pátrias nos campos de batalha.
Diversa não foi, nem continua sendo a perseguição econômíca
do povo da Venezuela, do povo da Bolívia e de outros países dêste
Continente, onde haja jorrado êsse líquido em condições fartas e
lucrativas. Na terra do extinto ditador Gomez, operam cinco companhias exploradoras de seu petróleo integradas no grupo americano e outras tantas pertencentes ao grupo inglês. Os americanos
controlam 55% da produção; 40% os britânicos. Os restantes 5%
tocam à "Caracas Petroleum", dita representativa do grupo francês, mas na realidade pertencente a um armênio.
O grupo americano divide-se entre a "Creole Sindicate", a
"Lago Oil and Transport Cy.", a "Gulf Oil Cy.'', a "Venezuela Pe-
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troleum" e a "Standard Oil". Os inglêses, embora se representem
pela "Venezuela Oil Concession'', a "Caribean Petroleum", a "General Asphalt'', a "British Controlled Oilfields" e "Anglo-Iranian 011", compõem apenas ramificações de uma só emprêsa, a
"Royal Dutch-Shell", do govêrno britânico.
Os fatos mencionados na história do petróleo da Venezuela
não são diferentes dos que se passaram no México, quanto à sua
exploração estrangeira. Seria repetir os mesmos casos contraditórios de miséria e opressão, dizendo de suas ricas jazidas e estado
econômico de seu povo. Os seus concessionários, paradoxalmente,
encontrando em Gomez o mais dócil dos tiranos, que escravizara
a sua gente ao sabor de seus interêsses; que não hesitava sequer
em entregar-lhes os presos políticos para a construção de estradas
de acesso às suas possessões petrolíferas; que afazendara a Venezuela, como se dispusesse de coisa sua, tiveram nesse homem um
colaborador incondicional às suas incontidas ganâncias. :S:sses fatos
vieram confirmar, em sua seµielhança, os processos audaciosos e
o desprêzo pelos sentimentos de humanidade dos exploradores do
petróleo alheio. A terra de BoJivar, contrastando com o símbolo de
liberdade que encarnara o 13eu grande filho, vira-se prêsa dos
trustes e tolhida em seus passos· para a exploração de seu petróleo. O produto era objeto de parcos salários do seu povo, jamais
de sua independência econômica, como deverá ser, em face da riqueza que proporcionava aos seus exploradores. Para êstes, no
dizer de notável escritor rumeno "Venezuela era a melhor república do petróleo", devido à liberdade que desfrutavam nela os
exploradores alienígenas.
Na Venezuela repetia-se o processo de empobrecimento de sua
gente para maiores vantagens dos aproveitadores de seu carburante, como se dera no México. E no Paraguai? A verdadeira razão
da guerra com a Bolívia foi a do petróleo existente na região que
divide os dois países. Foi a luta fomentada pela Standard OU,
concessionária americana das jazidas bolivianas e o grupo da Inglaterra, ambos com pretensões à exploração do petróleo.
Lobriga-se ou se identifica a existência dessa origem no conflito entre o govêrno da Bolívia e a companhia de Rockefeller,
decorrente de conhecido episódio. O govêrno boliviano tentou
anular as concessões outorg&das à "Standard OU of Bolívia" por
haver descoberto o processo de contrabando usado pela concessionária. Esta construira uma "piper-line" · clandestina que alcan-
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çava a região de Bermejo atravessando território argentino. Por
êsse oleoduto se escoava o petróleo boliviano sem pagamento dos
direitos devidos. A luta desencadeou-se. E a "Petroleum Times"
sob as inspirações britânicas, entrou a alimentar o Paraguai na
guerra reivindicatória do território do Chaco.
Um periodista, P . W. F. , em excursão profissional na região e
ligado a urna das nações diretamente interessadas na contenda,
assinalava: - "Numerosos correspondentes de origem americana
e inglêsa reconheciam que a "Standard Oil of Bolívia'', que já possuía imensas concessões em terrenos petrolíferos em Santa Cruz,
continuava as suas perfurações nos terrenos do Chaco, e que a
Argentina agia no mesmo território, chegando à conclusão simplista de que as aspirações paraguaias eram sustentadas pelos
argentinos, atrás dos quais estavam os inglêses, enquanto os bolivianos eram apoiados pelas possantes companhias petrolíferas
americanas, começando-se a se ver claro nessa guerra, reputada,
por isso, inútil no sentido de sua razão, pois que não eram os tradicionais direitos do Chaco, invocados pelos dois países, que se
reivindicavam, senão o petróleo nêle contido e disputado pelos seus
exploradores mundiais". Os pobres soldados, coitados, que lutavam
pelos sentimentos de patriotismo, mal sabiam, antes ignoravam
por completo, que se achavam a serviço de interêsses estrangeiros
inconfessáveis no petróleo de suas terras.
Em rápidos traços e dizendo da sua veracidade do que tem
sido a exploração do petróleo no mundo, com referência aos povos
que o possuem em seus territórios e se encontravam ou ainda se
acham incapacitados de industrializá-lo com os seus próprios recursos, buscamos, Sr. Presidente, expor aos meus colegas, mandatários do povo nesta casa de seu Parlamento, os perigos a que estamos sujeitos, se não buscarmos agir com refletida cautela e com
resoluta independência, no que concerne à exploração dêsse nosso
produto. Também nós estivemos a pique de nos tornarmos prêsa
de seus exploradores mundiais e se o processo de arrochamento
se não consumou talvez ou por certo com golpes usurpadores de
sua exploração, foi porque de inicio nos privaram de explorá-lo,
tapando ou dissimulando a existência de seus primeiros jorras, em
nossa terra. Foi, contudo, imposição análoga à das audaciosas perseguições dos magnatas do petróleo contra outros povos. :t!:stes
foram impedidos de explorá-lo, no seu próprio território, porque
àqueles não convinha no momento a luta das concessões.
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O fato não deixou, entretanto, de ser escarnecedor para nós,
quando se afirmou ao mundo que o petróleo brasileiro era um caso'
anedótico. A definição emanava da decisão dos grandes exploradores mundiais do produto.
A existência dêle em nosso subsolo tem sido manancial de
decepções e amarguras, principalmente para os pioneiros do seu
descobrimento. Essas decepções começaram cronolàgicamente em
1931 nas terras baianas de Lobato. Foi quando Oscar Cordeiro teve
que enfrentar vicissitudes e malevolências ao afirmar a presença
de petróleo naquela localidade, contra a negativa até de autoridades públicas, pois para isso cavara êle uma simples cisterna, por
onde aparecia o rico mineral. O nosso inolvidâvel Monteiro Lobato,
culto e destemeroso brasileiro, ao referir o fato com a veemência
de seu patriotismo, foi também vítima de injustas perseguições.
Nada soubemos em seguida de positivo da intromissão estrangeira
no caso de nosso petróleo, a não ser o pronunciamento do técnico
Oppenheim, enviado pelo govêrno a Lobato, e que o negara capciosamente. Só em 1942 é que itnunciavam os jornais americanos o
aparecimento do petróleo no Brasil. Tratava-se das jazidas descobertas no Estado de Alagoas. ;i:nformava aquela imprensa que existiam em nossa terra ricos rq.ananciais do produto.
Não pequena foi a inquietação das Bôlsas onde se cotavam os
títulos das grandes companhias petrolíferas, tanto que de imediato se fizera espalhar pelo mundo um desmentido formal da
notícia. O receio da baixa dos títulos, como até do produto, que
aparecia num pais de vasta ~xtensão territorial, talvez em quantidade produtiva acima das :q.ecessidades do consumo, foi a presumível razão do desmentido ui·gente da existência do valioso mineral no subsolo do Brasil. Apesar disso, fundava-se nesta capital a
Companhia Petróleo Nacional, que se dedicaria à prospecção dos
poços alagoanos e dava ao engenheiro técnico Joseph Bach essa
incumbência. Não agiria com a necessária discreção o honesto
engenheiro e tivera logo contra si as dificuldades empenhadas por
agentes estrangeiros, interess11dos no malôgro do trabalho que fôra
empreender em Alagoas. Cqmeçaram as propagandas insidiosas
contra a exploração. Depreciava-se o êxito possível dela. Encarecia-se a necessidade da construção de extenso oleoduto, como condição indispensável para o barateamento do óleo que pudesse ser
encontrado, tornando-o ace&sivel no mercado comercial. Assinalava-se a adversidade da região para a exploração, carecedora de
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tôda a sorte de meios e de recursos. Informados dos materiais encomendados na Europa para o trabalho das perfurações, foram
envidados esforços por êsses solertes e mesquinhos interessados no
sentido de retardarem a respectiva entrega. Também improvisaram embaraços na Alfândega de Maceió no despacho do material.
No pormenor, interviria também o govêrno, através de autoridades
fiscais, reintegrando os embaraços. Havia um concêrto de ações
tendentes a desencorajar a execução da iniciativa, confrontada
com tantos óbices e tantas dificuldades. O mesmo processo tático
da sabotagem, adotado em outras partes do mundo, vinha igualmente ser aplicado em nossa terra, para que não tivéssemos o petróleo descoberto, com as suas jazidas identificadas. Não faltou
sequer a clássica greve de trabalhadores, em que se envolveu o
pessoal aliciado pelo engenheiro Bach, tão comum nos métodos
destinados a alterar a ordem pública e promover o fracasso do
labor alheio.
O técnico tedesco era, no entanto, pertinaz, e compreendia o
motivo daquela obstinação contra a exploração por nós próprios
do nosso petróleo. Eram os grandes exploradores inconformados
com a possibilidade do bom êxito da iniciativa brasileira sem o
seu concurso avassalador; eram êles que, por vias indiretas se
opunham a êsse bom êxito, destinado a servir de pedra fundamental à nossa independência econômica.
Não poucas vêzes testemunhara o engenheiro germamco os
seus trabalhadores abandonarem o serviço de perfuração, sem
motivo plausível. Faziam-no sem razão explicativa. Era a mão
esconsa da sabotagem, subornando a ociosidade natural do obreiro
irresponsável e anônimo. Não minguaram igualmente as informações capciosas e pseudo-técnicas, afirmativas ao govêrno da ocorrência de "graves erros" de Bach, influindo nas providências oficiais contra a iniciativa, promovendo a sua improficuidade.
Sem embargo de tudo isso sumàriamente aludido, o engenheiro tenaz recolhia petróleo extraído de Riacho Doce. As amostras remetidas ao Departamento Nacional de Produção Mineral, a
fim de serem examinadas, desapareciam no caminho, ou no enderêço final. O técnico alemão passou, nessa altura, a receber reiteradas ameaças de morte, se insistisse em seu labor. Por fim tomou-se o técnico de surprêsa com a chegada a Alagoas de uma comissão oficial para exame da veracidade das suas afirmações. Realmente, depois de três semanas de inquérito, essa comissão resol-
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veu tapar as perfurações feitas, cimentando a saída do petróleo
brasileiro de Alagoas, e declarar que ali não existia o precioso
mineral.
Os magnatas, que podem, podem mesmo. E não são levianos
em suas promessas, nem em suas ameaças. A coincidência foi
assinalada.
Alguns dias depois da obstrução das perfurações feitas pelo
engenheiro alemão, o seu cadáver foi encontrado boiando nas
águas do rio Moxito, nas terras alagoanas, onde êle teimava que
existia petróleo. E até hoje se ignora a razão da morte trágica do
técnico germânico.
Não esmoreceu a Companhia Petróleo Nacional em seus objetivos. E mandou outro técnico averiguar o inaudito caso. Foi o
engenheiro patrício Pinto Martins, que, após inquirir os trabalhadores e outros informantes, iniciou a desobstrução dos poços, no
que foi obstado pela policia alagoana, que o proibiu de levar avante
a tarefa de restaurar o jôrro daquelas minas. Pinto Martins lutou
em vão, como lutara o seu tenaz antecessor e ao deixar Maceió
lançou um comunicado ao ministro da Agricultura, no qual afirmava: - "Tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex.ª
que o Departamento de Minas exige a remessa de provas da existência do petróleo de Riacho Doce. Tenho a impressão de que esta
medida não procede de resqlução oficial. Circulam rumores que
permitem concluir pela exist~ncia de artimanhas ocultas. :É deplorável que o Departamento Nacional da Produção Mineral ajude
êsses propósitos". Antes de ~mbarcar para o Rio de Janeiro, su·
cumbiu e o seu cadáver foi encontrado no quarto do hotel. "Suicidara-se", desaparecendo coincidentemente com a sua morte tôda
a documentação das proval:í colhidas em Alagoas a respeito da
criminosa manobra estrangeira contra o nosso petróleo.
Que mais se deve dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, diante
dêsses fatos, sentidos por nós e por outros povos, atestadores da
irrestrição da audácia dos e:xploradores comerciais do petróleo do
mundo?
l!! a história com todos os indeléveis vincos de datas, regiões,
povos, governos e companhias exploradoras, a afirmar ocorrências
que se podem repetir entre nós, não só em face da imprescindibilidade do produto como arma dominante de guerra, como ainda,
por êsse mesmo motivo, ser objeto de interêsse indiscutivel de
poderosos governos, protetores das entidades conacionais incum-
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bidas de sua exploração comercial, tendentes a assegurar também
a provisão de disponibilidades, como de meios económicos de sua
riqueza.
Nas palavras que proferimos não há nenhum resquício de
xenofobia, nem de jacobinismo. Apenas a rememoração de fatos
ocorridos conosco e principalmente com outros povos, para que
estejam êles presentes em nossa lembrança, na recordação e no
conhecimento atual dos ilustres legisladores, a fim de que possamos agir na elaboração da lei especial da exploração ão petróleo
brasileiro prevenidos das possibilidades de adventos, crue de;;em
ser evitadas. Corre-nos a todos nós o dever de obstar o desencadeamento de ameaças e perigos eventuais contra os prtr."..iégios de
nossa soberania, como contra o poder da nossa econc~. E nem
se suponha, Sr. Presidente, que sejam descabidos os just0s r<::ceil'.llE
de que noo devemos tomar, tendo em consideração G'E' de:nais
e:xemplos da cooperação estrangeira no dese·nvoltimento eco•
nómico do país. As emprêsas alienígenas detentoras d~ c::ni::.::.::s.:iies
da exploração de certos serviços públicos abonam a razr:a.bilid.&.de
de tais receios. Porventura tem revelado maiores atenç&:s éí.l:.-:! nr:issos interésses o monopólio de serviços conferido a essas empr~
estrangeiras? Não. Os exemplos são notórios e estão nos negóieio:s
de São Paulo Railway, da Leopoldina, da Companhia T::le~órJ..il::a,
da Light & Power e até da Hollerith, aquelas duas primeiras cor;cessionárias de serviços ferroviários; a terceira, de semç0 t«::lefónico; a quarta de fôrça e energia elétrica; e a última, de máqui.'1.a...';
registradoras de contabilidade e estatística., alugadas ás ir.if);iJ:sa,i!
repartições públicas.
Tivemos de dispor de nossos saldos em esteriínos, não Ing:fa*
terra, produto de operações mercantis, para atender à aq:.llsiçãG
daquela ferrovia, quando os seus contratos com decadência de s.1;:us
materiais de transporte, pelo menos em parte nos asseguravam o
direito de encampá-la, sem indenizar os seus acionista.<>- .N~0 iomO:.'i
levados a capitalizar aquéles nossos recursos em inve.sfiL'lf:n~o:3 sern
resultados'? Qual a razão disso? A Inglaterra neg&.7&.-n~~ r, r:;,:;ga.t~
das divisas de nossa8 r~xportw,:üc::i, trunsformandr;-a.rr f::m v&.nt.&..g.::r..:.:~
dos acionistas daqu,:Ju 1!ffifH·füm..
Destituída a ferrCJvia de cflclênc:iu, fol-nos impüsta ~.0m0 3.i:;;
consistentf;S num g-rund1! rw~·;(1clo. Adquirimo;~ ac':rvr.;a for:r-r,,-üir·i-:•s
sem nenhumá rcm1a pul'll rm 11011Ho11 cuplta.ii;; tr1)<.:á7ar!'~-=-~ e:...s :::JJ·S..!.C:.S
disponibiJídad<:H }J.1,Jvun, p11r 1·xplontr;í)w; rw.miiv&:'i, <:ntri:gá7ar.c.o·:s IJ:5
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nossos recursos em esterlinos, para disporem dêles os inglêses
contra as ações de suas companhias sem dividendos.
A Companhia Telefônica age pelo roemo diapasão. Só melhorará os seus serviços se lhe dermos os capitais, isso admitindo desde
já o aumento de suas tarifas. Falseava a verdade, ao asseverar
dificuldades importadoras dos materiais, quando reclamávamos
contra o seu péssimo serviço, mas a realidade se escondia na solução de suas pretensões majoradas que, retardadas, a obrigaram
a falar a verdade.
Não demos à Ligth os nossos rios e lagos para com êles fornecer-nos energia elétrica? Não passaram a render mais os seus
capitais pelos recursos que lhes oferecíamos? Não tivemos que
garantir em seu empréstimo de 90 milhões de dólares, para melhorar os seus fornecimentos de energia? Quais as vantagens que
nos deu ela contra todos êsses fatôres de sua exclusiva conveniência? Nenhuma. Ao contrário, depois disso, tivemos que pagar maiores tarifas pelos fornecimentps de sua eletricidade, como sofremos
o racionamento de sua energia.
A Hollerlth, então monopolizou os serviços mecânicos de escrituração pública, alugando a;s suas máquinas, quando outra companhia, a "Power", se propupha a vendê-las, passando o Estado a
possuir o que hoje lhe custfl, fabulosos aluguéis. O representante
da Hollerith no Brasil foi considerado na América do Norte o
maior e mais eficiente intermediário de negócios! Dispõe de um
govêmo, alugando-lhe máquinas, sob uma perene renda. Que outro
negócio poderia ser mais vantajoso para os Estados Unidos? Sirva
de exemplo o que expusemos, Sr. Presidente, ainda que menos
grave do que as opressões estrangeiras do petróleo e reflitamos
ponderadamente no que iremos fazer nesse terreno.
No projeto de lei oferecido à nossa apreciação pelo Poder
Executivo, é justo que se as&inale o evidente desejo oficial de acertar. Reconheça-se também a complexidade do assunto. Embora
alheio às sutilezas do saber jurídico, temos para nós, Sr. Presidente,
que o projeto governamental não estabelece a divisória intransponível contra o acesso da cobiça estranha na exploração do nosso
óleo vital na economia, tornando, portanto, possível o desenvolvimento futuro de dificuldades para o nosso sossêgo e para a nossa
soberania, a pretexto de uma cooperação de cuja sinceridade só
temos motivo de suspeitar. E essa cooperação, em têrmos aparentemente inocentes, é admitida no projeto.
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Já pelo fato de não possuirmos capitais quantos exige a exploração, mormente em moedas estrangeiras, para aquisição de materiais, para transporte e industrialização do nosso petróleo; acossados pela pressa, em virtude da iminência de uma guerra já
delineada no antagonismo dos seus campos e da falta no mundo
do carburante indispensável, acrescidos êsses fatos pela razão de
que o desenvolvimento da produção nacional nos viria emancipar
das divisas que despendemos para a aquisição dela no exterior,
destinado ao nosso consumo sempre crescente, tudo isso impõe
realmente brevidade na adoção de um diploma legal regulador da
exploração do valioso mineral brasileiro. Não obstante, não nos
devemos desorientar pela urgência do assunto, acordando-nos na
elaboração de uma lei em cujos dispositivos, sob a liberdade de
franquias, se possam comprometer até os destinos do pais, considerando a sabedoria da afirmativa de que a pressa é inimiga da
perfeição e sem perder ainda de vista que a tarefa que nos está
cometida, pela sua mesma gravidade, não poderá nem deverá ser
concluída com defeitos formais ou de fundo, que nos possam
expor a escravização econômica, como tem acontecido com outros
povos desprecatados, nem aos insucessos do futuro, por imprevisão,
ou ausência de sagacidade de nossa parte, o que seria imperdoável.
Uma das criticas que mais se acentuam no exame do projeto
governamental é a que concerne à determinação do ônus para a
formação da Petróleo Brasileiro S. A. As taxações, ainda que previstas como únicas capazes de fornecer os recursos necessários,
discordam da capacidade contribuidora do nosso povo. É certo que
dêsse sacrifício teremos o petróleo e com êle as sobras internacionais, prevendo-se, por essa forma, a reposição da nossa combalida
economia; mas não é menos verdade que, deprimido o nosso povo
com maiores ônus, acrescidos no gasto do seu sustento, a situação
se agravará, invalidando o pais perante a concorrência de outros
povos, porque a sua produção não poderá competir nos mercados
do mundo, isso possivelmente com o nosso café, o único supridor
de vulto de divisas para os seus recursos, na presente fase de nosso
intercâmbio. O seu esporádico encarecimento, na competição com
os procedentes de outros produtores, estimulará, por outra parte,
a ampliação das culturas para maiores produções, em países concorrentes, ou onde êle já floresce. Seria, então, agirmos no setor
petróleo da nossa economia, no preparo da futura fonte da riqueza
nacional, em detrimento, durante o aparelhamento preciso e de
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extensão imprevisível, dos produtos que agora, embora reduzidamente, contribuem para manter o equilíbrio das nossas finanças
coletivas.
Se nos ocorresse o dever de aconselhar, sugeríamos o alvitre
da moderação na urgência com que está sendo reclamada a elaboração da lei especial em curso. Trata-se de uma urgência moral,
inspirada mais que tudo pelo receio do atraso na sua elaboração,
em face da ameaça de uma nova guerra. Ainda diante da eventualidade dêsse acontecimento, preferiríamos que a sua elaboração
e execução se fizessem agindo também no campo de nossa economia efetiva, remediando um sem número de seus errados fatôres,
com compulsá-los com a devida atenção, dando-lhe.s orientação
mais parcimoniosa, de modo que fôssem minorados os gravames
que vem sofrendo o consumo de nosso povo, predispondo êste por
essa forma, a maiores e mais avultados gastos indiretos, representados pelos impostos reclamados pela solução do problema da
exploração do nosso petrólEfO. Confessamos, para que nos compreenda o govêrno, que é da nossa sinceridade de auxiliá-lo que expomos a nossa critica. Já qµe se busca somente nas coerções da
justiça popular, outorgada, e no contrôle oficial de preços, o imperativo do barateamento do icusto de vida de nossa gente, quando a
solução se encontra indubitável e exclusivamente no fomento produtor do pais, no transporte regular da produção e no alargamento
dos mercados de consumo, oferecendo-se eqüitativamente a paga
justa ao trabalhador, assegurando-se com essas providências a normalidade da vida do brasileiro, não pareceria oportuno ampliar as
contribuições tributárias, de que decorreriam novos gravames
contra a coletividade, para resolver, com açodamento, o problema,
sem dúvida capital, da noi;sa riqueza petrolífera. Do câmbio; do
dinheiro em circulação; dos bancos e da sua situação nas atividades emprestadoras para m~iores produções; das melhorias produtoras e das conquistas dos mercados internacionais, de tudo isso
deveria o govêrno também fazer objeto de suas preocupações para
minorar os males da nossa carestia, de preferência a sugerir a
elaboração de leis, que nada têm a ver, nem dizem respeito à
remediação dos fatôres responsáveis pelo desequilíbrio vigente,
que incapacita o nosso povo de concorrer com maiores contribuições fiscais para resolvermos os nossos magnos problemas.
Pois é justamente na situação econômica desfavorável que em
geral se abriga o perigo da intromissão das companhias estrangei-
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ras na solução, a título de cooperadoras, do problema da exploração
do mineral alheio.
Elas vingam em seus propósitos, quando da precariedade dos
povos que pretendem industrializar o seu petróleo e nós, com os
gravames que alvitramos criar, sem outro programa de melhorias
na generalidade de nossa produção, é possível que nos vejamos a
braços com dificuldades contribuidoras para tão elevado ônus e
tenhamos, desta maneira, que abdicar da nossa independência
petrolífera. Deixando de exportar e privados de consumir na
altura das pagas de nossos trabalhadores, ficaremos sem os recursos para a exploração do nosso petróleo.
Os aumentos nos impostos alfandegários para gasolina, óleo
Diesel, gás oil, em média, são de 60%, sendo que para os óleos lubrificantes é de 300 % . Se computarmos êsses aumentos com os atuais
consumos de 1 . 000 . 000 de toneladas de óleo Diesel, 3 . 250 . 000
toneladas de gasolina e de 162. 000 toneladas de óleos lubrificantes,
chegaremos à conclusão de que o ônus que recairá sôbre êsses consumos será de Cr$ 1 . 350. 000. 000,00 na gasolina, cêrca de ..... .
Cr$ 500. 000. 000,00 no óleo Diesel e cêrca também de ......... .
Cr$ 300. 000. 000,00 para os óleos lubrificantes, num total de .... .
Cr$ 2 .150. 000. 000,00. Admitindo que 80 % dêsse cômputo seja para
fins produtores, teremos que a nossa economia será onerada em
Cr$ 1. 720. 000. 000,00.
Acrescendo-se o impôsto único que manda agravar de Cr$ 0,62
para Cr$ 1,13 por quilograma de gasolina ou fração, de Cr$ 0,35
para Cr$ 0,80 os óleos lubrificantes, temos mais Cr$ 1.200.000.000,00
para a gasolina e mais Cr$ 72. 000. 000,00 para os óleos lubrificantes. Por conseguinte, desprezando as quantias e produtos de
menor valor, para citar êsses e que são diretamente os consumidos
pela nossa economia, seja na produção mercantil, seja nos seus
transportes, eleva-se o gravame a mais de Cr$ 1. 000. 000,00, dando
ao todo Cr$ 2. 720. 000. 000,00. Agora, se considerarmos que êsse
ônus atingirá mais aos maiores centros de produção do país, São
Paulo terá que contribuir com cêrca de Cr$ 1. 700. 000. 000,00, pois
que êle produz 60% do que consome o país, seja no campo interno
como no externo. Isso se assinala, desprezando na mesma proporção a sua contribuição capitalista, que não será inferior, assim, a
Cr$ 3. 000. 000. 000,00 para a tomada de ações ordinárias ou prefe-
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renciaIS, que será feita pelo govêrno do Estado, município e seu
povo, conforme disposição prevista no projeto de lei.
Deve, portanto, contribuir São Paulo com Cr$ 9.800.000.000,00
no espaço de quatro anos, entre capital e impostos para o petróleo
do país, não se contando com a sua subscrição de obrigações e
títulos preferenciais, se êstes, como no projeto se prevê, foram emitidos além do capital.
É de se presumir, dessa forma, que São Paulo deve dar de sua
economia, de seu esfôrço produtor, 60% das disponibilidades que
se destinam à industrialização do nosso petróleo, devendo, assim,
partir desta tribuna a voz de um seu representante, para expor ao
país considerações parcimoniosas sôbre a iniciativa do Govêrno
Federal, em virtude do grande ônus de sua contribuição, embora
o faça em apoio à carência petrolífera do país.
Há poucos dias era o "Plano Lafer" pelas leis que se votaram
neste Parlamento, as quais previam para São Paulo o tributo de
6 bilhões de cruzeiros; agora o petróleo, na formação da "Petróleo
Brasileiro S.A.", que vem exigir-lhe, através de seu projeto de lei
e novos impostos, mais o gra,vame de quase dez bilhões de cruzeiros.
É preciso considerar que Sãp Paulo não é um centro de exploração
capitalista, que faça do dinheiro objeto direto de renda, senão de
investimento de produção. Se lhe tirarmos os elementos financeiros, diminuirão as suas attvidades e na proporção como as tem
para o Brasil será o pais que perecerá econômicamente, resultando
disso mais um perigo para o empreendimento nacional de seu
petróleo.
Assim acreditamos, porque as últimas leis, a do Plano Lafer
e mais esta que iremos votar, tendem a desfalcar São Paulo de
recursos pecuniários de cêrca de 30 % de sua produção primária,
computada em 50 bilhões de cruzeiros e de sua renda geral de 20%,
percentagens elevadas para um Estado que faz de seu dinheiro um
elemento propulsor de metade da produção econômica do pais; não
existindo nêle circulação fiduciária correspondente, sentir-se-á desfalcado dela com prejuízo de suas atividades. Não devemos esquecer que o empreendimento é dos que reclamam disponibilidades
capitalistas, ininterruptas, levando-se em consideração as perfurações infrutíferas. Daí, as carências governamentais para o seu
bom êxito não terem limites.
Assim, justo é que se reclame, concomitantemente, ao plano
do petróleo, como aliás muito bem o deseja o Govêrno Federal, um
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vasto programa de restauração econômica do Brasil, para voltarmos aos índices de equilíbrio que jâ mantivemos, estabilizando os
valores do nosso trabalho. Porque, de modo diferente, convulsionada como se encontra a nossa economia, sob altas incessantes
nos preços de nossos consumos, salários em constantes elevações,
sem que ainda atendam às necessidades de nossos trabalhadores;
falta de produção, que não nos permite maiores intercâmbios com
o mundo; ininterruptas emissões de dinheiro, cada vez mais depreciado com as majorações dos novos encargos a que nos referimos
neste discurso, teremos afundado no caos, verificando-se, então, a
conquista do petróleo pátrio sob os maiores custos de nossos consumos, impôsto o nosso afastamento do mundo pela mais nefasta
das inflações, a dos altos preços, sem têrmos o que exportar, para
os suprimentos monetârios da iniciativa. Quando a essa situação
chegarmos, pelo que nos é lícito prever em vista do estado atual
e mais o agravamento por influência dos novos impostos e encargos capitalistas, como os do Plano Lafer e agora os do petróleo,
dois serão os caminhos a seguir: ou arcamos com a depressão, tornando-se o nosso petróleo antieconômico, ou entregamo-lo ao estrangeiro para que no-lo forneça mais barato. Se chegarmos a essa
última hipótese, como solução imperativa de um grande impasse,
teremos aplicado da nossa soberania exploradora, para virmos a
ser o que foram e ainda são os povos que o possuem sem ordem
econômica em seus países, e pobres, por isso.
Quanto aos têrmos do projeto de lei de origem governamental,
malgrado desprezemos a critica que assegura existir em seu texto
articulados inconstitucionais, somos levados a mencionar alguns
equívocos que podem ter ressonância no âmbito econômico, ferindo
de frente o escopo tutelar dos interêsses nacionais na exploração
do mineral brasileiro. Por exemplo: - o Art. 5.º, que é dominante
no sentido de manter em poder da União Federal o contrôle da
Sociedade e da solução do problema do nosso petróleo, deve ser
redigido, em nosso entender, em têrmos menos equívocos e só aparentemente redundantes, declarando-se que a transferência pela
União de ações ordinârias aos subscritores compulsórios e voluntários, como aos que possam tornar-se adquirentes sem subscrição
originária, se fará "desde que não fiquem reduzidas as ações inalienáveis de sua propriedade a menos de 51 % irredutíveis do capital
e de seus aumentos".
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Por sua vez, o§ 2.º do Art. 3.º do projeto prevê que "os aumentos de capital poderão dividir-se, no todo ou em parte, em ações
preferenciais, que serão oferecidas d subscrição pública ou aos tomadores a que se refere esta Lei". Ressalta neste texto a incongruência do dispositivo, pois se os aumentos de capital são suscetíveis de ser dividido em sua totalidade em ações preferenciais, o
Govêrno não terá parte nesses aumentos, desde que o seu capital
é formado por contribuições fiscais. Assim, em substituição, dever-se-ia dizer: - "Os aumentos de capital poderão dividir-se em
ações ordinárias e preferenciais, que serão oferecidas d subscrição
pública ou aos tomadores a que se refere a Lei e nos têrmos nela
prescritos" ..
Ainda a propósito do aumento de capital, o inciso II do Art. 7.0
usa linguagem obscura. Pela redação dêsse inciso, os 60% pertencentes aos Estados e Municípios, êstes com mais de 100. 000 habitantes, provenientes da receita do impôsto único de consumo sôbre
combustíveis líquidos, "poderão ser aplicados na tomada de ações
e obrigações da Sociedade, du de emprêsas subsidiárias". Verüica-se assim que é facultativa si- aplicação daqueles 60%. Entretanto,
no mesmo artigo 7.º, em seu parágrafo único, se estabelece sem
limite a retenção daquela q110ta de 60% em poder do depositário,
até que lhe seja declarado \destino adstrito. i!:ste ou será para a
aquisição de ações ou de Obfigações da Sociedade, ou de ações de
emprêsas subsidiárias. Nunca para diversa aplicação. Então mais
clara e categórica se tornaria a frase "serão aplicados" em vez de
poderão ser aplicados os 60 % da receita dos Estados e Municípios
do impôsto único de consurno sôbre combustíveis líquidos.
O projeto estabelece duars formas de aumento de capital. Uma
está explícita no artigo 3. 0 , §§ l.º e 2.º e artigos 5.0, 6. 0 , 7.º, 9.0 ,
e 13. Outra no Art. 12 e seus §§. i!:sse artigo prevê a emissão pela
Sociedade de obrigações ao portador, com ou sem garantia do Tesouro, até o dôbro de seu capital social realizado. Já no § l.º dêsse
niesmo artigo se diz que "os estatutos determinarão as condições
em que as obrigações poderão ser convertidas em ações, observados
os limites da presente Lei". No § 2.º do artigo se determina que
"as obrigações serdo abertas à tomada voluntária pelas entidades
públicas e particulares", quando no § 3.0 se estabelece que "a Sociedade deliberará sôbre a oportunidade em que a tomada de obrigações poderá ser opcional em relação à subscrição de capital, nos
casos de subscrição em obed·tência a dispositivos desta Lei".
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Além, pois, dos acionistas primários, constituídos pelos tomadores e subscritores voluntários e diretos de ações, na forma e nos
têrmos definidos naqueles primeiros artigos, o projeto comete aos
estatutos da Sociedade a estipulação das condições de admissão de
outros acionistas pela conversão em ações de títulos de obrigações.
Como à Sociedade, pelo próprio artigo 12, é outorgada a faculdade
de emitir obrigações até o dôbro de seu capital social integralizado,
é irrecusável a hipótese da ocorrência de portadores de obrigações
mais numerosos e, portanto, quantitativamente predominantes em
relação aos acionistas. A conversão dêsses portadores de obrigações
em acionistas, matéria disciplinada não propriamente pelo projeto de Lei em seus têrmos específicos, senão nos estatutos a serem
elaborados pela Sociedade sem conhecimento do respectivo conteúdo pelo Congresso do país, é uma possibilidade cuja verificação
deve ser impedida em obediência à sinceridade da iniciativa governamental. Mas os parágrafos do artigo 12, sôbre mal postos na
seqüência dos assuntos versados, podem ficar esclarecidos da
seguinte forma:
Art. 12. A Sociedade poderá emitir, até o limite do dôbro do
seu capital social integralizado, obrigações ao portador, com ou sem
garantia do Tesouro.
§ 1.º As obrigações serão abertas à tomada voluntária pelas
entidades públicas e particulares.
§ 2.º Os estatutos determinarão as condições em que as obrigações poderão ser convertidas em ações, observados os limites da
presente Lei (Arts. 5. 0 e 13). As ações originárias da conversão,
obrigações excedentes, por qualquer circunstância, dos limites
aludidos, terão o caráter de preferenciais.
§ 3.0 A Sociedade deliberará sôbre a oportunidade em que
poderá ser opcional, em relação à composição do capital por ações,
a tomada de obrigações, nos casos em obediência a dispositivos
desta Lei (Arts. 7. 0 e 9.0 ).
Há ainda o fato de se tornarem as ações preferenciais em
ordinárias, se, durante três anos, não receberem os seus titulares
os dividendos devidos, isso em face do que preceitua o Art. 81,
parágrafo único da vigente Lei das Sociedades por Ações. Determinando o Art. 3. 0 do projeto, em seu § 2.º que "os aumentos de
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que se refere esta Lei", no texto desta dever-se-ia deixar explícito
que em nenhuma hipótese, ainda no advento de emissões volumosas de ações preferenciais, para aumento de capital, e do caso
previsto no parágrafo único do Art. 81 da vigente Lei de Sociedades por Ações, seria diminuída a percentagem de 51 %, de propriedade da União Federal, das ações com direito a voto da "Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima".
Sr. Presidente. Diante dos fatos expostos, somos pessoalmente
pelo monopólio do Estado na exploração do nosso petróleo, a cujo
contrôle não sejam estranhas as fôrças armadas do Pais, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, corresponsáveis pelo nosso sossêgo e pela nossa soberania. Monopólio que não vise os grandes
lucros, como os mencionados pelos ilustres técnicos convocados
pela honrada Comissão de Economia desta Casa, senão que, no que
se refere ao nosso próprio consumo, remunere o capital com a
taxa máxima de 8 % ao ano, revertendo, assim, tôdas as demais
vantagens em benefício do preço pelo qual o país se abasteça do
seu produto.
'
Dissemos a esta colençia Casa do nosso modo de pensar a
respeito do projeto do Poder Executivo sôbre o importante assunto.
Se criticas existem na exposição, certas ou erradas, foram tôdas
inspiradas pelo desejo de contribuir para melhor estudo da proposição oficial, além dos reparos atinentes ao nosso dever de afastar
os perigos da posse dêsse produto por parte de estrangeiros. Que
o assunto é magno e merec\B tôdas as nossas atenções afirmam-no
a nossa capacidade produtqra, prevista nos três milhões de quilômetros quadrados de área P\Btrolífera, a sua importância no mundo
e os riscos que passam os :possuidores do mineral desprovidos de
recursos próprios para explorá-lo. Quanto às emendas de que trata
êsse discurso, serão oferecidas em separado, para serem apreciadas
e constem do projeto.
Era o que tinha a diZ\Br, Sr. Presidente. (Muito bem; muito
bem. Palmas).

Na sessão de 6-5-1952 o Sr. Dolor de Andrade se pronunciou
sôbre o prob'lema da exploração petrolífera, durante o Expediente.
(D.C.N. de 4-6-1952, pág. 4.714).
Em 12-5-1952 foi apresentado requerimento de urgéncia, de
autoria do Sr. Gustavo Capanema, para discussão e votação dos
Projetos números 1.516 e 1.517-51. Falaram os Srs. Nelson Carneiro, Arthur Bernardes, Euzébio Rocha, Luiz Garcia, Medeiros
Neto, Aiiomar Baleeiro, Orlando Dantas, Bilac Pinto, João Agripino e Vieira de Melo (D.C.N. de 14-5-1952, pág. 3.742). Na sessão
do dia seguinte o requerimento foi submetido à votação, sendo aprovado. Falaram os Srs. Coelho de Souza, Plínio Coelho, Carmelo
d'Agostino e Ernani Sátiro. A seguir o Sr. Presidente apresentou
requerimento do Sr. Israel Pinheiro que solicitou prazo de 15 dias
para a Comissão de Finanças opinar sôbre o projeto. Falaram pela
ordem os Senhores Gustavo Capanema, Arthur Santos, Lopo Coelho e Israel Pinheiro; e para encaminhar a votação os Srs. Ernani
Sátiro e Vieira Lins (Diário do Congresso Nacional de 14-5-1952,
pág. 3.742).
Em 2 e 4-6-1952, falou o Sr. Lima Figueiredo, lembrando a solução boliviana do petróleo. (D.C.N. de 12-6-1952, pág. 5.182)
Em 5-6-1952, discursou o Sr. Bilac Pinto por delegação da UDN.
(D.C.N. de 10-6-1952, pág. 5.062)

SESSAO EM 6 DE MAIO DE 1952
(Convocaç{f,o)

EXPEDIENTE

.............................................. ............. .
. . . . ..... .. .. .. . . . .. ......................................... .
'

"

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Dolor Andrade,
primeiro orador inscrito no expediente.
O SR. DOLOR DE ANDRADE - Sr. Presidente, venho à tribuna justificar minha atitude pessoal em face da decisão tomada
pelo meu Partido, na momentosa questão do petróleo, assunto que
empolga e apaixona a Nação, ao ponto de provocar a divisão fundamental de opiniões, dentro e fora do Parlamento.
Definindo-se pela tese estatal, a União Democrática Nacional,
da qual faço parte, teria por certo de sofrer críticas e de receber
elogios.
Mas o fato é que a ausência de definição, no meu obscuro
entender, se converteria em falta grave ou injustificável porque
em certas oportunidades, pela relevância da matéria, a opinião
pública não tolera vacilação ou indiferença partidária.
No caso as críticas havidas surgiram dos adversário.~ de meu
Partido, que não se acham em condições de bem relatar o que se
passou na reunião ali realizada e procuram reduzir-lhe o efeito
causado.
Assim certos jornais noticiaram que a decisão da U. D. N. fôra
tomada apenas por 17 ou 19 congressistas. E, como possui uma
representação de 78 Deputados, além dos membros do Senado Federal, teria reduzida minoria tomado o encargo da decisão sôbre
assunto de alta indagação política, estreitamente ligado aos
próprios destinos da nacionalidade.
As informações colhidas pela imprensa foram incompletas ou
mal relatadas e na segunda hipótese, com o deliberado objetivo de
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prejudicar a repercussão que o acontecimento teria de provocar no
País.
Tratava-se de reunião extraordinária do Diretório Nacional,
em conjunto com os parlamentares da bancada udenista, e todos
notificados para êsse fim. Cumpre, aqui, salientar que o Sr. Odilon
Braga, presidente da U. D. N. havia ao mesmo tempo incumbido
aos líderes de colhêr individualmente a opinião dos companheiros
de representação.
O desempenho dessa missão coube ao Senhor Ferreira de Souza
e ao Deputado Luiz Garcia, que a executaram. De fato, foi o que
ocorreu e que precisa ser divulgado, como verdade histórica.
No caso, portanto, os parlamentares que não compareceram,
nem por isso deixaram previamente de externar seu ponto de vista
sôbre a matéria.
Realmente, a decisão não foi unânime e, naquela altura,
muitos já haviam se manifestado a respeito. Tinham opinião conhecida.
Fato semelhante aconteceu com o projeto Nelson Carneiro.
Assim, na bancada da U. D. N., antes da decisão do Diretório Nacional, já existiam elementos favoráveis e contrários ao projeto da
Petrobrás, como existiam divorcistas e antidivorclstas.
A divergência, nos do\s assuntos, igualmente se observa em
outros partidos nacionais, com representação nesta Casa.
O próprio Sr. Odilon Braga, presidente da U.D.N., votou
vencido, contra a tese estatal. É um homem digno e de alto conceito na vida pública brasileira, pelas posições já ocupadas. É um
profundo estudioso da matéria, tendo funcionado como membro
da comissão que elaborou o Estatuto do Petróleo. Vai além, não
aceita nem o projeto da Petrobrás.
- Nos meios militares, destaca-se o Sr. General Juarez Távora,
também, contrário à tese estatal, admitindo até a participação de
capitais estrangeiros, na exploração de nossas riquezas petrolíferas.
Não obstante, o bravo soldado permanece na galeria das grandes reservas morais do País, tendo feito notáveis conferências sôbre
o problema.
De longo tempo, há duas grandes correntes de opinião formadas em tôrno da importante matéria. Ninguém ignora que seja
o assunto deli~do e complexo, além de muito discutido fora do
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Parlamento. Mas, aqui, o debate terá de ser conduzido com serenidade e com segurança nos argumentos a fim de que possa chegar
a bom têrmo, sem arrependimento no futuro.
Todo o esfôrço deverá ser aplicado nesse sentido, porque não
nos devemos impressionar com algarismos astronômicos para o
início da batalha em busca do ouro negro no subsolo pátrio.
O imediatismo não deverá prevalecer, como fator preponderante na solução do magno problema desde que se possa obtê-lo
por etapas.
É minha obscura opinião fundado nas palavras do engenheiro
Pedro Moura, ou nas informações por êle prestadas perante a Comissão de Economia, que esta Casa andou muito bem em ouvir
técnicos, durante os debates sôbre o projeto da Petrobrás.
O chefe das pesquisas no Nordeste, levadas a efeito por decisão
do Conselho Nacional do Petróleo, disse que, no espaço de 12 anos,
isto é, de 1938 até 1951, aplicou um bilhão de cruzeiros nas suas
diversas atividades. Foram os recursos obtidos pelo órgão estatal, e
não obstante, muitas conquistas se alcançaram.
Sôbre isso, afirma o Sr. Odilon Braga, em crônica que se
encontra no "Digesto Econômico", edição de abril do corrente ano:
"12 - O C. N. P. inverteu já em pesquisas na foz do
Amazonas, na bacia sedimentar do Maranhão, Piauí, do
Nordeste, em Alagoas, Sergipe, na bacia do Paraná e especialmente na Bahia, doze anos de trabalho e 1 bilhão
de cruzeiros. Cêrca de dois terços dessa quantia tiveram
de ser convertidos em dólares para pagamento de geólogos, geofísicos e emprêsas técnicas de prospecção e perfuração bem como de compras de sondas, equipamentos e
acessórios.
O programa pôsto em prática foi elaborado pelo escritório técnico de grande nomeada de De Golyer & Mac
Naghton, depois de contratado para orientar e supervisionar a ação do Conselho".
É preciso considerar, no entanto, que as despesas serão cobertas pelo produto explorado desde que se concretizem as previsões
do técnico Pedro Moura, segundo entrevista que concedeu ao "O
Globo'', ontem, na Bahia:
"De 1938 para cá, foi gasto no desenvolvimento do
petróleo um bilhão de cruzeiros, mas a produção dos postos de Candeias e São João é estimada em dois bilhões de
cruzeiros".
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Não ignoro que o Brasil, em 1950, consumiu cêrca de 5 bilhões
e 240 milhões de litros de derivados do petróleo e do álcool aplicado
à gasolina para uso comum e para aviação enquanto a gasolina
refinada no País, naquele ano atingiu apenas a 25 milhões e 790
litros, entre a produção das quatro refinarias nacionais, pelos
dados contidos no Relatório do Conselho Nacional do Petróleo.
Tenho, também, conhecimento de que as importações do produto sobem progressivamente, na base de 200 milhões de dólares
por ano, ou crescem cêrca de 20 % anualmente, pelo que afirmam
as estatísticas.
Compreendo, por isso mesmo, a preocupação do Govêrno Federal em querer atacar, sem mais perda de tempo, e com maior
intensidade a exploração industrial das nossas riquezas petrolíferas.
Mas os trabalhos realizados pelo Conselho Nacional do Petróleo, até aqui, são promissores e provam, apenas que lhe têm
faltado maiores recursos financeiros, para mais ampla produtidade.
'
Quando me refiro a reçursos, financeiros em maiores proporções, não quero negar que (~les possam existir no Brasil. Pelo contrário, entendo que existerr~ e que poderão ser mobilizados, desde
que o Poder Federal se dis.ponha a fazê-lo, voltando-se com maior
atenção para solucionar o problema. Tenho, para mim, que tôda
a Nação não lhe negará appio porque o petróleo é patrimônio que
não admite exploração estranha.
Daí, minha opinião favorável à tese estatal, sem excesso de
ufanismo, mas fundado na~ próprias aspirações do povo brasileiro.
Sr. Presidente, vejo com muita satisfação que o Poder Exe•
cutlvo procura alargar a tndústria nacional do petróleo encaminhando ao Congresso mensagem, a respeito, acompanhada do
projeto da Petrobrás.
Observa-se que o Govêrno da União se propõe a organizar uma
grande emprêsa de economia mista, mantendo, em paralelo, a
legislação vigente, no que se relaciona com as autorizações e concessões, que permanecem de portas abertas.
Mas a maneira de fazê-lo não me parece a mais acertada.
Discordo tanto da emprêsa de economia mista, como da exploração
marginal tolerada pelo pfojeto da Petrobrás. Não é a melhor
solução.

-

161 -

No particular, vou citar a douta opinião do Sr. Odilon Braga
emitida na crônica a que me referi:
"Não nos iludamos: a Petrobrás, provàvelmente, não
contará com o capital estrangeiro, nem mesmo com o formado no País; terá que funcionar com a prata de casa e
de origem tributária.
Por isso, melhor será no tocante à sua organização,
seguir salvo emendas, o projeto Eusébio Rocha.
Mas, sendo assim, cumpre-nos proceder com o maior
atilamento e com a maior cautela, tomando tôdas as providências suscetíveis de assegurar pleno êxito à "holding"
do petróleo nacional".
Vê-se, portanto, que a decisão tomada pela U. D. N. tinha sua
razão e se fundava no sadio propósito de colaborar com o Poder
Executivo na solução do magno problema. O sentido partidário, na
hipótese, não tinha cabimento.
A matéria, por si, é controvertida e exige debates, a fim de que
se previnam erros de difícil reparação no futuro.
A objeção do Sr. Odilon Braga sôbre capital estrangeiro tem
fundadas razões na própria Constituição Federal, quando dispõe no
Art. 146.
"A União poderá, mediante lei especial, intervir no
domínio econômico e monopolizar determinada indústria
ou atividade. A intervenção terá por base o interêsse público e por limite os direitos fundamentais assegurados
nesta Constituição".
Nestas condições, quero acreditar que as grandes emprêsas
internacionais, que têm explorado o petróleo em diversos países,
certamente não inverterão aqui capitais, de modo tão fácil, diante
do dispositivo constitucional apontado.
Mas, admitindo-se que êsse obstáculo não fôsse levado em
conta nem assim fariam investimentos, em larga escala, sem o
predomínio na direção dos negócios e sem certas garantias oficiais.
É o que me parece lógico, a menos que se disponham a praticar
simples aventura, hipótese sem cabimento em contrato tão importante.
Sr. Presidente, o debate a ser travado, em breves dias, será em
tôrno do projeto da Petrobrás, organização de economia mista, ou
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seja um órgão paraestatal, onde o Govêrno Federal terá predomínio absoluto nas ações e, conseqüentemente, na direção da emprêsa.
Aquêles que aceitam o plano trazido na mensagem do Poder
E},.ecutivo invocam, como exemplo, os resultados obtidos em Volta
Redonda e na hidrelétrica do São Francisco. Em verdade, são
promissores.
Todavia, se atentarmos para os capitais privados nessas duas
emprêsas, chegaremos à conclusão de que a inversão é muito reduzida, sobretudo em Volta Redonda. O govêrno da União é que tem
suportado o pêso do financiamento, mesmo em relação à Hidrelétrica do São Francisco, porque recentemente garantiu o empréstimo externo no valor de 15 milhões de dólares, tomado do Banco
Internacional através de lei especial.
Nesse sentido, as bancadas do Nordeste muito se interessaram,
e aqui ocupou a tribuna, em diversas oportunidades, o Deputado
Manoel Novais, principalmente, a bater-se pela urgência da medida.
Vê-se, portanto, que as quas principais sociedades de economia
mista, no setor industrial, yivem quase como verdadeiros órgãos
estatais, no tocante ao capiti:i.l invertido e ao suprimento de recursos financeiros para maior pesenvolvimento das suas atividades.
Por isso, mais me convenço de que a tese estatal adotada pela
U. D. N. , por motivo vários, e sobretudo para o efeito da prestação
de contas e da fiscalização, é a que melhor se ajusta ao caso do
petróleo.
A minha opinião coincide com a
do Sr. Odilon Braga. Sou pela economia mista, mas isso não quer
dizer que desejo dar petróleo ao estrangeiro, nem quero conceder
qualquer outro privilégio. Desejo que não saia um litro de petróleo
para lugar algum; quero qu19 fique todo dentro do Brasil. Entendo
que o contrôle do Govêrno se fará perfeitamente através dos 51 %
das ações. Assim acontece com Volta Redonda e os resultados foram
sempre muito bons. Por que privar qualquer cidadão brasileiro do
direito de adquirir ações da emprêsa, que ora se pretende organizar, para explorar o petróleo? Há 13 anos cuidamos do petróleo
e &ó agora produzimos para uma semana de consumo interno.
Acresce, ainda, que essa emprêsa poderá obter empréstimo no
exterior, como já obtivemos 75 milhões de dólares na América. do
Nc-rte.
O Sr. Antônio

NoschesE~
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O SR. DOLOR DE ANDRADE - Agradeço a honra do aparte
de V. Ex.ª, em quem reconheço um homem experimentado no trato
de negócios financeiros. Estou de acôrdo que o empréstimo se possa
realizar. Mas o Govêrno poderã obtê-lo diretamente para a indústria
estatal. E devo acrescentar que o instrumento idôneo, para êsse
fim, será o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, que se
pretende organizar, nos têrmos do projeto, aqui votado. Trata-se,
também, do órgão estatal, com podêres suficientes e com recursos
financeiros, de tal ordem que poderá disciplinar tôda a economia
brasileira.
O Sr. Antônio Noschese - Perfeitamente.
O SR. DOLOR DE ANDRADE - Veja V. Ex.a, o que diz o
Art. 8. 0 do projeto a que acabo de referir.
"Para dar execução aos objetivos desta Lei bem como
da Lei n. 0 1.518, de 23 de dezembro de 1951, e do Art. 3.º
da Lei n. 0 1.474, de 26 de novembro de 1951, é criado, sob
a jurisdição do Ministério da Fazenda, o Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico, que atuará como agente
do Govêrno, nas operações financeiras que se referirem
ao reaparelhamento e ao fomento da economia nacional".
Portanto, o Govêrno procura mobilizar-se para enfrentar a
solução dos magnos problemas nacionais, em busca da prosperidade financeira do País. Não vejo como excluir a exploração do
petróleo da tutela direta do Estado, sob a simples alegação de que
lhe faltam recursos monetários, quando dispõe de poderoso lastro
econômico.
Nesta altura, julgo oportuno recordar que duas vozes aqui se
levantaram contra a forma de se organizar o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico. De um lado, o nobre Deputado Herbert Levi, meu companheiro de bancada, propondo a formação do
Conselho Nacional do Desenvolvimento Econômico, por ser, no
caso, contra o feitio bancário. De outro lado, o nobre Deputado
Manhães Barreto, do P. S. P., propondo a criação de uma Carteira
no Banco do Brasil, com podêres especiais para a execução do
chamado "Plano Lãfer". As emendas, nesse sentido, foram rejeitadas.
Srs. Deputados, voltando ao debate sôbre a exploração do petróleo, desejo afirmar que não sou contra o capital estrangeiro,
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mas que venha a ser aqui aplicado; através de empréstimo de
govêrno para govêrno ou através de empréstimo da União no
Banco Internacional ou onde fôr possível. O Brasil faz parte da
O.N.U., e mesmo considerado país subdesenvolvido, acredito que
tenha direito, ou pelo menos possua algum merecimento para obter recursos destinados à defesa da civilização ocidental. Nada
mais justo, mais necessário do que pleitear meios para expandir
seu parque industrial, valendo-se das riquezas minerais que possuir.
O Sr. Antônio Noschese - Neste ponto, estou de pleno acôrdo.
O SR. DOLOR DE ANDRADE - Vou ler, sôbre o capital estrangeiro, a opinião do engenheiro Pedro Moura, na entrevista dada
ao "O Globo":
"Perguntado se o petróleo deveria ser explorado por
capitais estrangeiros, respondeu que sua opinião de gastarmos soma considerável com os trabalhos de localização,
sondagem e refinação admite que devemos gastar mais
um pouco para co:µseguirmos o que desejamos. Se após
cinco anos, mais ou menos, não forem confirmados os
nossos desejos entregaremos ao capital estrangeiro o encargo de sua exploração".
É uma solução mediaq:ora embora repelida por muitos. Em
todo caso, tem algum mérito, desde que sempre se respeite o contrôle do Estado.

O nobre Deputado por São Paulo,
Sr. Antônio Noschese, no aparte ao discurso de V. Ex.ª, quis significar que não deveríamos negar ao capital nacional a possibilidade
de contribuir para uma sociedade de economia mista que fôsse
explorar o petróleo. S. Ex.ª - parece que tàcitamente - já concordou em que não devemos permitir a participação do capital
estrangeiro, mas estranha a mesma restrição relativamente ao capital nacional. Eu não estou autorizado a interpretar o pensamento
de meus companheiros de partido que tomaram esta decisão. Fiquei,
entretanto, com a impressão de que muito contribuiu, para isso,
a falta de confiança que nos está inspirando o Govêrno, em relação
as sociedades de economia :rpista, em face do que observamos, dias
atrás na assembléia geral do Banco do Brasil, em que se acobertaram, com sigilo inexplicável, certas operações, para justificar que
nem os acionistas, nem o Congresso Nacional podem penetrar nos
O Sr. Antônio Corrêa -
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segredos dos negocios. Entendo que devemos levar em conta a
necessidade de fiscalização, de prestação de contas, quando se tratar
de uma emprêsa da envergadura da que se destinará à exploração
do petróleo. Não poderá a organização ficar servindo de manobra
para o mau emprêgo de dinheiros públicos. A prestação de contas
é assunto muito sério, e não poderá ser aprovada apenas pelo voto
único do representante do Govêrno, que, no caso, seria sempre
voto da maioria ou voto decisivo. Assim, a fiscalização dos demais
acionistas se tornaria ilusória ou sem eficiência alguma, e a própria
Nação ficaria sujeita aos maus administradores em tais condições.
O SR. DOLOR DE ANDRADE - Realmente, V. Ex.ª focaliza
um aspecto muito interessante, no que se relaciona com as socie~
dades de economia mista.
O Sr. Manoel Novais - Estou acompanhando com vivo interêsse as considerações do nobre orador como a todos os a partes, a
respeito do petróleo. Relativamente à orientação dada pelo Govêrno ao problema confesso que aceito sua tese. Sou pela sociedade
de economia mista.
O SR. DOLOR DE ANDRADE minha tese é a estatal.

Sim, do Govêrno, porque

O Sr. Manoel Novais - Aceito a sociedade de economia mista.
O Estado, pelo projeto da Petrobrás, tem o contrôle perfeito da
situação, porque 51 % das ações pertencerão ao Govêrno Federal,
e os órgãos dirigentes estarão sôbre o seu contrôle. O remédio seria,
no caso ventilado pelo Deputado Antônio Maria Corrêa, adotar-se
na lei da Petrobrás o critério já estabelecido na lei que criou o
Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, que, embora sendo
instituição bancária, presta suas contas perante o Tribunal de
Contas e o Congresso. Deveríamos adotar o mesmo sistema: estabelecer que as prestações de contas da Petrobrás se fizessem não
só nas suas assembléias, mas, principalmente, perante o Tribunal
de Contas e o Congresso que, em última análise, passaria a fiscalizar a matéria, aliás de suma importância para a segurança
nacional.
O SR. DOLOR DE ANDRADE - Agradeço a honra do aparte
de V. Ex.ª, mas infelizmente a lei não permite a duplicidade de
prestação de contas. As sociedades de economia mista, em face da
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lei das sociedades por ações, só prestam contas perante suas próprias assembléias, mediante parecer do conselho fiscal. Obrigá-las
à prestação de contas perante o Tribunal de Contas e o Congresso,
seria considerá-las organizações estatais. Justamente por essa e
outras razões, sou pela tese estatal no caso do petróleo, porque o
Estado terá de valer-se da renda tributária - que é o sangue tirado
do povo através de impostos e taxas - para êsse fim. Terá de valer-se do Tesouro Nacional, mesmo na hipótese do projeto da Petrobrás.
Vejo que os adeptos da economia mista cedem terreno. Pois,
querem a fiscalização do Tribunal de Contas e do Parlamento. Isso
somente se poderá realizar, se o Estado fôr o único dono da emprêsa.
Na estrutura do órgão estatal se poderiam considerar membros natos do conselho fiscal ou do conselho deliberativo, representantes dos Ministérios da Fazenda, da Agricultura, da Viação,
assim também do Conselho Nacional de Segurança, do Conselho
Nacional de Economia, etc.
1

O Sr. Orlando Dantas -- Estou ouvindo V. Ex.a, com a atenção que merece. A Câmara ainda não se decidiu entre o que deve
escolher: uns se inclinam p;:i.ra a solução autárquica, outros preferem a solução da economii:t mista. Desejo colaborar com Vossa
Excelência, que é pela tese \BStatal. Alega-se, nesta Casa, que a so~
ciedade mista, no Brasil, teim dado resultados positivos e citam-se
Volta Redonda e a Companhia Vale do Rio Doce. Entretanto Volta
Redonda quase não tem capital privado, pois êste não representa
nem 5%; mesmo o capital particular, somado ao dos Institutos e
outras autarquias, não atin~e a 15%. Quanto à Vale do Rio Doce,
repete-se o mesmo fato: truµbém não vai a 5%, mesmo incluída a
participação das entidades ~statais. A conclusão, portanto, é a de
que o capital brasileiro n&o está interessado nessas operações.
V. Ex.a deve compreender ainda, que a tese de que o Govêrno americano poderia emprestar o dinheiro ao Govêrno brasileiro, como
fêz em Volta Redonda, não procede, porque a política do Departamento de Estado norte-ame+icano de referência a petróleo é muito
diferente da que adota com +elação às outras atividades industriais.
O Govêrno americano não empresta. Já o Ministro do Exterior,
Sr. João Neves da Fontour~, mencionou, no Senado, e tem declarado publicamente, as grandes dificuldades a fim de se conseguir
prioridade para a compra de material, porque a política ianque
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não permite que os trustes percam o contrôle sôbre o petróleo no
mundo inteiro. Estou colaborando com V. Ex.a para acentuar que
a tese estatal seria a única. E muito bem disse o Presidente do
Partido de V. Ex.ª: como está redigido o projeto da Petrobrás, de
maneira alguma os capitais estrangeiros concorrerão; êles só se
interessam nessa atividade quando ficam donos absolutos de tudo.
O SR. DOLOR DE ANDRADE - Agradeço o valioso aparte de
V. Ex.ª, e estou inteiramente de acôrdo quanto aos propósitos dos
capitais estrangeiros. Discordo, porém, do nobre colega, porque o
Brasil faz parte da Organização das Nações Unidas; e, também,
responsável pela defesa do Ocidente e, por isso, se, amanhã êle tiver
necessidade de lançar um empréstimo de Govêrno para Govêrno,
não vejo inconveniente algum em que isso se realize. Quanto ao
que V. Ex.ª preconiza-é com muito acêrto - sôbre o truste internacional que explora o petróleo no mundo inteiro, quanto a isto,
sim, estamos de pleno acôrdo.
O Sr. Orlando Dantas - Permita ainda V. Ex.ª. Quero dizer
que, agora, na Conferência interamericana, a Standard Oil estêve
representada pelo seu vice-presidente, que abordou o problema da
inversão de capitais estrangeiros no Brasil, provocando, da parte
de nosso colega Deputado Euvaldo Lodi, protesto imediato. Realmente, não interessam à economia nacional às condições sob as
quais êles querem vir ao Brasil. O dinheiro que trazem é sempre
menos do que aquêle que levam. Isto acentuou o Deputado Euvaldo
Lodi na Conferência e vem demonstrar que no tocante ao petróleo
os trustes não querem abrir mão de seu contrôle e nem estão
interessados em colaborar com a Petrobrás.
O SR. DOLOR DE ANDRADE - O fato citado por V. Ex.a é
recente, está ainda bem vivo no nosso pensamento. Refere-se à
opinião emitida por delegado de emprêsa particular. É uma advertência, mas o Brasil merece crédito no exterior, pelo menos como
nação.
O Sr. Antônio Noschese - Em resposta ao aparte do nobre
Deputado por Sergipe, Sr. Orlando Dantas, reconheço que as classes conservadoras, e mesmo outras classes, pouco se têm interessado em concorrer para os empreendimentos nacionais. Isso, entretanto, não deve continuar. Certamente existem causas, mas o bom
comportamento do Govêrno, na sua ação administrativa, como nas
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suas atividades industriais, é que terá influência. No caso, o indüerentismo é, apenas o efeito.
O SR. DOLOR DE ANDRADE - Exatamente, V. Ex.a coloca
a questão nos devidos têrmos. Em qualquer emprêsa, oficial ou
particular, o desinterêsse haverá sempre, como conseqüência do
mau comportamento administrativo.
Sr. Presidente, a solução estatal tem profundas raízes na
opinião do povo brasileiro. Ela se caracterizou em 1926, por ocasião
da reforma constitucional, que se fêz na presidência do ilustre
estadista, Sr. Artur Bernardes.
É que o mandamento contido no Art. 72 § 17 da Constituição
de 1891, sôbre o direito de propriedade, sofreu restrições:
"a - as minas pertencem ao proprietário do solo,
salvo as limitações estabelecidas por lei, a bem da exploração das mesmas".
"b - as min~ e jazidas minerais necessárias à segurança e à defesa nacional, e as terras onde existirem,
não podem ser traIJ,sferidas a estrangeiros".
Foi o primeiro passo, ppr assim dizer, no Brasil, que se deu
em tôrno da matéria, até qu;e a Constituição de 1934, de uma vez
por tôdas, hoje ratificada pela Constituição de 1946, estabeleceu
a separação do solo do subsolo, porque considerou o subsolo como
um patrimônio nacional.
Há, portanto, uma rsrzão de ordem constitucional muito
antiga, militando em favor tj.a tese estatal. Não se trata de improvisação momentânea ou de certo nacionalismo estravagante, como
se tem afirmado, no caso do petróleo.
O Sr. Euzébio Rocha - Permita V. Ex.ª. Tenho a impressão
de que os Srs. Deputados, partidários da sociedade de economia
mi.Sta, assim se manifestam tão-sómente e por considerar que,
quando o Estado entra a ex~rcer atividades industriais, não pode
estar tolhido pelas normas que regem a vida estatal. É realmente,
esta a razão preponderante. Veja V. Ex.ª, entretanto: o próprio
Banco do Brasil, acaba de demonstrar que a participação de capital privado e de acionistas não constitui um meio de vigiar a
sociedade. E veja V. Ex.ª a conclusão a tirar. Nas sociedades de
economia mista, perde a Nação o direito de vigiar a atividade dês-
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ses órgãos. Mas não tenhamos dúvida de que o petróleo, pela concentração econômica que representa, vai determinar o tipo de
política econômica do Brasil. Se a Petrobrás tomar o aspecto de
sociedade de economia mista, não será êste um incentivo à colocação de capitais nem vai permitir melhor contrôle, porque aí
está, o exemplo do Banco do Brasil. O que temos de buscar é um
tipo de sociedade "sui generis" onde o Estado, maleável, controlado
pelo Poder Legislativo, queira realmente fiscalizar. Pois a Petrobrás terá tal influência na economia nacional e dará tanta fôrça a
quem a tiver nas mãos, se outros podêres não a controlarem, que
quase dirigirá os destinos econômicos e financeiros do País. É o
que acontece hoje com o Banco do Brasil, exercendo influência
tremenda através da distribuição de recursos não controlados. Isso
é que se precisa evitar para a sociedade a ser criada.
O SR. DOLOR DE ANDRADE - A observação de V. Ex.a tem
bastante fundamento contra maneira que se pretende organizar
a Petrobrás. Não é, apenas a U. D. N. quem combate a mensagem
nesse sentido, porque representantes de todos os partidos, inclusive membros da Maioria, como V. Ex.ª, negam-lhe apoio nos têrmos em que se acha elaborado o projeto.
Devemos criar um órgão estatal para a exploração, pesquisa,
lavra, refinação e distribuição do petróleo no Brasil; ou devemos
reestruturar o próprio Conselho Nacional do Petróleo, fornecendo-lhes maiores recurso.s, em todos os sentidos.
O Sr. Orlando Dantas - A respeito de capitais privados no
Brasil, segundo o Deputado por São Paulo, queria esclarecer que
os nossos capitais diferem dos capitais americanos. É que um País
como o nosso com o volume de capital existente, não se interessa
por êsse gênero de atividade, porque há outros setores em que o
capital rende muito mais e imediatamente, tornando o capital mais
móvel. No momento os capitalistas não se interessarão. Não é por
fôrça de lei que se vão interessar em tôdas as atividades em que
o Brasil tem interferido. 1:les fogem. Mesmo compulsóriamente, não
modificarão de atitude. E exemplo disto temos nos títulos do Govêmo. Por que não tomam os títulos do Govêrno? Alega-se a dificuldade de juros, mas, na realidade, é porque existem outras fontes
de receita maiores, e, repito, êles não se interessarão por essa atividade, sob forma de companhia mista. Por isso, não devemos ali-
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mentar fantasias nem esperanças, com receio do Estado, alegando
que êsse não administra muito bem. Contesto a afirmação. Não
é o Estado que administra mal, são os homens públicos; são êles os
responsáveis. Os chefes de partidos, os homens da economia privada, todos respondem pela má administração pública. Temos
exemplos nas estradas de ferro: a Leopoldina, quando inglêsa, não
era mal administrada; a Santos-Jundiaí, quando inglêsa, não era
tão bem administrada como atualmente. Tôdas as demonstrações
públicas indicam que a administração dessas ferrovias pelo Govêrno brasileiro é muito mais perfeita. Temos ainda o exemplo da
Mogiana; o Estado vai interferir na Mogiana porque está sendo
mal administrada.
O Sr. Tenório Cavalcanti - Perdão! A Santos-Jundiaí administrada pelo Estado, é um descalabro. E vou prová-lo.
O Sr. Orlando Dantas - V. Ex.ª está enganado. Na seção
econômica de "O Jornal", foi publicado notícia de São Paulo demonstrando que, segundo ~statísticas, os lucros dessa companhia,
na atual administração, foram muito superiores aos obtidos no
tempo dos inglêses. Portanto, contesto a alegação de que o Estado não dirige bem. As c~usas de má direção - sabe V. Ex.ª são muito mais profundas e existem tanto nas atividades privadas como nas atividades públicas. Quantas companhias particulares têm falido? Porventura os homens que as dirigem não são
capazes? :S:Sses fatos vêm todos em abono do argumento de que a
companhia mista é a única recomendada para a exploração do
petróleo. Devemos realme:p.te defender a tese estatal, porque o
nosso Pais, só através de impostos, encontrará recursos para resolver problema de tal ma15nitude.
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que dispõe
apenas de três minutos p~ra concluir sua oração.
O SR. DOLOR DE ANDRADE - Atenderei a V. Ex.a e vou
concluir.
Os argumentos contidos no aparte do nobre Deputado Orlando
Dantas apontam fatos positivos. Estou de pleno acôrdo, porque
muito dificilmente se obterá o concurso de capitais privados nas
chamadas emprêsas de economia mista. É matéria vencida.
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Sr. Presidente, precisamos não perder de vista a op1mao do
Sr. Pedro Moura sôbre a intensificação dos trabalhos do Conselho
Nacional do Petróleo, pelo menos durante mais cinco anos.
Pelos cálculos feitos, o Govêrno terá de gastar uns quatro
bilhões de cruzeiros, nesse prazo. Acredito que possa fazê-lo, com
as próprias rendas nacionais.
Ora, os resultados obtidos pela Refinaria de Mataripe são otimistas e devemos tê-los como exemplo de que as pesquisas e lavras
do Nordeste, e notadamente da Bahia, já constituem notável
avanço na exploração do ouro negro, dentro dos recursos até aqui
empregados.
Vê-se que um órgão estatal, bem dirigido, poderá produzir
satisfatoriamente. Não aceito, portanto, o argumento de que a
administração de emprêsa ou sociedade de economia mista dará
seguramente, melhores resultados, no caso do petróleo. Também,
não atrairá capitais particulares, como alguns apregoam. É pura
ilusão. Agora, o empréstimo compulsório é outra coisa. É tribu,
tação na boa técnica, porque se poderá lançar mesmo em favor
do órgão estatal, para a exploração do petróleo.
O Sr. Maooel Novais - Referindo-se V. Ex.ª, aos resultados
colhidos pela Refinaria de Mataripe, aproveito a oportunidade para
razer à Casa uma declaração muito curiosa: a Bahia, produzindo
e refinando o petróleo, paga, no momento, por êsse produto, preço
mais alto do que o do Rio de Janeiro e São Paulo. Isso em conseqüência do contrôle de distribuição. Daí a necessidade de o Govêrno da República apressar a solução definitiva do problema, de
forma a Bahia, bem como outros Estados que, no futuro, venham
a descobrir petróleo em seu subsolo, participarem dos resultados
da exploração dêsse produto. O que está acontecendo, entretanto,
é que a Bahia, único Estado brasileiro que, no momento, produz
petróleo, com o que contribui, realmente, para a riqueza nacional,
está em situação desvantajosa, porque paga por êsse produto preço
maior do que o cobrado nos outros Estados. Por outro lado, no
Recôncavo Baiano, exatamente uma das zonas mais ricas do Estado, região canavieira por excelência as usinas vão fechando as
portas porque o Conselho Nacional do Petróleo está fazendo pesquisas, naquela área. Nada mais justo, pois, que, em compensação,
seja incluído, na lei da Petrobrás, ou em outra qualquer que o
Congresso venha a votar, um dispositivo que assegure à Bahia e
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aos Estados onde, mais tarde, se descubra petróleo participação nos
resultados obtidos, a fim de que possam êles, também, com isso,
prosperar e enriquecer.
O Sr. Eusébio Rocha - A medida é realmente interessante.

o SR. DOLOR DE ANDRADE - De fato, mas o assunto não
se enquadra na matéria em debate. Não quero com isso dizer que a
observação do nobre Deputado pela Bahia deva ser desprezada.
Sr. Presidente, tenho meu tempo por esgotado. Mas declaro-me muito sensibilizado com a valiosa contribuição trazida ao meu
discurso, através dos apartes de meus nobres colegas. Sem isso,
acredito, estaria condenado ao abandono nesta tribuna, porque
minha intenção foi apenas de justificar meu ponto de vista, face
a decisão tomada pelo meu Partido. (Muito bem; muito bem.
Palmas).

SESSAO EM 12 DE MAIO DE 1952

........................................... ................. .
"

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa e vou submeter a
votos o seguinte
REQUERIMENTO
Senhor Presidente.
Requeiro urgência para discussão e votação dos projetos números 1. 516, que dispõe sôbre a constituição de uma sociedade
por ações denominada "Petróleo Brasileiro S. A.'', e 1. 517, que
dispõe sôbre recursos para o programa nacional do petróleo e para
Fundo Rodoviário Nacional.
Palácio Tiradentes, 9 de maio de 1952. - Gustavo Capanema.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE -

Tem a palavra o nobre Deputado.

O SR. NELSON CARNEIRO - (Para uma questêio de ordem)*
- Sr. Presidente, tendo sido noticiado amplamente que a urgência ficava condicionada a um prazo, para pronunciamento da Comissão de Finanças e não havendo qualquer referência nesse sentido no requerimento do nobre líder da maioria, ocorreu-me esta
solicitação, para que pudesse dar o meu voto com maior conhecimento de causa. Pergunto, assim, se a Comissão terá ou não êsse
prazo. (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE - Depois de votado o requerimento de
urgência, o projeto é incluído em Ordem do Dia, e, nessa ocasião,
as Comissões podem, ou não, requerer prazo para se pronunciarem.

* Não foi revislio pelo orador.
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Posso adiantar a V. Ex.ª que em meu poder se encontra requerimento do Presidente da Comissão de Finanças, no sentido de ser
concedido prazo de 15 dias para que aquêle órgão técnico se possa
manifestar sôbre os projetos, caso a urgência seja atendida.
O SR. NELSON CARNEIRO - Obrigado Vossa Excelência, o
esclarecimento era indispensável ao meu voto.
O SR ANTONIO BALBINO (Para uma questão de ordem)*
- Senhor Presidente, desejaria que V. Ex.ª me informasse se
o requerimento de urgência em causa compreende também o projeto número 1. 595, de autoria do nobre Deputado Euzébio Rocha.
Faço a pergunta porque houve um requerimento despachado
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Requeri na Comissão de Constituição e Justiça - e esta consultou a Mesa a respeito, - a anexação dêsses três projetos. Assim, por estarem anexados, a Comissão de Justiça os apreciou em
conjunto.
Pergunto agora: apes~r da anexação, pode ser concedida a
urgência isoladamente, ou nesse regime será incluído também o
projeto 1. 595? (Muito bem).
O SR. PRESIDENTE -- Tem-se sempre entendido que a urgência compreende os projetos anexados àquele para o qual foi
pedida a urgência .
O SR. ANTONIO BALBINO -

Obrigado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE -- Tem a palavra o Sr. Artur Bernardes,
para encaminhar a votação .
O SR. ARTUR BERNA.f'?.DES (Para encaminhar a votação) Sr. Presidente, em que pese a opinião do nobre líder da maioria,
parece-me que o seu requerimento de urgência não deve ser aprovado. Isso representará aos olhos da opinão pública uma sofreguidão injustificável em se tratando de assunto de tão grande relevância para o interêsse nacional, como é o petróleo.
Que razões militam p;ara essa urgência? O próprio líder da
maioria talvez não o possa dizer. Nada, Sr. Presidente, reclama essa
urgência . O problema do petróleo precisa ser longamente meditado e amplamente discutido, para que a Câmara possa melhor
aperceber-se da gravidade da sua deliberação.

* Não foi revisto pelo orador.
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Aníbal não está às portas de Roma fazendo-lhe ameaça, nem
à esta Câmara.
O projeto ainda se acha no seio das Comissões; não se lhes
conhecem os pareceres e já temos que deliberar, ainda que em
parte, a propósito da urgência. Trata-se de uma medida excepcional, que traz mutações à marcha dos nossos trabalhos, a começar
pela dispensa de exigências regimentais, que se não justificam no
debate do assunto.
Pelo artigo 148, relativo à urgência, verifica-se que êle "dispensa exigências regimentais para que determinada proposição
seja de logo considerada até sua decisão final".
Além dessa restrição, há ainda a dos prazos para discussão.
O Regimento já foi feito pouco liberalmente, orientado, aliás, pelos
bons propósitos da Mesa, sempre empenhada em assegurar marcha acelerada aos trabalhos parlamentares. Mas, no caso em aprêço, não se justifica que a discussão sôbre o petróleo se reduz a
prazos manifestamente insuficientes para o devido esclarecimento
à Câmara.
O Sr. Amando Fontes - Além de reduzido a 30 minutos o prazo
de discussão para cada Deputado, as comissões ficam apenas com
48 horas para se manifestar sôbre as emendas oferecidas ao projeto e formuladas em plenário. Se concedida a urgência, vê Vossa
Excelência que isto é absolutamente impossível.
O SR. ARTUR BERNARDES - Ia chegar lá, mas agradeço a
Vossa Excelência o haver-me antecipado nessa advertência.
Sr. Presidente, trata-se de projeto da maior importância e
gravidade. Talvez nem todos façam uma idéia aproximada da relevância do assunto. Poucos conhecerão aqui a exata situação do
petróleo, e por uma razão muito singular: cada um dos Srs. Deputados tem pendores para o assunto tal e qual, especializando-se no
estudo dêsse assunto mas deixando os demais a cargo de outros,
por lhe não ser possível aprofundar-se no exame de tôdas as
questões.
O Sr. Raul Pila - Eu, por exemplo, devo confessar, nesta hora,
que ainda não tenho decisão firmada e estou aguardando justamente a apresentação dos pareceres das comissões, a fim de formar juízo definitivo. Aprovado o regime de urgência, terei de renunciar a votar em consciência, tão completa é a questão, de tamanho vulto os interêsses que nela se chocam.
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O SR. ARTUR BERNARDES -V. Ex.ª tem tôda a razão.
E' assunto que aqui ainda não começamos a debater, e que é
conhecido dos poucos que de longa data o vêm estudando à luz
das conveniências, das necessidades e do interêsse nacional. As
próprias manifestações havidas no seio dos partidos são prematuros, pois, não estando os Srs. Deputados plenamente esclarecidos
sôbre a matéria, como opinar sôbre ela, embora no seio de seus
partidos? As sondagens feitas no seio dêsses partidos, são extemporâneas. Não podem êles opinar sôbre assunto que ainda não conhecem. Só tem direito a opinar quem está senhor da matéria.
OSr. Coelho de Sousa - O argumento de V. Ex.ª tem inteira
procedência. Não acha V. Excia. estranho que a respeito de
problema para o qual o govêrno levou tantos anos a encontrar
solução nós a devamos nos pronunciar em regime de urgência?
Não parece isso estranho?

O SR. ARTUR BERN.J\RDES - Sem nenhuma dúvida. V. Ex.a
tem tôda razão. Eu ia chSrmar a atenção da Câmara para o fato.
1!:ste assunto se arrasta h~ seis anos e nunca se pensou em forçar
a marcha dos respectivos projetos. Eu próprio apresentei proposição, muitíssimo bem estudada, e sôbre a qual foram ouvidos técnicos que a respeito deviam pronunciar-se. O meu nobre colega
Amando Fontes, por sua vez, ofereceu também um projeto. Tôdas
essas proposições ficaram estagnadas. Agora quando se trata de
projeto favorável aos trustes, é que se vai correr? Ficaríamos mal
perante a opinião pública. Além disso, Senhor Presidente, capacitamo-nos de uma verdade, e ninguém se iluda a respeito: o projeto
entregue à Câmara encerra, em seu bojo, um perigo do qual convém apercebermo-nos - o perigo de revolução. Em tôda parte
onde o truste tem operatj.o, tem êle provocado revoluções, derramamento de sangue, deposição de governos, divisão dos exércitos
nacionais, para alçar ao poder, ora uma ala, ora outra, conforme
satisfaça aos seus apetites econômicos.
O Sr. Amando Fontes - V. Ex.ª me permite mais um aparte?
O SR. ARTUR BERtfARDES - Com prazer.
O Sr. Amando Fontes - V. Ex.ª tem tôda a razão. Houve em
novembro de 1941 uma revolução na Venezuela, que depôs o Presidente Rômulo Gallegos. ~:sse homem público declarou - e essa declaração foi transmitida para o Brasil, através das agências norte-
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-americanas United Press e Associated Press - que foi deposto
pelas fôrças dos trustes, e que havia um oficial do exército norte-americano, o Coronel Adams, num quartel onde se alojava um
grupo mecanizado de ataque.
O SR. ARTUR BERNARDES
Vossa Excelência traz a esta tese.

Agradeço a ilustração que

Tenham, porém, os dirigentes a necessária sagacidade para
ver que os trustes não passam de agentes de imperialismos políticos dos países a que pertencem. Temos estado inteiramente cegos
nesse particular . A ação que os trustes aqui desenvolvem só não
é conhecida dos governantes.
O Sr. Tenório Cavalcanti- Dizem até que existe um truste no
Brasil que, medida sua extensão, sua fôrça é muito maior do que
a do Departamento do Estado Norte-Americano - Standar Oil!
O SR, ARTUR BERNARDES - Querem expor-nos a revoluções? A Nação não se conformará com a perda de seu petróleo.
Quando o povo brasileiro tem filhos que morrem de fome aos milhõse, sem escolas, sem roupas, sem assistência médica, não temos
o direito de dar, nem total, nem parcialmente, lucros astronômicos
de uma indústria lucrativa, como a do petróleo, a estrangeiros que
têm abusado de tôdas as nações por onde passam, perturbando a
ordem, a vida do Estado, e sugando a economia de países fracos e
indefesos.
O Sr. Tenório Cavalcanti aparte.
O SR. ARTUR BERNARDES -

Permita-me V. Ex.ª mais um
Com muito prazer.

O Sr. Tenório Cavalcanti - Desejava apresentar um exemplo
a V. Ex.ª. Diz-se que havia, antes da última grande guerra, quatro
grandes fôrças que contribuíram para alterar as coisas do mundo:
o Exército Alemão, a Marinha Inglêsa, a Igreja Católica e Standard
Oil. Caiu o Exército Alemão. A Marinha Inglêsa perdeu um pouco
a fôrça. O Igreja ainda tem sua fôrça natural - a fôrça espiritual.
A Standard Oil nem sequer estremeceu, sua fôrça continua sendo
a maiôr . Esta que o Brasil terá de enfrentar .
O SR. ARTUR BERNARDES - Quererá isto dizer que ela tem
as costas quentes pelo govêrno do seu País?
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Mas, a têrmos revoluções depois da concessão total ou parcial
do petróleo, melhor seria que tivéssemos uma por antecipação.
Seria um mal menor e evitaríamos complicações internacionais.
Não nos esquecemos de que somos uma Câmara de representantes da Nação, eleitos e pagos pelo povo para defender seus interêsses, e não uma assembléia de acionistas de trustes poderosos que
vivem aqui a afrontar-nos com a corrupção do seu poder econômico.
Por tudo isso, Sr. Presidente, devemos esperar que a Câmara
não aprove o requerimento e que o próprio líder da maioria seja o
primeiro a retirar seu requerimento. Nós, que lhe conhecemos a
boa formação moral sabemos da insuspeição com que Sua Excelência se envolve neste assunto, mas a opinião pública não consideraria isso por essa forma. Ela considerará que S. Excelência está
aqui premido por fôrças poderosas e ocultas. O certo é que não
devemos dar nossa aprovação ao requerimento de urgência. Não
há necessidade de urgência. Ela virá atropelar a discussão do projeto, o mais importante dê quantos hão de passar por aqui nos
próximos tempos. Temos o dever de debater a proposição por tôdas as suas faces, por isso que vamos jogar nela os destinos da
Nação. (Muito bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Eusébio Rocha,
para encaminhar a votação.

O SR. EUSÉBIO ROCHA (Para encaminhar a votação) * Senhor Presidente, ninguém mais do que nós, que sustentamos o
monopólio estatal, está convencido de que a questão do petróleo deve ser resolvida com absolµ.ta urgência. Mas essa urgência deve
decorrer do entendimento qas fôrças políticas existentes nesta Casa, deve decorrer do sentimento da maioria e da minoria; deve ser
o reflexo do respeito recíproco do debate em assunto de tal relevância. Nenhum homem público pode ignorar que a Nação brasileira
formou um ponto de vista. E arrepiar o povo, contrariá-lo nessa
tendência sob o regime de urgência é assumir, perante a História,
grave responsabilidade! Tal é a que acaba de assumir a maioria,
solicitando regime de urgência em que os prazos são fatais para
o debate, prejudicando conseqüentemente a campanha do esclarecimento e entendimento que estamos procurando realizar.
* Não foi revisto pelo orador.
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Ninguém, até a data de hoje, fêz qualquer obstrucionismo. Os
que estão combatendo o projeto governamental, de forma alguma
procuraram adiar as votações. Na Comissão de que concordei com
tôdas as sessões extraordinãrias para o debate. Os representantes
da minoria participaram também dessas reuniões. Reunimo-nos à
noite, reunimo-nos durante o dia, não nos negamos a reunir-nos
a qualquer hora. Mas impor prazos fatais ao debate é grave êrrol
1il ameaça ao livre exame de matéria, que não pode e não deve
ser aceita pelo Parlamento!
Estou convencido de que o projeto do petróleo serã encarado
com mais objetividade, se houver o livre debate, o entendimento
reciproco, e não o regime de urgência, com seus prazos fatais.
Em assunto de tal natureza, a natureza comete grave êrro.
Apesar de pertencer a um Partido nela integrado, levanto minha
voz como solene protesto perante a História.
Srs. Deputados: em matéria de tal complexidade, não há de
ser a diferença de um mês que vai fazer jorrar petróleo em todos
os rincões brasileiros. Todos sabem como se faz a pesquisa, a lavra,
e como se acha o poço pioneiro. Não há de ser um mês a mais, um
mês a menos, que nos levará ao desastre na procura do petrôleo.
Já disse que não faço questão da vitória do meu projeto, mas
sim dos princípios que defendi no pleito de 3 de outubro, os quais
continuarei coerentemente a defender, hoje, amanhã, onde estiver.
Srs. Deputados, serei breve, nem o assunto comporta maiores
explicações.
Julgo ter deixado bem claro a responsabilidade da maioria pela
forma com que pretende fazer a votação, quando está em jôgo o
interêsse da Pátria.
Acima dos Partidos está o Brasil, e eu estarei com o Brasil,
certo de que meu Partido estará também com êsses princípios.
O Sr. Tenório Cavalcanti - Conheço um filósofo que diz que
entre a pressa e a diligência há uma grande diferença, porque a
diligência aproveita todos os detalhes e a oportunidade, e a pTssu
não espera por êles.
O SR. EUSÉBIO ROCHA - Obrigado a V. Ex.ª.
Sr. Presidente, evidenciada aos olhos de todos que nós, partidá..i
rios do monopólio estatal, temos cogitado do problema em várias
reuniões, a quaisquer sessões, consecutivamente, ajudando a dis,
cutir o assunto, sem criar obstruções ou dificuldades conclu~ afir-
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mando que não se justifica tanta urgência, com prazos fatais.
Nesse regime, uma vez apresentadas, as emendas terão apenas 48
horas para serem discutidas e receberem parecer.
O povo não vai gostar dessa atitude; a nação vai-se sentir surprêsa. :í!:ste, o motivo porque mantendo-me coerente com o meu passado, votarei contra a urgência, conclamando a todos a assim agirem, em nome dos interêsses supremos de um debate que possa
encontrar um denominador comum, com a união de maioria e minoria, para servir o Govêrno, nos seus levantados propósitos de
resolver a questão do petróleo. (Muito bem; muito bem. Palmas).
O DEPUTADO GUSTAVO CAPANEMA profere discurso que,
entregue à revisão do orador, não foi devolvido.
O Sr. LUiS GARCIA (Para encaminhar a votação)* - Senhor Presidente, o pedido de urgência formulado pelo ilustre e nobre líder da maioria encontrou, como não podia deixar de ser, ressonância desagradâvel no seio desta Casa, tão grave é o problema
da exploração do petróleo ,no Brasil.
Não se deve admitir a urgência senão em casos especialíssimos,
em que já tenha havido d~bate, em que a matéria não tenha de
ser muito discutida ou em que as opiniões não sejam tão fundamente divergentes, como na hipótese presente.
A urgência foi estabelecida no Regimento como medida destinada a permitir manifestação imediata mas sôbre a matéria que
careça de importância mais grave quanto a sua solução não se
retirando porém aos que qµerem examinar o assunto, a faculdade
de fazê-lo. Como exceção e como regime especial deve ser concedida pela Câmara sàmente nos casos excepcionais, em que a Casa
esteja devidamente esclarecida.
Mas, como sabe V. E:;i;;.ª, Senhor Presidente, a exploração do
petróleo no Brasil não é assunto de hoje, mas veio para a Câmara
dos Deputados, dêste ano, precisando de solução urgente, acima
de urgente conscienciosa da parte dos legisladores brasileiros.
O Sr. Maurício Joppert - Ainda hâ pouco aparteando o nobre
Deputado Gustavo Capanema, ponderei haver interêsse geral dos
Deputados, porque todos nós somos brasileiros, em resolver o mais
depressa possível o assunto, mas em resolvê-lo bem. Sou dos que
pensam que o projeto do govêrno foi estudado com honestidade e
pode convir como solução para o problema, uma vez devidamente
( *)

Não foi revisto pelo orador.
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corrigido. ::li:le não é, porém, o único, nem o melhor. Nosso partido,
consultando a opinião, encaminhou-se para a solução estatal e estudou um projeto neste sentido a meu ver muito interessante, talvez
mais conveniente do que o do govêrno. Por que vamos de plano,
repudiar tôdas essas colaborações? Examinemo-las. Se o govêrno
tem pressa em intensificar os trabalhos de pesquisa e exploração
do petróleo, por que não o faz utilizando-se do Conselho Nacional do
Petróleo, dando-lhe recursos, aumentando seu pessoal? Estou informado de que os técnicos do Conselho estão lutando com as maiores dificuldades, no momento, porque as verbas não lhe foram ainda
distribuídas.
O Sr. Nestor Duarte - Estou aqui, há mais de uma hora a
exercitar as razões que me levariam a votar contra êsse requerimento e devo dizer a V. Ex.a, em consciência, que não vejo nenhuma
plausível capaz de me levar a modificar o propósito que já agora
assumi de votar favoràvelmente. Veja o nobre colega que a questão
do petróleo é urgente, urgentíssima. O problema vem sendo tratado no Congresso há vários meses. Sôbre êle se pronunciaram várias Comissões, inúmeros técnicos, diferentes setores da opinião pública, aqui no plenário e lá fora. Por que adiar mais a questão?
Apenas uma razão me faria votar contra o requerimento de urgência e V. Ex.a está autorizado a me dar: desejo saber se a urgência
prejudicará a apresentação do projeto da UDN. Se trouxer êsse
prejuízo, votarei contra; de outro modo votarei a favor.
O SR. LUfS GARCIA - Responderei a V. Ex.a.
Agradeço a colaboração que trouxe às minhas palavras o ilustre
Deputado Professor Maurício Joppert. Quanto a V. Ex.ª, Sr. Deputado Nestor Duarte, devo declarar que a urgência não impede, de
início, a apresentação do substitutivo da UDN, mas o estudo acurado que deve ser feito pela Câmara; impede o estudo, não só do substitutivo da UDN, como de quantas emendas queiram ou possam os
senhores deputados oferecer em plenário, por ocasião das discussões.
O Sr. Nestor Duarte - Não impede a apresentação do substitutivo da UDN. Votarei, então, a favor da urgência, porque a fórmula da UDN não é fórmula nova, original, mas contribuição àquela já existente e todos estamos aptos a discuti-la no mesmo plano
de esclarecimentos e informações com que o estamos para debater
as demais anteriormente apresentadas em plenário.
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O SR. LUíS GARCIA - Senhores Deputados, quando não impeça a apresentação de substitutivo ou de emendas de qualquer
dos senhores Deputados, restringe os prazos para apreciação, não
só de um substitutivo substancial, como é o que a UDN vai apresentar, assim como emendas outras, importantes, que os Srs. Deputados, porventura, queiram trazer ao conhecimento e ao debate desta
Câmara. Impede, por êste meio, ponderação maior, estudo mais demorado, mais acurado, mais amplo dos Senhores Deputados, por
ser tão restrito o prazo regimental de quarenta e oito horas de que
disporão as Comissões, com a aprovação do requerimento de urgência.
Não é possível, Srs. Deputados, para apreciar matéria de tamanha importância, quando, várias emendas são apresentadas, inclusive substitutivos, como o da UDN, uma ou mais Comissões disponham, apenas, do prazo de quarenta e oito horas.
O Sr. Eusébio Rocha - Alega-se e procura-se justificar a urgência em face da evasão de divisas que a importação do petróleo
e subprodutos está determinando. O Brasil gasta, saiba Vossa Excelência, muito mais divisas com a importação de trigo e de automóveis e, entretanto, ainda não vi grande entusiasmo e mesmo, celeridade, urgência para a construção de fábricas de automóveis ou a
solução do caso do trigo. É mister saber por que se pede urgência.
Justifica-se, realmente, a urgência? Se tivermos resolvida a questão
jurídica, dentro de um ou dois meses, estará solucionada a pesquisa do petróleo? Ter-se-á, imediatamente, petróleo? Ou, ao contrário, devemos admitir o livre exame da matéria, sem urgência,
mas com a responsabilidaqe dos Srs. Deputados? Se nos recuássemos a comparecer à reuniões extraordinárias ou aos debates das
Comissões, sim, deveríamos ser acusados, mas se todos temos atuado com dedicação, por que estabelecer prazos fatais para debate
em matéria que se quer esclarecer à Câmara? Acho até que a urgência foi imprudência e :poderá demorar mais do que se viesse
naquele clima de respeito recíproco no debate.
O S. LUíS GARCIA -- Devo acrescer às palavras judiciosas
de V. Ex.ª o seguinte: Eu e outros companheiros de partido fomos
procurados por ilustre membro da maioria o qual solicitava de
nosso Partido a colaboração efetiva para solução do problema do
petróleo, ou mais completamente, para aceleração dos projetos de
petróleo existentes nesta Casa. Argumentou o ilustre representan-
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te da maioria: "a urgência é cerceamento aos direitos dos Senhores
Deputados de examinarem devidamente o assunto. Se vitoriosa, o
cerceamento recairá contra a própria Câmara e contra o Govêrno
que, pela palavra de seus líderes, vem impô-la ao Legislativo. Ao
mesmo tempo, se a urgência fôr negada, poderá o Govêrno também
ser tido como derrotado na Casa, o que não seria politicamente
aconselhável". Então, ponderava o representante da maioria, seria
mais interessante que os partidos se entendessem e estabelecessem
uma urgênca, sob palavra dos lideres partidários, não a urgência
regimental, mas preferência nas votações, aceleração no processo
de votação e discussão, ausência de obstrução, enfim, o interêsse de
tôda a Câmara, por intermédio dos líderes, a fim de que os projetos
a respeito do petróleo sejam devidamente examinados em tempo
curto, em tempo razoável.
O nosso Partido aquiesceu imediatamente à proposta, dizendo
do nosso interêsse em solucionar com urgência o problema, mas urgência, não nos têrmos regimentais e, sim, urgência dentro do
caráter urgente que tem o problema da exploração do petróleo,
que1· dizer, sem tirar dos Deputados e das Comissões ·a faculdade
de exame que o Regimento nos confere e o dever de consciência nos
impõe seja resolvido dentro de prazo razoável e curto.
Esperava êsse entendimento fôsse aceito. Infelizmente, o ilustre
líder da maioria não o quis, e disse ter razões para não aceitá-lo,
preferindo requerer a urgência ao plenário.
Ora, Sr. Presidente, o problema do petróleo é urgente. Mas há
quantos anos demanda solução? Há quantos anos está para ser solucionado? Então, quando o próprio Presidente da República declara, em mensagem ao Congresso, que êste ano deve ser resolvido
o problema do petróleo, é o Poder Legislativo que vai, quando o
assunto merece estudo acurado, breve, justo e ponderado acelerar
essa marcha para deliberar em menor tempo? Cumpre dá-lo no
menor tempo possível, mas dentro de prazo justo e razoável. Já que
há pedido do Presidente da República, convém debater e aprovar o
projeto do petróleo em tempo de ser sancionado ainda em 1952.
Não apressemos, porém, demasiadamente, o estudo da matéria, porque, se assuntos técnicos se acham contidos no projeto, existem
também os de ordem política, para nós mais importantes. Soluções
várias são apontadas. Cada grupo quer trazer a fórmula que julga
mais aconselhável e patriótica. Nós mesmos confessamos aqui que
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solução alguma é contra o Brasil, mas cada qual quer oferecer
a estudo e debate o que lhe parece melhor aos interêsse nacionais.
O problema há tanto tempo se encontra em pauta para discussão. Então, agora, quando a consciência pública começa a se
esclarecer e vários partidos trazem colaboração com emendas, projetos e substitutivos, vamos cercear o direito amplo ao debate, não
dando prazo justo e razoável?
Estas razões vão ao encontro da palavra do Sr. Presidente da
República que pede seja o projeto aprovado até o fim do ano; ainda
visando a palavra do Chefe da Nação a UDN vota contra a urgência
para que sejam mais bem estudados os projetos do petróleo, em
tramitação nesta Câmara e resolvido o problema êste ano. (Palmas.

Muito bem; muito bem).

O SR. MEDEIROS NETO (Para encaminhar a votação) Senhor Presidente, Srs. Deputados, ao ensejo da tramitação regimental da proposição oferecida pelo Poder Executivo ao exame e
consideração desta Casa nãp poderia eximir-me, nem furtar-me de
prestar meu depoimento, a par do meu apoio, nesta hora em que
requeremos à Mesa a sua urgência necessária, inadiável, improcrastinável.
Sr. Presidente, num país de 8.511.000 km 2 , com um efetivo
demográfico de 53. 500. 000 habitantes, oferecemos, como índice de
combustível, parcelas mínima que, talvez, não corresponde a um milhão de habitantes.
A solução do problema do petróleo nacional, para quaisquer
homens públicos, com a responsabilidade de mandatários do povo,
tem de ser orientada de tal maneira que não apresente nem vislumbre impatriotismo.
Com tal oportunidade e urgência, se nos apresenta a questão,
que eu não conceberia esta Casa, com a responsabilidade que tem,
pudesse nesta hora crucial, dramática, deixar de dar o apoio necessário a uma proposição que, no meu modo de pensar, é a tradução e a ressonância dos me;t.hores e maiores interêsses nacionais.
Sr. Presidente, devo de salientar e repetir que, na minha viagem
aos Estados Unidos, uma das preocupações que alimentei e nutri, e
um dos propósitos que consultaram o meu maior interêsse, foi o
de verificar, estudar "in loco" qual a solução para o Brasil no que
tange ao problema da assistência de petróleo às populações rurais.
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Estas, até hoje, ainda precisam e necessitam do petróleo, não só como meio de mecanizar e facilitar a lavoura, como, também, para
estabelecer melhor escoamento de produtos para o litoral.
Quando da minha conversa com o Embaixador do Brasil, Senhor Maurício Nabuco, em Washington, se referia S. Ex.ª à célebre afirmativa do nobre Miguel Pereira de que o Brasil é um vasto
hospital, eu disse, na Capital que conduz e orienta os destinos do
mundo, que o Brasil é um vasto museu.
Somente êste país infeliz, que vive à mercê da demagogia constante, oficializada, pensou resolver o problema do ferro, quando
quase havíamos ultrapassado a era do ferro. Agora julgamos solucionar a questão do petróleo, quando já o mundo se antecipa para
solução mais científica, mais atual e mais oportuna, da energia
atômica.
Apesar disto, ainda nesta Casa há quem ache a solução dopetróleo possa ser adiada, procrastinada. Cumpre resolvê-lo hoje.
Não compreendo como se afirme que essa matéria não foi devidamente debatida, estudada, examinada, analisada nesta Casa, sempre o foi. Afirmo, pela leitura nos Anais do Congresso, que 48 anos
de debate tem essa matéria no plenário da Câmara Federal sem
solução de continuidade. Deputados eminentes, valores nacionais, expressões da ciência e da cultura, ao se pronunciarem sôbre o assunto em seu tempo, achavam ser inadiável e improcrastinável.
Lembro-me bem que um patrício meu, o Sr. Emílio de Maia,
legou à posteridade uma das obras mais importantes que, transcendentalmente, debatem o problema "O Brasil e o Drama do Petróleo". Êste cidadão, em 1936, trazia para o plenário desta Casa
várias teses convergentes para o ponto comum: a solução do drama
do petróleo. E ainda se diz que a tese não foi debatida. Monteiro
Lobato, em obras divulgadas pelo Brasil inteiro, estendeu e elasteceu a rêde do pensamento nacional, dando a solução pacífica e
tranqüilizadora para êsse magno fator da economia nacional. Um
jovem jornalista, que vive aqui, Maurício Vaisman, alinha-se, enfileira-se entre os debatedores da matéria, tão urgentemente focalizada neste momento pela consciência nacional esclarecida. Ora, porque deixar figurar, dois ou três meses na ordem do dia assunto
como êste, que deve ter solução inadiável? Por quê? Apenas para
servir de tese literária; era o que bem me dizia essa grande autorida-
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O Sr. Adail Barreto - Permita o nobre Deputado. V. Ex.ª fêz
declaração que não quero deixar passar sem reparo. Diz V. Ex.ª
que é inspirado pelo seu patriotismo que deseja seja votada a urgência. Quero afirmar a V. Ex.ª que nós, da UDN, também estamos inspirados pelo mesmo são patriotismo, mas não desejamos
a urgência por entender que o assunto, apesar de urgente no sentido geral, não o é no sentido regimental. Daí por que, se esperamos tanto tempo para resolver o problema do petróleo, podemos
esperar mais um mês para dar-lhe a solução mais conveniente, mas
interêsse do País .
O SR. MEDEIROS NETO - Senhor Presidente, honrou-me
com o seu aparte o nobre Deputado, Senhor Adail Barreto. Aparte
que aceitei como esclarecimento de uma corrente de opinião ponderável nesta Casa e que sempre se apresentou guiada conduzida pelos melhores propósitos e pelo mais são patriotismo. Ninguém
conhece que a União Democrática Nacional, na sua "eterna vigilância" pela liberdade, que deve ser, também, eterna vigilância pela
economia Nacional, esteja a criar dificuldades na tramitação dêste
projeto.
Meu ponto de vista, nobre colega, de forma alguma pode atrair
para a União Democrática Nacional, à qual me vinculo por laços
de tanta compreensão, a pecha de que não se apresente com são
patriotismo. Trata-se apenas de uma concitação, de um apêlo, que
faço, diante de uma realidade que senti fora do País; ou resolvemos o problema do petróleo, ou caminharemos pela angústia e pela
fome. (Muito bem; muito bem. Palmas) .
O SR. ALIOMAR BALEEIRO (Para encaminhar a votação) Sr. Presidente, Srs. Deputados, no debate que estamos ouvindo a
respeito do requerimento de urgência bem pode a Câmara dos
Deputados ter a impressão de quanto está dividida a opinião pública no que se refere ao petróleo.
O nobre e reverendo Deputado por Alagoas vê, no debate parlamentar em tôrno do petróleo, uma simples tertúlia literária. Outro
proveito não terá a discussão nesta Casa senão abrir oportunidade
para que os Srs. Depuados façam filigranas, frases rendilhadas,
ocas, um tanto gongóricas acêrca do problema que está criando
rugas em todos os semblantes do Brasil.
Para o eminente líder da maioria, a tertúlia, por certo, não é
literária. Vimos, hoje mesmo, que S. Ex.ª se afasta, às vêzes,
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na linguagem parlamentar, de certos padrões literários sempre respeitados por S. Ex.ª em outros terrenos da manifestação do pensamento. Para o nobre líder da maioria, o debate é uma questão jurídica e nada mais .
Ora, para nós, o problema é essencialmente político.
Tôda a Nação, assim como todo o Congresso Nacional, quer resolver a questão do petróleo. Os argumentos são de todos conhecidos. Sabe-se que em virtude da boa administração que o Brasil tem
tido durante êsses vinte anos, a produção nacional não cresceu suficientemente para pagar a quantidade de petróleo necessária ao
desenvolvimento do País. As atividades industriais cresceram, a capacidade econômica do País se desenvolveu, maior número de estradas, longas e melhores, de sorte que o consumo do petróleo se
elevou, ao passo que o saldo da balança comercial cada vez míngua mais . ll::sse é o problema.
Diz-s~ que o petróleo absorve Cr$ 4. 000. 000. 000,00, e, se, formos nesse crescendo, dentr;o de dez anos tudo que exportamos em
café, cacau, cristal de roch1:1-, algodão, será insuficiente para pagar a
quantidade de petróleo necessária.
Neste ponto, estamos todos de acôrdo.
Uns, por esta razão, outros, porque consideram também o
problema da defesa nacional, admitem a possibilidade de guerra
próxima. Enfim, por. motivos vários, todos estamos de acôrdo em
que é necessário, até por uma questão de poder nacional, resolver
de uma vez por tôdas o caso do petróleo. Mas quando passamos
a escolher a fórmula política de resolver o problema do petróleo,
aí, a Nação se divide. Divfde-se a um ponto tal que a imprudência do nobre líder da maioria, insistindo nesse requerimento, pode
ter conseqüências imprevisiveis. Não tenha dúvida, nenhum Deputado, que estamos pisando µm solo onde há petróleo aceso, onde há
fogo em baixo.
Se o Sr. Presidente da ~epública vive no otimismo, como se diz,
bom é que S. Ex.ª abra os olhos, porque o País está realmente
com uma superfície coberta de cinzas, mas debaixo das cinzas
existem brazas, e um sôpro de insânia, um sopro de inépcia, um sopro de inconveniênca do Govêrno pode levantar labaredas dessas
brasas. Disso não tenharr~os dúvida.
Tôda a gente sabe que o problema político mais grave do momento está vinculado indissociàvelmente à questão do petróleo. Se
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considerarmos a questão social do Brasil uma das coisas que divide
a Nação, temos por certo que o petróleo está ligado, nas suas várias
soluções, a essas correntes em que o povo brasileiro se extrema.
Se considerarmos a questão militar, que também é ligada à questão
social, não tenhamos dúvida, o petróleo está atrás dela, é uma
sombra que a acompanha. Estamos pois brincando com fogo, ou,
mais exatamente- o Sr. líder da maioria está brincando com fogo.
Esta é a verdade.
Ora, afirma-se que é necessário votar imediatamente a urgência para que a Câmara dê seu placet ao projeto do Govêrno. Pergunto ao nobre líder da maioria e, sobretudo, aos eminentes Deputados da maioria: existe um Conselho Nacional de Petróleo, com a
finalidade de levar por diante as pesquisas, as explorações? 1!:sse
Conselho do Petróleo, a despeito das restrições que lhe possam fazer,
bem ou mal tem localizado, pesquisado, descoberto, explorado, refinado o petróleo? Tôda gente sabe que é verdade. Então, o problema não está abandonado· a solução do petróleo não é coisa que dependa imediatamente da aprovação dêsse projeto.
Tudo está andando, tudo está funcionando. Só não funciona
numa parte: é que o Govêrno, - segundo informações que temos,
já denunciadas nos microfones e que não receberam contestação
de nenhum Deputado da maioria - não vem pagando, distribuindo
ou aplicando as verbas concedidas pelo Congresso ao Conselho Nacional do Petróleo. Afirma-se que a inauguração e funcionamento
da refinaria de Cubatão estêve na iminência de ser interrompida,
porque o Govêrno não pagou em tempo as verbas votadas pelo
Congresso. Nesse caso, o nobre líder da maioria volte seu zêlo louvável, infatigável, no sentido de apelar para o Sr. Presidente da
República a fim de que mande pagar, e exerça sua autoridade sôbre
o Ministério da Fazenda para que pague as verbas relativas ao petróleo. 1!:ste, o problema. Agora, supor que se conseguirá solução
conciliatória nesta Câmara pela simples votação da urgência, ai
temos uma das grandes ilusões do Govêrno.
A Câmara está dividida: parte dela pende para a concessão a
emprêsas parlamentares; outra, para exploração estatal; ainda
urna outra, como Govêrno, adota a pior das soluções, a que têm os
inconvenientes de ambas - a fórmula mista.
Não é fácil obter da Câmara pronunciamento uniforme. E como não estamos aqui presos a obstinações, como acreditamos esta
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Câmara exista para que se estabeleça um processo de debate sôbre
todos os problemas; se dentro de cada um de nós existe a convicção de que se nos fôr fornecido um argumento, não estaremos
por amor-próprio, presos a qualquer idéia que nos oriente, não há
de ser na votação precipitada que se encontre uma solução para
o problema.
Insisti, pois, em que é um perigo, uma imprudência e ao mesmo tempo uma injúria aos Deputados da oposição a atitude do lider da maioria, pretendendo se vote, pela pressão do número, esta
urgência.
Não há aqui - já foi proclamado por tôdas as correntes partidárias - o mais mínimo desejo de procrastinar a solução do petróleo.
Algumas vêzes, raras, temos protelado e obstruído, num direito
democrático, a votação de projetos do Govêrno. Oxalá fizéssemos
mais vêzes, para que o Govêrno não tivesse cometido tantos erros
apoiando-se no Congresso,.
O Sr. Augusto Meir~ - Permita. Se o Partido de V. Ex a
tivesse tomando a atitude devida quando, aqui, se discutiu a questão dos tribunais populares e tivesse demonstrado o absurdo daquela lei que, afinal de contas, há de trazer ridículo para o Govêrno e, direi mesmo, para o próprio Congresso; se o Partido de
V. Ex.ª assim tivesse agiqo, V. Ex.ª, hoje, teria redobrada autoridade para falar como está falando. R'ealmente, trata-se de assunto
de grave importância, e não é possível que tal matéria seja votada
às carreiras. V. Ex.ª sabe que, no regime ditatorial, a extração
da borracha, no Pará, foi :sacrificada, sujeitando-se os pobres seringueiros a vender a borracl'la a Cr$ 18,00, quando podiam tê-la feito
a Cr$ 80,00, Cr$ 100,00 oµ Cr$ 120,00. A miséria do Pará decorre
daí. Não há muitos dias, o Deputado Artur Bernardes demonstrou
que, num negócio feito com estrangeiros a respeito do ferro, até
se colocou uma cláusula em que as questões seriam resolvidas por
tribunais estrangeiros. Penso que essa disposição está revogada
pela Constituição atual, que não admite outra Justiça que não a
brasileira. Vossa Excelência, portanto, está em terreno perfeitamente defensável, quando se opõe a essa urgência para assunto de tamanha importância. E lastimo que a atitude da UDN não tivesse
sido tomada daquela outra ocasião, e ainda em outra ocasião, e
ainda em outras, quanto a projetos escandalosamente inconstitu-
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cionais· que vêm para aqui, reduzindo a autoridade da Presidência
da República a 50% do seu valor, projetos que demonstram que
não se pode, absolutamente, ter confiança na direção suprema
do país.
O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Meu nobre colega, prêmio
maior não podia ter meu discurso do que êste aparte, em que Vossa
Excelência, ornamento, figura das mais brilhantes da maioria, deixa nos Anais seu depoimento, incisivo como nenhum da oposição,
a respeito dos erros diários, repetidos, dos erros gravíssimos cometidos pelo atual Govêrno. Estou certo de que V. Ex.ª votou contra
aquêles tribunais populares. Acredito que em meu partido alguns
tivessem votado a favor embora fizesse inúmeras emendas para reduzir ao mínimo as ironias daquela proposição. Mas, se me não
falha a memória, quando aqui foi debatido o projeto sôbre os tribunais populares, tive eu oportunidade de contar o que me sucedeu
no exame de Química, quando o professor colocou diante de mim
aquêles frasquinhos e me perguntou: "Que vai acontecer?"
Eu disse - Concedo esta lei ao Govêrno porque, depois, vou
perguntar ao Govêrno: "Que fêz com os frasquinhos de veneno,
que fêz com os júris populares?" :t!::le não vai fazer nada. Prevíamos
que não faria, mas se lhe negássemos a lei êle diria que não pôde
baixar os preços, diminuir o custo de vida, porque o Congresso
lhe havia recusado os meios. O Congresso lhe deu êsses meios e
êle agora prova a sua incapacidade de utilizá-los, até porque os
meios que pediu foram inidôneos.
O SR. PRESIDENTE po está findo.

Lembro ao nobre orador que seu tem-

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Sr. Presidente, insisto, deixando a tribuna, em que na atitude do líder da maioria e na atitude
dos nossos eminentes colegas da maioria há, sobretudo, afrontosa
falta de confiança nos Deputados da oposição. (Muito bem; muito
bem. Palmas).

O SR. ORLANDO DANTAS (Para encaminhar a votação) Senhor Presidente, não podemos atender ao apêlo do Sr. líder da
maioria. As considerações de S. Ex.ª não nos convenceram de que
a urgência requerida é capital na solução do problema do petróleo.
Há consonância entre o pedido de urgência do Sr. Deputado Gustavo Capanema e a imprensa local, consonância na qual verifica-
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mos a preparação psicológica para o requerimento . Há dias, vem-se preparando a opinião pública. E, por mais que o Sr. líder da
maioria queira demonstrar que o problema não é político, devo dizer
que é essencialmente político; e, porque essencialmente político,
S. Ex.ª requereu urgência, com mêdo da reação popular, visando
estancar o grande movimento que se está fortalecendo dia a dia,
com o objetivo de demonstrar, em todos os instantes, que a tese
verdadeira e que deverá ser adotada pela Câmara é a tese estatal.
E tanto o problema é político, profundamente político, que estamos
às vésperas de um pleito no Clube Militar, cujo ponto nevrálgico é
a solução nacionalista do petróleo brasileiro. E o govêrno, que se
orientou diversamente na campanha de 3 de outubro, voltado para
a soulção mista - como diz o Deputado Aliomar Baleeiro - adota
a solução mais contra-indicada, porque tem todos os defeitos das
duas soluções.
Ora, Sr. Presidente, urgência por que? Porque o problema do
petróleo precisa ser resolviqo logo. Parece ridículo, mas é a verdade.
O Govêrno, que suspendeu os contratos de compra de destilarias, segundo declaraçãq, na Comissão de Economia, do Senhor
Bitencourt Sampaio; o Govêrno, que não oferece os recursos mais
necessários à solução do próprio desenvolvimento das pesquisas de
petróleo na Bahia - o Govêrno não tem autoridade para exigir
pressa num problema importante e fundamentantal como êste.
O Govêrno passado pôde realizar grandes obras sem êsse organismo. Mataripe e Cubatão aí estão respondendo: - não foi necessaria a Petrobrás para resolver a fundação dessas destilarias, e outras poderiam ter sido montadas, se o Govêrno, realmente quisesse
acelerar a solução.
Conteste, pois, a urgência. Não há quem não o faça, em sã
consciência. Se o Govêrno, como afirmou o Deputado Maurício
Joppert, nega os créditos orçamentários ao Conselho Nacional do
Petróleo, por que êste açodamento agora, no final da luta, para
votar-se o projeto que cr~a a Petrobrás? O Govêrno sabe, sabe e
disso tem consciência, que as suas fileiras, tanto no P. S. D., como
no P. T. B. , não estão unânimes em apoio ao projeto que mandou
a esta Casa, e sabe també:,m que emendas vão ser apresentadas. Aí
é que se vai valer da urgêricia, para que, indo as emendas às Comissões, estas não tenham o prazo necessário para os debates, tão úteis
quanto evidentementes precisos para a solução do problema.
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Não podemos continuar, de braços cruzados, assistindo passiva
e indiferentemente, a tudo, contribuindo, assim, para que a crise
política e econômica se agrave dia a dia.
Eram, Sr. Presidente, as considerações que desejava apresentar
em nome do Partido Socialista Brasileiro, votando contra o requerimento de urgência do Sr. Líder da Maioria. (Muito bem;
muito bem. Palmas).

O SR. BILAC PINTO (Para encaminhar a votação) * - Senhor Presidente, senhores Deputados, antes de analisar as razões
invocadas pelo eminente líder da maioria, em favor da urgência
requerida para o Projeto n.º 1.516, desejo apreciar a contraditória
posição do Govêrno em relação aos problemas relacionados com o
petróleo.
No ano de 1951, tendo encontrado, no Orçamento, uma verba
de 60 milhões de cruzeiros para o início da instalação da refinaria
do Rio de Janeiro, que fêz com relação a esta providência, fundamental em qualquer política de industrialização do petróleo? Aplicou os 60 milhões de cruzefros e solicitou a inclusão, no orçamento
de 1952, da verba de 100 rr.,tilhões de cruzeiros, que seria a segunda
quota para a instalação da.quela refinaria? Não, Senhores! No momento de executar o orçar:nento de 1951, não considerou o Govêrno urgente o problema do petróleo, tanto assim que cancelou a
refinaria autorizada. Não aplicou 60 milhões de cruzeiros em 1951,
riem incluiu no Orçamento de 1952 a verba de cem milhões de cruzeiros prevista no Plano SALTE .
Vamos a outro tópico. O xisto figurou no Orçamento de 1951,
com uma verba de sessenta milhões de cruzeiros para industrialização do mnério. Pergunto~ Câmara; quanto despendeu o Govêrno
dessa verba? Que providências tomou para instalar a usina de industrialização do xisto? Responderei: gastou, apenas, três milhões
de cruzeiros, verba de Pessoal e não dispendeu cinqüenta e sete
milhões autorizados! No ano de 1952, segundo estabelecia o Plano
SALTE, oitenta milhões de cruzeiros deviam ser incluídos no Orçamento; no entanto, o Govêrno reduziu essa verba para, apenas,
vinte ou trinta milhões de cruzeiros. Há mais - é mais grave Sr. Presidente. A refinaria de Cubatão, como sabe a Câmara, está encaminhada totalmente e em vias de instalação para possivel* Nã.o foi revisto pelo orador.
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mente, ser inaugurada no ano de 1953. O Orçamento de 1951 consignou verba de cem mlihões de cruzeiros, que não pode deixar de
ser gasta, porque a obra estava em andamento, mas pelo Plano
SALTE, no Orçamento de 1952, a verba deveria ser de cento e quarenta milhões de cruzeiros. Sabem, entretanto, Senhores, qual foi
a verba solicitada pelo Govêrno no Orçamento de 1952? Em vez de
140 milhões, apenas 50 milhões, comprometendo a marcha normal
dos trabalhos, porque, se o Congresso não der um suprimento a
essa verba, paralisará em junho dêste ano a construção da refinaria
de Cubatão.
E mais: declarou perante a Comissão de Economia o Ministro Bittencourt Sampaio que o Govêrno sistemàticamente reduziu no Orçamento de 52 tôdas as verbas destinadas ao petróleo.
É êste Govêrno que corta as verbas, que não aplica os recursos
concedidos pelo Congresso, que nos vem dizer, pela palavra do
eminente líder da maioria, que o assunto é premente, que há urgência absoluta e que a urgênca é dramática!
Onde a coerência dêsse Govêrno ?
Desejo chamar a atenção da Casa para o mistério em que se
envolve a urgência reputada necessária pelo Govêrno para o problema do petróleo. Chamo a atenção dos eminentes Deputados para
o depoimento prestado na Comissão de Economia desta Casa pelo
assistente econômico do Sr. Presidente da República que elaborou
o projeto ora em discussão E. S.ª, depois de dizer que, por ter sido
o projeto organizado sob um regime de urgência, não pôde fazer
as consultas que seriam necessárias, justificando-se das imperfeições do seu trabalho, para concluir:
"Certas razões de ordem social indicaram a conveniência de que não se postergasse o lançamento do projeto".
Indago do eminente líder da maioria: quais as razões de ordem
social invocadas pelo Govêrno para apressar a elaboração do projeto? Quais as razões que o Govêrno tem para pedir à Câmara
essa urgência ? A própria fundamentação do nobre líder da maioria
não justifica o pedido de urgência. S. Ex.ª declara que deseja ter
êsse projeto votado até o fim do ano.
Pergunto à Casa: para se votar um projeto, durante sete meses, é preciso, a esta altura, quando não tivemos, sequer, a primeira
discussão, - votar uma urgência? Evidentemente, não há necessi-
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dade de urgência neste momento. A urgência é destinada a impedir a livre discussão pelo plenário. Outro objetivo não pode ter a
medida pleiteada neste momento. Se estivéssemos a dois passos do
fim do ano, se não pudéssemos dar esta lei antes da votação final
do orçamento, sim. Mas, a esta altura, agora não há justificativa,
nem o honrado líder da maioria legitimou seu requerimento.
O Sr. Gustavo Capanema - Vossa Excelência acaba, justamente, de ferir um ponto que mostra a urgência do projeto - a
questão do orçamento. A Petrobrás só poderá ser organizada com
os recursos que o Govêrno propõe; mas êsses recursos só poderão
ser arrecadados se vierem a constar do próximo orçamento. Isso
significa que, se elaborarmos essa legislação antes de votar o orçamento, sacrificaremos a existência da Petrobrás, - todo o ano de
1953. Só a teremos em 1954. V. Ex.ª está, portanto, mostrando à
Casa, pelas considerações que aflora, que o projeto é mais que urgente - é urgentíssimo. Se não fôr decretada a urgência pedida,
por mais que corramos, perderemos o ano de 1953!
1

O SR. BILAC PINTQ - Eminente Deputado: sustento que
para têrmos a lei a tempoi para têrmos os recursos a serem incluídos no Orçamento para 53, não há necessidade de urgência neste
instante. Estamos a muitps meses da votação do Orçamento.
O Sr. João Agripino - Lamento que, o meu ilustre colega, líder
da maioria, se ache equivocado inteiramente. Os recursos que fundamentam a Petrobrás derivam do impôsto único do lubrificante.
É sobrecarga sôbre êsse impôsto, que nunca figurou no Orçamento,
apesar de inconstitucional e profundamente irregular. De modo
que, se até hoje foi cobraqo o total do impôsto sôbre lubrificantes
sem constar do Orçamento, também a taxa da Petrobrás pode ser
cobrada.

Sei perfeitamente. Mas V. Ex.ª
está declarando que é inco:p.stitucional essa cobrança, cobrança que
se tem feito, mas que é inconstitucional.
O Sr. Gustavo Capancma -

V. Ex.ª se esquece de que as taxas do
Fundo Rodoviário estão criadas por lei anterior.
O Sr. João Agripino -

O Sr. Gustavo Capanema - Assim quando estamos a organizar
empreendimento da importância da Petrobrás, precisamos fazê-lo
em bases juridicamente sólidas.
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O SR. BILAC PINTO - Segundo declaração do eminente líder
da maioria, vemos que, no Orçamento dêste ano, entrarão, os recursos do impôsto, único sôbre lubrificantes líquidos. É a declara~
ção agora feita por S. Ex.ª na sua qualidade de líder da maioria.
Aceito a declaração e entendo que será para o Congresso uma grande conquista ter de examinar, cada ano, não apenas essa necessidade, mas, também, o orçamento de Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Por isso, considerando, como vinha fazendo,
a necessidade da entrada dêsses recursos no Orçamento, devo dizer
que para tanto não seria necessário o requerimento de urgência,
neste instante. Permitisse S. Ex.a, ao menos, que a primeira discussão fôsse realizada; então, se o debate se prolongasse demasiadamente, teria S. Ex.ª motivo para requerer a urgência.
O Sr. Gustavo Capanema - V. Ex.a sabe que o projeto sofrerá
duas discussões na Câmara, para ir, depois, ao Senado. Não sabemos se o Senado o emendará, ou não. Se o fizer, voltará à Câmara.
Diante dessa perspectiva, como esperar que o projeto esteja ultimado, sem o regime de urgência, antes do encerramento da discussão
orçamentária?

O SR. BILAC PINTO - Os líderes ofereceram a V. Ex.ª a possibilidade de um entendimento que acelerasse a votação do projeto,
dentro de prazo conveniente. V. Ex.ª recusou êsse convite, para
nos irnpor a u.rgêncla, que é injustificada.
O Sr. Gustavo Capanema - Os líderes, não. A U. D. N. é
que propôs oferecer o parecer dentro de determinado número de
dias. A conversa foi só com a U. D. N. Não houve entendimento de
líderes.
O SR. BILAC PINTO - V. Ex.ª não permitiu que êsse entendimento se generalizasse, quando tGdos os líderes de partidos
estavam dispostos a combinar com o líder da maioria um ritmo
acelerado para a discussão e votação do projeto.
O Sr. Luís Garcia - Fui procurado pelo ilustre líder da maioria para êste entendimento. Não partiu, portando, da U.D.N.
O Sr. Gustavo Capanema - Estou convencido de que o entendimento, por maior que fôsse a boa fé com que o fizéssemos, não
seria suficiente para vencer os óbices naturais à tramitação ordinária. Conheço bem a marcha dos projetos da Câmara dos Deputados,
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Deputado já um pouco antigo que sou. Para que tivéssemos o projeto concluso a tempo de ir ao Senado e se transformar em lei antes
da votação do Orçamento, necessário se tornava o regime de urgência. Foi pela convicção profunda desta necessidade que eu a
requeri; eu o fiz, crea V. Ex.ª, por boa fé e por patrotismo.
O SR. BILAC PINTO - Sr. Presidente, tôdas as alegações
foram feitas, e, como percebeu a Casa, o eminente líder da maioria
não consegue demonstrar a procedência e a oportunidade do seu requerimento. Estou certo de que a Câmara, com o propósito de colaborar com o líder da maioria, no sentido do apressamento da marcha da proposição, votará contra a urgência, dando como compensação o máximo dos sues esforços e da sua dedicação, para que o
projeto seja votado a tempo de figurarem no Orçamento dos tributos que pretende e que vigorarão no ano de 1953. (Muito bem;
muito bem. Palmas).

Durante o discurso do Sr. Bilac Pinto, o Sr. Nereu Ramos, Presidente, qeixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. A</,rocildo Costa 2.º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Senhor Roberto
Morena.
O SR. DEPUTADO ROBERTO MORENA profere discurso que,

entregue à revisão do ora4or, não foi devolvido.

O SR. JOÃO AGRIPINO * (Para encaminhar a votação) Sr. Presidente, tenho na piessoa do ilustre líder da maioria um homem de bem, incapaz de pretender iludir a Câmara a propósito de
negócios inconfessáveis ou de interêsses outros dentro desta Casa.
Isso, porém, não me t,iasta para seguir-lhe os passos, na hora
em que pede urgência para projeto como o do petróleo nacional.
Urgência - é fora de dúvida - não se pode jamais confundir
com importância. O projeto pode ser demasiadamente importante,
sem precisar de urgência, porque urgência, no sentido empregado
por nosso Regimento e tal como tem sido usada, aqui, para as nossas deliberações, significa, apressamento, encurtamento de prazos,
discussões rápidas, estudos pouco profundos.
São urgentes, por sua natureza, uma declaração de guerra
diante de invasão estrangeira, um projeto de crédito suplementar,
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quando o ano está a findar, ou um projeto como êsse que acabamos
de votar, autorizando a comemoração do centenário do Telégrafo
Nacional, pois, dentro de dois dias apenas, ocorrerá a efeméride.
Não pode ser urgente, porém, projeto que trate do petróleo brasileiro, porque êsse produto existe há muitos anos no Brasil e porque,
justamente para dar solução ao problema que o petróleo encerra,
unicamente com êsse fim, temos o Conselho Nacional do Petróleo.
O Sr. Amando Fontes - V. Ex.ª deveria atentar para a situação difícil em que ficarão as comissões, tendo de dar parecer, em
24 horas - pois o Regimento assim o determina - sôbre tôdas
emendas oferecidas em plenário a respeito da matéria. Como será
isso possível?
O SR. JOÃO AGRIPINO - Vossa Excelência tem tôda a razão,
e chegarei lá.
Dizia eu, Sr. Presidente, vem-se arrastando de estudo a estudo
o problema do petróleo .
O Presidente da República, Sr. Getúlio Vargas, quando assumiu
o poder, em fevereiro de 1951, estava diante do problema tal qual
êle se encontra hoje. Era urgente a solução, mas urgente na acepção de importância; era necessária a solução; era preciso quepesquisássemos petróleo com mais profundidade; fazia-se mister que
os métodos se modificassem e que o sistema a seguir fôsse outro.
Ainda assim, todavia, o Presidente da República, por intermédio
dos seus órgãos técnicos, que levaram um ano a estudar a melhor
solução a seguir, já em janeiro de 1952, um ano, portanto, depois,
oferece ao Congresso a Petrobrás, como solução melhor para o
petróleo nacional.
Será possível, Sr. Presidente, que não se dê à Câmara a oportunidade de estudar também essa, pelo menos essa, solução, oferecida pelo Poder Executivo? E se a douta Comissão de Constituição
e Justiça e a ilustre Comissão de Transportes, ou a de Economia,
puderam levar seis meses no estudo dessa matéria, porque agora
se querer impor à Comissão de Finanças o mesmo estudo num prazo
de 48 horas, ou, mesmo que seja dilatado a critério do Presidente,
em prazo um pouco maior, mas, de qualquer forma, a critério do
Presidente da Casa?
O Sr. Amando Fontes - Absorvido pelos trabalhos da Mesa,
não tenho acompanhado o debate a respeito do assunto. Mas um
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argumento, que se poderia invocar - não sei se já o foi - é o
de que êste projeto só poderá ser transformado em lei e vigorar
em 1953, pois cria taxas que só serão cobradas através do Orçamento. Por conseguinte, como temos todo um ano à nossa frente,
não há necessidade, em absoluto, da urgência.
O SR. JOÃO AGRIPINO - Apenas talvez houvesse necessidade, para o efeito de incluir também as taxas no orçamento da União
que há de vigorar para 1953. 1!:ste o argumento do líder da maioria.
Objetei· porém, que o iropôsto único sôbre lubrificantes - e é o
aumento a base principal da Petrobrás - já é cobrado sem figurar
no orçamento; por isso, nada haveria de mal, embora no meu entender fôsse contrário à Constituição, em que por mais um ano o
êrro se reproduzisse, principalmente porque a maioria, nesta Casa,
tem insistido em praticá lo, deixando de incluí-lo no orçamento,
com receio de que a despesa, que deve ocorrer por conta do
D. N. E. R. possa ser discriminada na nossa lei de meios.
O Sr. Amando Fontes ' -

V. Ex.ª viu que, no ano passado, o
projeto criando a taxa especial, a taxa adicional sôbre o impôsto
de renda, chegou a esta Ci=l-Sa creio que no mês de outubro ou de
novembro, teve tempo de ser aqui votada, foi ao Senado e está incluída no orçamento para pano em curso.
O SR. JOAO AGRIPINO - V. Ex.a tem tôda a razão e agradeço sobremodo, a colaboração que tem prestado às minhas palavras.
Sr. Presidente, se por um lado não há evidentemente urgência
na discussão da matéria, e, se, importância transcendental, - e
importância vale dizer maior responsabilidade nos estudos, necessidade maior de tempo para o exame da matéria - regimentalmente, por outro lado, encontramos a organização dêste instituto
da urgência, nesta Casa, a mais draconiana possível, pôsto que,
deferido o requerimento, o :projeto entrará, imediatamente, em Ordem do Dia e passa a ser discutido . Mas, discutido como, Senhores
Deputados? Depois de quatro oradores falarem, o debate pode ser
encerrado.
O Sr. Amando Fontes -- E falarão apenas durante meia hora.
O prazo fica reduzido à metade.
O SR. JOÃO AGRIPINO - Falarão pela metade do prazo que
teriam, se a proposição não estivesse em regime de urgência.

-
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Lembro a V. Ex.a que o tempo está

O SR. JOÃO AGRIPINO - Terminarei, Sr. Presidente.
Se oferecidas emendas, as Comissões, no caso as de Justiça,
Transportes, Economia e Finanças, terão o prazo de 24 horas para
opinar, oralmente, sôbre tôdas elas. E, com ou sem parecer, o plenário deverá votar a matéria também no prazo de 24 horas. Sabemos que a União Democrática Nacional pretende apresentar um
substitutivo. E é o caso de se indagar: - Por que razão o projeto
governamental merece uo prazo de seis meses para estudo e a
emenda substitutiva da UDN há de merecer apenas 24 horas? E
se forem apresentadas dezenas de emendas?
O SR. PRESIDENTE - Os dez minutos de que V. Ex.ª dispunha, pelo Regimento, estão esgotados.
O SR. JOAO AGRIPINO - Concluirei imediatamente, Senhor
Presidente.
Nenhum relator estará em condições de opinar conscientemente sôbre dezenas de emendas que sejam apresentadas ao projeto.
Considero, pois, o requerimento antipatriótico, nocivo à boa
marcha dos trabalhos desta Casa, pois, em vez de urgência, o que
poderia ocorrer com o projeto do petróleo, face à sua importância,
sua transcendência, seria mera preferência. Que tivesse preferência sôbre as outras matérias, mas não urgência, quando a projetos
de crédito esta não é concedida, mesmo dos de crédito suplementar, que devem vigorar ainda no corrente exercício. (Muito bem;
muito bem. Palmas).

O SR. VIEIRA LINS (Para encaminhar a votação)* - Senhor Presidente, Srs. Deputados, estamos discutindo, apenas, um
requerimento de urgência. Todavia, é de tal monta o assunto para
o qual ela é pedida que justificável se toma o interêsse de todos
em debatê-la, a fim de aprovarmos, ou não, o requerimento em
plena consciência.
Possuo ponto de vista pessoal, conhecido de todos, a respeito do
problema do petróleo. Tanto quanto possível, individualmente, tenho-me esforçado no sentido de ver o assunto resolvido patrióticamente, sob o aspecto de maior impulso à economia nacional, sem

* Não

foi revisto pelo orador.
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perigos para a soberania do país, nem choques violentos, de ordem
política, que o problema não deve, não pode e não poderá, no futuro suscitar.
Assim, Sr. Presidente, na minha bancada, onde se tem discutido a matéria com liberdade, havendo os que adotam a tese do
monopólio estatal, como ponto essencial, e os que se inclinam para
a fórmula da economia mista, é de se salientar - e o faço com alegria· com profunda satisfação - a coragem com que meus companheiros, embora ligados à maioria da Casa, têm sabido defender
sempre os princípios políticos do Partido, sem se afastarem, de
maneira alguma, de seus compromissos com a parcela de povo
que os elegeu. Desta forma, com a responsabilidade que nos cabe,
como parte integrante da maioria, era natural que procurássemos,
de qualquer forma, levar ao govêrno, nosso apoio, sem quebra, entretanto, dessa energia com que vimos lutando, nem do sentimento que tem impulsionado a bancada no problema do petróleo.
Daí a razão por que, d~pois de várias conversações, chegamos
à conclusão da possibilida<;le de harmonizar todos os colegas sob
um mesmo ponto de vista1 consistente na apresentação de uma
série de emendas ao projeto governamental, partindo dentes, fechando brechas, impedindQ se torne possível qualquer desvirtuamento ou exploração da idéia, do sentido real do propósito do
Govêrno, de modo a verificar-se intromissão do capital estrangeiro
por qualquer forma mesmo ~inuosa, mesmo capciosa, com prejuízos
de ordem nacional.
A essa altura dos acontecimentos, elaboramos, em conjunto,
num trabalho de equipe, várias emendas que, submetidas a S. Ex.ª
o Sr. Presidente da República, foram aceitas, no sentido de aprimorar, tanto quanto possível, o projeto do estatismo e, ao mesmo tempo, dar-lhe côr viva de ordem nacionalista.
Estas emendas, entret&nto, ainda não foram totalmente redigidas, pois vão ser objeto qe nova reunião do partido, para o fim
de aperfeiçoá-las, a ponto de determinarem a segurança do pensamento de todos os trabalhistas. É mister se diga que, se não encontrarmos fórmula capaz de determinar a segurança dos princípios que defendemos, então não poderemos, como o partido, estar
integralmente ao lado do projeto.
O Sr. Bilac Pinto - ]?aderia V. Ex.a, informar se, entre as
emendas submetidas ao Exmo. Sr. Presidente da República, figu-

-

203 -

rou a de autoria do nobre Deputado Lúcio Bittencourt, que estabelece o monóplio estatal?
O SR. VIEIRA LINS -A emenda Lúcio Bittencourt, elaborada
na reunião do partido, cria dois parágrafos ao artigo 13, relativos
aos itens 3 e 4, determinando que, somente depois de cinco anos
de funcionamento da sociedade, possam ser admitidos acionistas,
mediante lei votada pelo Congresso. Desta forma, a emenda o evitava, por todos os meios, porque é nossa convicção que, depois de
cinco anos, não precisaremos de empréstimos de quem quer que
seja. Como pensávamos tivesse a emenda cunho nacionalista e
seria capaz de freiar o perigo contra o petróleo nacional, levâmo-la
a Sua Excelência· que a adotou, por estar de acôrdo.
O Sr. Bilac Pinto - Muito obrigado a V. Ex.a.
O SR. VIEIRA LINS - Nestas condições, iremos para a luta,
inegàvelmente, com o propósito de aprovar estas emendas e outras
mais que sejam apresentadas ainda no sentido da forma tributária do projeto dando, portanto, ao mesmo, o cunho nacionalista
que precisa ter e desejamos tenha.
E é digna a nossa atitude, verdadeira, real, consoante com os
princípios por nós defendidos, sem a preocupação de maior ou menor volume de homens que se agregam aos partidos. Ainda que
tenhamos de ficar reduzidos a dois ou três, queremos ser dois ou
três defensores infatigáveis dos princípios do Partido Trabalhista
Brasileiro (Apoiado).
Só se uma manobra da maioria, que não esperamos, vier
amordaçar-nos com essas emendas, é que não poderemos, então,
votar o projeto.
Digo com minha responsabilidade pessoal, com minha autoridade de sub-líder, neste instante, demonstrando à Casa não fugir
das atitudes que costumo tomar da defesa dos ideais políticos do
meu Partido, que, embora apoiando com prazer o Govêrno, procuramos fazê-lo aceitar medidas em benefício do povo. Daí Senhor
Presidente as razões por que votamos pela urgência. (Muito bem;
muito bem).

O SR PRESIDENTE - Esgotada a hora, vou levantar a sessão.
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O Sr. Nestor Duarte - Desculpe-me a impertinência do aparte, mas um orador como V. Ex.ª é um convite à curiosidade intelectual de todos nós.

O SR. COELHO DE SOUZA - Em primeiro lugar· nunca Vossa
Excelência é impertinente. Impertinente é o Regimento que me
dá apenas 10 minutos para discutir a urgência.
O Sr. Luís Garcia - V. Ex.ª poderia dizer, que, efetivamente,
não há monopólio estatal nos três projetos apresentados, e, inclusive, um dêles admite a possibilidade de participação do capital estrangeiro.
O SR. COELHO DE SOUZA - Voltando ao problema da urgência, reafirmo que ao Partido Libertador, fiel às suas tradições
e aos seus objetivos ideológicos, não é admissível o cerceamento de
discussão em problema dessa gravidade. Torna-se, portanto, essa
limitação, essa votação de urgência inteiramente inaceitável neste
caso. Não estivéssemos sem eco perante a opinião pública, por fôrça da greve dos jornalista~, e leria, desta tribuna, alguns dos dispositivos do titulo referente à urgência, para que o povo tivesse
oportunidade de verificar ~m que condições se procura asfixiar, se
pretende seja discutida e yotada, esta matéria vital para a economia nacional e de conseqüência, para a sobrevivência política do
país.
Vamos dar, neste assunto, um voto de alta significação política, não política no sentido pejorativo, não politicagem, não politicalha, não atividade partidária, mas politica no alto e bom sentido clássico do têrmo, np sentido grego da palavra, de ciência
de govêrno. Vamos decidif questão que terá importante repercussão nos destinos da nossa Pátria.
Neste debate, serão apresentadas emendas da mais alta importância. Uma só poderá modificar completamente a fisionomia
do projeto, isto é, a configuração legal que se pretende adotar.
Tem sido divulgado que Q eminente Deputado Lúcio Bittencourt,
cujo nome declino com viva simpatia, e admiração-pretende apresentar emenda no sentido de ser adotada a exploração estatal do
petróleo, durante um período de 5 anos. É uma emenda, como
se vê, que teria a fôrça de modificar completamente a configuração da questão. Por outro lado, parece-me que êsse requerimento
de urgência constitui a reafirmação do desprêzo característico do
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sistema presidencial pelo Poder Legislativo. Senão vejamos. O
Executivo teve vinte anos para estudar êste problema; desde que
o ilustre Professor Carneiro, pai do nosso eminente colega Nelson
Carneiro, chegou à conclusão da existência de petróleo em Lobato,
em abril de 1933, o Poder Executivo, na atitude de "penseur",
está refletindo sôbre a questão. No fim dêsse longo período, ao cabo de duas décadas envia-nos um projeto tão eivado de imperfeições, que contra êle se levantaram alguns membros da própria
maioria. O ilustre Deputado Euzébio Rocha apresentou emenda;
outros, como o nobre Deputado Lúcio Bittencourt, consoante já
disse, também apresentaram emenda que altera a fisionomia da
proposição.
Pois bem, pretende-se que o Legislativo examine, em regime de
urgência, num prazo de 48 horas, problema que o Executivo estudou durante 20 anos. É esta mais uma afirmativa, é êste mais um
reflexo ...
O Sr. Tenório Cavalcanti - Como V. Ex.ª acaba de enumerar,
é bom lembrar a memória do patriota e ordeiro Monteiro Lobato,
que por ter proclamado a existência de petróleo no Brasil, foi considerado atrevido e, por êste atrevimento, condenado a meses de
cadeia.

O SR. COELHO DE SOUZA - Perfeitamente. Agradeço o
aparte de V. Ex.ª A urgência pleiteada ainda uma vez vem refletir
aquela página admirável de Sílvio Romero, referente ao papel da
representação popular na República presidencialista, página que
não me furtarei de ler, nesta Casa, para que fique consignada nos
Anais, como mais um protesto contra a forma por que se pretende
caracterizar e configurar o Poder Legislativo da República presidencialista .
"No sistema presidencial, a representação nacional é
alguma coisa que se aceita, que se inclui na Constituição,
como que a contragosto, como uma espécie de cortesia ao
gênio democrático e liberal dos modernos tempos, mas
uma coisa de que há uma espécie de receio latente, tanto
que mostra-se todo o empenho em afastá-la de qualquer
ingerência nos negócios e procura-se de sua ação deixar
inteiramente livre o campo do Executivo. Esta é a realidade, a exata situação psicológica de quem arquitetou a
doutrina.
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Daí resulta considerável depressão na importância
social e política dos representantes da nação.
Espécie de coleção de espíritos gárrulos, faladores, teoréticos sem tino prático, capazes de perturbar e não de
dirigir a vida administrativa do país, a representação nacional é jeitosamente afastada do sancta sanctorum da
política prática, da esfera divina que deve ser ocupada
pelos heróis, pelos chefes· pelos guias sôbre-humanos do
povo, os cérebros privilegiados, onde se foi aninhar a seleção superior do gênio, da raça e do espírito da época. Pegue-se em qualquer ministreco da atual situação, converse-se até onde pode chegar o grau de fátua suficiência, de
especioso desdém, de displicente superioridade com que
fala da vanilóquia dos deputados e senadores, que servem
só para embaraçar os gigantescos planos da sabedoria governamental ... "
São páginas que antecipam as palavras ontem pronunciadas
nesta Casa pelos nossos colegas, os ilustres deputados Medeiros Neto
e Gustavo Capanema. Ademais, não se pode dizer que o proble'
ma esteja devidamente ventilado.
Encerra questões jurídicas e políticas, para deixarmos ap lado as questões técnicas, que exigem o
mais amplo debate.
Ainda ontem o eminente Deputado Raul Pilla. uma das altas
figuras desta Casa (apoiados), representante inteiramente consagrado às suas atividade~. declarava que não se encontra devidamente elucidado para resplver o problema. Não é exato, como acentuava o líder da maioria, que não possamos chegar a uma conclusão sôbre êste assunto. Não poderemos afirmar, como nenhum
i;écnico, onde se encontram os lençóis do petróleo brasileiro. ma.e:
nodemos apreciar devidamente tôdas as demais questões jurídicas
e :políticas relacionadas com o mesmo. Dessa demora - vou :rei;;umir as restantes consicierações em atenção à advertência do Se~
nhor Presidente - não resultará nenhum inconveniente para a
exploração do petróleo nacional. O Conselho Nacional do Petróleo
aí está trabalhando. Tive oportunidade de visitar, em novembro,
as suas obras em Mataripe, na Bahia, e vamos visitá-las esta semana, no Estado de São Paulo. l!:sse órgão poderá continuar as suas
atividades técnicas se o Govêrno atual lhe der os meios necessários. Se os prazos regim~ntais, fora do regime de urgência, forem
cumpridos, o projeto poÇlerá ser discutido e votado em tempo de
serem criadas e incluídas na previsão orcamentária.
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O Sr Raul Pila - O nobre líder da maioria o Sr. Gustavo
Capanema, raciocina como se a simples aprovação do projeto que
institui a Petrobrás fôsse fazer jorrar o petróleo em todo o País.
O SR. COELHO DE SOUZA - Termino, Sr. Presidente, em
atenção à advertência de V. Ex.ª, dizendo que, neste problema,
não pode haver outra urgência que não a imposta pelo nosso patriotismo que nos leve a cumprir os prazos regimentais.
Qualquer coação de outra natureza que se pretenda exercer
sôbre os Deputados é mais uma injúria à representação nacional.
(Muito bem; muito bem. Palmas).

Durante o discurso do Senhor Coelho de Souza, o Senhor Adroaldo Costa, 2. 0 Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. N ereu Ramos,
Presidente .

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Plínio Coelho.
O SR. PLiNIO COELHO (Para encaminhar a votação) - Senhor Presidente, em que pese a opinião de vultos paradigmários
da Casa, a verdade é que o bom senso não admite que o projeto
sôbre o petróleo não tenha regime de urgência . Se existe problema no Brasil debatido em todos os seus ângulos, dissecados em
tôdas as suas células, êsse problema é o do petróleo . ·
O Centro de Estudos e Defesa do Petróleo, em todos os Estados do Brasil, em tôdas as capitais, em tôdas as praças, em tôdas
as ruas, já teve oportunidade de debater o problema, de esvurmá-lo,
de examiná-lo, de sopesá-lo, fazendo que possamos afirmar que o
homem da rua parece conhecer mais êsse assunto que alguns parlamentares com assento nesta Casa. Isto, porque ouvimos homens
representativos afirmarem que a questão ainda não está de sobejo
conhecida, quando a verdade é que o carroceiro, o estivador, o
"chaffeur", todos quantos se interessam pelas questões nacionais,
todos já se afeiçoaram a estudá-lo durante êsses 4 ou 5 anos.
Desde 1918, no Serviço de Produção Mineral, que o problema
vem sendo estudado, no Brasil.
Por que, então, nesta hora, os Senhores Parlamentares, após
assistirem a inúmeros depoimentos de técnicos, os mais eminentes· na Comissão de Economia, vêm aqui, da tribuna da Câmara,
dizer que o assunto precisa ser melhormente debatido?
Disse ontem o nobre líder da maioria ...
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Permite V. Ex.ª um aparte?

O SR. PLíNIO COELHO -

Com grande prazer.

O Sr. Raul Püa - Parece que nem o Presidente Getúlio Vargas estava suficientemente elucidado, porquanto S. Ex.a, de um
momento para outro, mudou radicalmente de orientação.

O SR. PLfNIO COELHO - V. Ex.ª não pode dizer que há falta
de elucidação. As manifestações se originam, não sempre do debate, mas, muitas vêzes, das pressões oriundas da própria camada
popular ...
O Sr. Gustavo Capanema -

O SR. PL1NIO COELHO -

Peço a V. Ex.ª que permita ...
Com muita honra.

O Sr. Gustavo Capanema ... inserir no seu discurso um
aparte para responder ao nobre Deputado Raul Pilla, que, em
matéria de política de petróleo, o Presidente Getúlio Vargas não
mudou, nunca, em nada. É de uma coerência absoluta, total nos
seus escritos, nos seus ato~, em todos os momentos, até agora.

O SR. PLtNIO COELHO - V. Ex.ª diz bem, porque se o nobre
Deputado Raul Pilla ler o discurso pronunciado pelo Sr. Getúlio
Vargas, na Bahia, verá que S. Ex.ª defende o monopólio estatal,
embora não excluindo o capital privado. Mas ainda se V. Ex.ª ...
O Sr. Raul Pila- S. Ex.ª mudou de posição.

O SR. PL1NIO COEL~O - Não, porque V. Ex.ª, examinando
a mensagem 1. 516-51, veráj. que existe monopólio estatal, dando-se
ao Estado 51 % das ações, embora também se aceite a interferência
do capital priv:.:i.do.
O Sr. Gustavo Ca]Janema -

uma retificação.

Peço a V. Ex.ª que me permita

Durante a última campanha eleitoral, no discurso pronunciado em São Salvador, o Presidente Getúlio Vargas apontou como
solução para a política do petróleo a organização de uma sociedade
de economia mista.
O SR. PLíNIO COELHO -

Exatamente.

O Sr. Gustavo Capanerna - Foi a solução pregada na campanha eleitoral. Assim, a solução que o Presidente Vargas adota,
em projeto, é a mesma que pregou na campanha eleitoral.
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200%, e tal fato mostra, a todos quantos temos alguma responsabilidade na direção da coisa pública, a gravidade do problema.
O aumento do ano passado foi aproximadamente, de 18%.
:f::ste ano, teremos a média de 20% e, assim consecutivamente.
Não admite, pois a questão do petróleo a menor delonga, antes exige que, imediatamente, a resolvamos, a solucionemos.
Ontem, Presidente do Centro de Estudo e Defesa do Petróleo,
do Amazonas, hoje um dos seus Presidentes de Honra e um dos
Vice-Presidentes do Centro Nacional do Petróleo, tenho insuspeição para declarar que o problema do petróleo é urgente, urgentíssimo.
Ninguém poderá jogar sôbre mim a increpação maliciosa, maldosa, que corre nos cochichos, quando se aborda a questão, de que,
por exemplo, há jôgo da Standard Oil ou de Wall Street. Não,
Sr. Presidente. Quem, ontem, sustentou a luta em praça pública,
que sustentamos, quem, não faz dias, foi espingardeado dentro
do próprio Centro de Estudos e Defesa do Petróleo, quando da realização da sua segunda Cqnferência Nacional· como ocorreu conosco, não pode vir aqui defender os interêsses da Standard Oil.
Discordo, no entanto, daqueles companheiros do Centro de
Estudos e Defesa do Petróleo que vêm dizer que o problema precisa
ser debatido, pois não ei,stá bem esclarecido. Discordo, porque
cheguei à conclusão muitp simples: depois das lutas sustentadas,
depois de tantas conferências, depois de tantas palestras, será
possível que, dentro desta Casa, ainda haja alguém que não seja
capaz ainda de discutir o problema? Não acredito, Sr. Presidente.~
vou mesmo ao ponto de repetir uma afirmativa do General Flores
da Cunha: demorar, não conceder a urgência é não querer resolver o problema. O que et~ vejo é que não se quer resolver o problema, que se prefere discutir interminàvelmente o assunto.
O Sr. Roberto Morena - A campanha do Centro de Defesa
e Estudos do Petróleo, que se realizou em todo o Brasil, e ontem
citada pelo líder da maioria, foi feita apesar de tôdas as proibições
do Govêrno Vargas. V. Ex.ª compareceu à II Convenção Nacional
do Petróleo, assaltada pel11 Polícia política do Presidente Vargas.
Foi realizada apesar dos boatos insistentes que corriam de que o
Ministro da Justiça, a mando do Govêrno Vargas, ia fechar o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo. Quero sàmente registrar que,
se não fôsse a campanha dos patriotas democratas do Brasil, que
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levantaram sua bandeira contra a posição entreguista do Govêmo
Vargas, não teríamos, por todo o País, feito êsse movimento popular. E, embora V. Ex.a diga ser necessário que a discussão
do problema se faça com urgência, é preciso aprofundar-nos mais,
sobretudo nesta hora em que o derrame da Standard Oil se faz
por tôda a imprensa desta Capital.
O SR. PLtNIO COELHO - Vê aí a Câmara a alusão da compra
de caracteres, através do dinheiro da Standard. O nobre Deputado há de reconhecer, no entanto, em quem ocupa a tribuna nesta
hora, essa inteireza moral, êsse bloco granífico que não pode ser
penetrado por nenhuma fortuna do mundo, mormente quando
está em jôgo a própria soberania nacional, porque petróleo é independência econômica do país, é a sua própria sobrevivência.
O Sr. Roberto Morena - Isso, nobre Deputado, foi sempre
o que dissemos. V. Ex.a, que sempre estêve nesta campanha patriótica, em defesa do petróleo, não poderá negar que a criação de
companhia mista, prevista no projeto em causa, há de resultar
sempre na predominância do capital estrangeiro. Não se trata só
do Brasil, mas de tôda a América Latina, onde a palavra de ordem do imperialismo é sempre a companhia mista. Isso se deu,
por exemplo, na Argentina, quando se fêz a concessão dos serviços telefônicos e ferroviários. É um problema continental.
O SR. PLtNIO COELHO - Tenho minhas ressalvas à mensagem do Executivo. O meu Partido está mesmo preparando emendas que fecharão, de uma vez por tôdas, as portas que, sem elas,
poderiam ficar abertas, por elas penetrando os trusts do petróleo.
O Sr. Fernando Ferrari - O representante comunista que acaba de apartear V. Ex.ª cometeu uma grande injustiça à pessoa do
ilustre Senhor Getúlio Vargas, ao dizer que, se não fôsse a campanha dos patriotas brasileiros, forçando o Presidente da República a tomar a atitude que tomou, S. Ex.ª não a teria provocado
junto ao Congresso Nacional. Senhor Deputado, o Sr. Getúlio Vargas estava ainda em Itu, não pensava nem em ser candidato à
Presidência da República, quando enviou mensagem à mocidade
do Rio Grande do Sul, defendendo precisamente o ponto de vista
de coerência que hoje defende junto ao Congresso Nacional. O
representante comunista mais uma vez agride o Sr. Getúlio Vargas
sem razão alguma.
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Quem mandou fechar o Centro foi

O SR. PLÍNIO COELHO - Dizia, então, o Presidente Vargas
à juventude do Rio Grande do Sul: "Os moços estão no caminho
certo: a nação que entrega seu petróleo aliena a própria soberania".
Sôbre o atentado vandálico levado a efeito contra a Convenção
Nacional do Petróleo, o Presidente Vargas exprobou o comportamento de janízaro, da polícia civil. E V. Ex.ª deve estar lembrado
que a demissão do general Chefe de Polícia ficou suspensa por
um fio.
Mas, para não perder tempo, a legislação que aí temos, defensiva do nosso subsolo, é legislação outorgada pelo Sr. Getúlio
Vargas. Basta isso para comprovar que o Sr. Getúlio Vargas não
deseja, como bem e muito bem refere na sua mensagem, atritos
com outros povos, não quer que o Brasil se transforme na Arábia,
na Saudi-Arábia ou na Venezuela, campos de exploração das nações imperialistas, ou, m~lhor, dos trusts do petróleo com assento
principal em Wall Stree~.
Terminarei, Sr. Presidente, afirmando mais uma vez - e já
agora com palavras dêste notável cultor do civismo no Brasil,
dêste gaúcho cuja autoridade de patriotismo ninguém pode contestar e cuja presença é obrigatória em qualquer campanha de brasilidade, o General Flores da Cunha (apoiados gerais) - que negar a urgência é não querer resolver o problema do petróleo. (Muito bem; muito bem. Palmas) .

O SR. CARMELO D'AGOSTINO (Para encaminhar a votação) - Sr. Presidente, t+az-me a esta tribuna o desejo de manifestar minha estranheza ante o açodamento com que se quer aprovar o projeto em causa.
Não alcanço, não compreendo que em matéria desta natureza,
a exigir estudo acurado, vã a Câmara decidir-se pela fórmula imposta pelo govêrno.
Se não bastassem os exemplos históricos, aqui por mim expostos, de inúmeros povps, como o nosso, possuidores de petróleo e, igualmente, sem recursos econômicos para explorá-lo, que
foram vítimas de pilhagens por parte de governos poderosos e de
companhias mantidas por êsses governos; se não bastasse o qua-
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dro do Irã, que ainda hoje luta com as maiores dificuldades para
obter independência na exploração de seu petróleo; se não bastassem os acontecimentos no México, na Bolívia, na Venezuela, no
Paraguai, além de muitos outros que por aí ocorrem e são do
conhecimento geral; se não bastasse tudo quanto se tem feito
no mundo a respeito do petróleo como elemento estratégico e de
grande preponderância econômica - perguntaria aos Senhores
Deputados: devemos ou não ponderar, meditar, refletir maduramundo existem grandes reservatórios, que afastam a hipótese de
articulados, com brechas largas, abertas a tôdas as formas pelas
quais o capitalismo estrangeiro, usurpador da economia e da estrategia do petróleo, mais cedo ou mais tarde, se formos levianos,
virá solapar o nosso produto e colocar-nos na posição de escravos,
em soberania na posse daquilo que encontramos nas entranhas da
nossa terra? Se não bastasse o asserto de Pedro Moura, o geólogo
tido como mais capaz, no Brasil, em matéria de exploração dopetróleo, de não ser necessária pressa nem muitos capitais porquanto
essa exploração só se faz através do tempo e diante das eventualidades que se lhe deparam, quando então se deve criar a capacidade capitalista da exploração; se não bastasse a afirmativa dêsse
mesmo cientista, na Comissão de Economia desta Casa, de que o
mundo não está desprovido de petróleo, de que, ao contrário, no
mundo existem grandes reservatórios, que afastam a hipótese de
vir a faltar êsse produto - perguntaria: por que impor aos Senhores Deputados o projeto do Govêrno, através de requerimento
de urgência? Percebe-se que o que se quer é apenas a passagem
rápida, na Casa, dêste intrincado, dêste labirinto projeto.
O Sr. Fernando Ferrari - Parece-me que o projeto não é tão
intrincado assim. V. Ex.a mesmo, há muitos dias, realizou brilhante estudo a respeito do petróleo e apontou soluções. Ora, Senhor Deputado, tenho para mim que todos os componentes da Câmara dos Deputados, isoladamente, já têm sua orientação firmada,
já tem seus pontos de vista e estão aptos a pronunciar-se imediatamente sôbre tão importante problema. V. Ex.a, sobremodo, não
pode dizer que o projeto é intrincado, porque já o estudou minuciosamente.
O SR. CARMELO D'AGOSTINO - É intrincado, sobejamente
intrincado, hajarn vista as emendas e substitutivos apresentados.
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Tôdas as emendas e os substitutivos foram conseqüência do
temor de que o projeto, oriundo da mensagem, venha a ser uma
daquelas brechas para virmos a perder o petróleo.
O Sr. Fernando Ferrari - São derivativos. A linha mestra
todos já a têm traçada. Havendo aqui várias correntes de opinião,
pois nesta Câmara têm assento trezentos e tantos Deputados, de
tôdas as regiões do País, Câmara heterogênea ...
O Sr. Tenório Cavalcanti - Heterogênea não é a Câmara, são
as mentalidades.
O Sr. Fernando Ferrari - ... que tôdas as proposições são
emendadas. Digo, entretanto, a V. Ex.ª o seguinte: o ponto de
vista central, a estrutura central, o arcabouço, já está tomado e
não será alterado.
O SR. CARMELO D'AGOSTINO - Perdão; V. Ex.ª vai fazer-me o favor de dar esclarecimento sôbre a última asserção de
que o ponto de vista central já está tomado. Não compreendi bem
Vossa Excelência .
O Sr. Fernando Ferrari - Quero dizer que todos os representantes já têm o seu pontQ de vista formado. A União Democrática
Nacional defenderá um; V. Ex.ª defenderá aquêle mesmo que há
três ou quatro dias expenideu dessa tribuna, qual seja o monopólio
estatal absoluto. Outros Deputados defenderão seus pontos de vista
já delineados, de sorte que não será por causa de mais uma discussão que irão mudar sqas opiniões.
O SR. CARMELO D'AGOSTINO - O ponto de vista por
mim defendido, V. Ex.ª o compreendeu, foi justamente aquêle de
que achava o projeto de Govêrno intrincado, labirinto, e que, em
face daquilo que aconteceu aos demais povos, de que por causa
das facilidades da lei da própria exploração se viram solapados em
seu direito e sua soberania, venhamos a nos encontrar em situação idêntica.
Não acredito existam brasileiros que pretendam entregar o
petróleo aos estrangeiros ou monopolizá-lo de forma que não venha
a ser explorado por nós.
Pelas artimanhas empregadas hoje na exploração do petróleo
no mundo, em face de sua preponderância, tanto na economia de
guerra como na da paz, se votarmos o projeto de lei como o Govêrno pretende, isto é, com açodamento, pressa, urgência para
1
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que imediatamente seja aprovada, a proposição, como está verdadeiro labirinto, com brechas etc. - tanto que se apresentaram substitutivos e emendas para corrigir essas falhas - fatalmente viremos a ser também prêsas do domínio estrangeiro.
Não ignora a Câmara que o geólogo Pedro Moura afirmou que
os indícios geológicos do nosso petróleo são de 3 milhões de quilômetros quadrados, e que as maiores reservas petrolíferas se encontram em nosso solo.
Pergunto: com 3 milhões de quilômetros quadrados de prospecções petrolíferas, na situação em que se encontra o mundo,
sendo o petróleo objeto de guerra, de vitória, motivo de domínio
econômico de outros povos - não seremos nós molestados em sua
exploração, desde que não venhamos a ter os recursos necessários? - Assim, não deveria o projeto ser alvo de estudo mais demorado? Qual a razão da pressão do Govêrno? A situação cambial
do país?
A solução deve ser encontrada nos fatôres econômicos da nossa
exportação. Produzindo e exportando, receberemos maior contingente cambial.
Não devemos sacrificar um projeto desta natureza, mas sim
estudá-lo com todo cuidado. Não vejo como se pretenda agora, pelo
açodamento da aprovação do projeto da "Petrobrás'" corrigir os
nossos males cambiais !
O Sr. Coelho de Souza - Não me parece razoável que se vá
alcançar o equilíbrio da balança comercial do país, pelo açodamento de um mês.
O Sr. Fernando Ferrari - Não é um mês.
O Sr. Plínio Coelho - É urgência que pode chegar até a seis
meses 1 Por exemplo, o projeto referente ao Banco de Crédito da
Amazônia, em regime de urgência há seis meses, apesar disto, não
caminha nesta Casa !
O Sr. Coelho de Souza - Se no regime de urgência pode haver
essas delongas, então é medida inútil, que serve apenas, para nos
comprometer perante a opinião pública.
O Sr. Plínio Coelho - V. Ex.ª não me compreendeu. Se o aludido projeto, em regime de urgência, tem marcha tão demorada,
imagina se não estivesse !
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O Sr. Coelho de Souza - Deveremos confiar em nosso patriotismo. Só pode haver uma urgência no caso: a imposta pelo nosso
patriotismo e pelo conhecimento que temos da gravidade do problema . Não precisamos de coação neste caso .
O SR. CARMELO D'AGOSTINO - Em face dos fatos históricos; em face do que tem ocorrido com os demais povos, não é
possível apressarmos a solução de problema que precisa ser muito
meditado, a não ser que o Govêrno apresente, de forma absolutamente estatal, que transmita desta maneira o seu absoluto monopólio, seja por autarquia, seja por um Conselho explorador do
petróleo. As formas comerciais, as de sociedades anônimas, em face
do Código Comercial, como a do projeto do govêrno, com ações preferenciais, ações ordinárias, empréstimos futuros, tôda essa forma
labiríntica, confusa, pela qual se pretende seja aprovado o projeto,
serão brechas abertas, em futuro próximo, para que o petróleo não
seja mais nosso.
Não facilitemos, S1i's. Deputados, permitam nesta recomendação, para estudo do projeto. Tenhamos calma; sejamos ponderados.
Evitemos, quanto possível, venha a acontecer ao nosso petróleo o
que tem acontecido co:rp. o de outros povos. As razões econômicas
não estão na solução dp problema do petróleo, mas na solução da
nossa atual produção de câmbio. O câmbio não é objeto de solução
do problema do petróleo, mas de maior produção, de barateamento
da produção, de capacidade produtora, de estratificação de valores
comerciais que nos perµiitam vender mais no exterior com estudo
de taxas de câmbio que nos facilite a competição. Disso é que devemos tratar ímediatamente. Vamos votar encargos de impostos,
meios que devem dar os suprimentos à exploração do nosso petróleo, sem os possuirmos para, imediatamente, cairmos nas garras
daqueles que, os possuindo, sejam, mais do que nós, o seu dono.
Estas, as razões ppr que estou na tribuna, falando com veemência. Quero deixar aqui bem claro: é necessário ponderar, pois
não é possível têrmos urgência na solução do problema que tem
feito de outros povos escravos da sua economia, párias da sua existência, vítimas simplesmente de uma riqueza própria, transformada
em riqueza alheia! (Jt!uito bem; muito bem. Palmas).
O SR. PRESIDENTE - Os Srs. Deputados que aprovam orequerimento de urgência, queiram ficar como estão. (Pausa) .
Aprovado.

-

219 -

O SR. ERNANI SÁTIRO (Pela ordem), requer verificação de
votação.
Feita a nova votação simbólica, é dado como aprovado.
O SR. ERNANI SATIRO (Pela ordem) insiste na verificação
da votação por bancadas.
Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reconhece-se terem votado a favor 132 Srs. Deputados e contra 78, total
210, com o Sr. Presidente 211.
O SR. PRESIDENTE - Está aprovado o requerimento.
Há sôbre a mesa e vou submeter a votos o seguinte:
REQUERIMENTO
Do Presidente da Comissão de Finanças a S. Ex.ª o Sr. Presidente da Câmara.
Assunto: Prazo para Relatar Projeto.
Ofício n.º 26 - Em 12 de maio de 1952.
Sr. Presidente.
Nos têrmos do § 1.º do artigo 151 do Regimento Interno, combinado com o artigo 6.º da Resolução n.º 38, de 31-8-51, tenho a
honra de solicitar a V. Ex.ª se digne conceder o prazo de 15 (quinze) dias para opinar sôbre os Projetos números 1. 516 e 1. 517 de
1952, que dispõe sôbre a constituição da Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro S . A. e provê recursos para o programa nacional
do petróleo e para o Fundo Rodoviário Nacional, respectivamente.
Embora tivesse ficado estabelecido que os órgãos técnicos incumbidos do exame dessas proposições, sôbre elas opinassem simultâneamente, o certo é que a Comissão de Finanças, em face das
suas atribuições regimentais de analisar a repercussão do assunto
sôbre as finanças públicas, estava, como ê óbvio, na dependência
das alterações aprovadas nas outras Comissões, para, então, expressar ao Plenário seu ponto de vista exato, a respeito da incidência das medidas adotadas no quadro financeiro da União.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex.ª os protestos de
minha elevada estima e consideração. - Israel Pinheiro, Presidente.
O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
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Tem a palavra o nobre Deputado.

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (Para uma questão de ordem)
- Sr. Presidente, pergunto a V. Ex.a se êste requerimento deve
ser votado pelo plenário, ou se pode ser deferido por V. Ex.a.
O SR. PRESIDENTE - O Regimento é expresso e, no parágrafo 1.º do art. 151, estabelece:
"Se houver parecer e a Comissão que tiver de opinar sôbre a matéria não se julgar habilitada a emiti-lo
na referida sessão, poderá solicitar, para isso, prazo não
excedente de 48 horas que lhe será obrigatoriamente concedido pelo Presidente e comunicado ao plenário".
Sempre que as Comissões pedem o prazo de 48 horas, êste
lhes é obrigatoriamente concedido. O Presidente limitar-se-á a
comunicar ao plenário que as Comissões tais e tais obtiveram o
prazo regimental. Quando, porém, o prazo excede de 48 horas,
a espécie é regulada peltj art. 6.º da Resolução n.º 38 que diz:
"Se a proposição· em regime de urgência,. fôr código,
consolidação de lei ou projeto requeira estudo demorado
poderá a Mesa :propor ao plenário a dilatação dos prazos
previstos no arttgo 151 do Regimento".
·
·
Tôda vez que as Coµlissões comunicam à Mesa que ·precisam
de prazo superior a 48 :horas, tem sido o pedido de dilatação· de
prazo, invariàvelmente, ,e continuará a sê-lo, submetido à deliberação do plenário que tem competência para decidir a espécie.
O SR. GUSTAVO Cl~PANEMA (Para uma questão de ordem)*
- Sr. Presidente, estou de pleno acôrdo com o requerimento do
nobre Deputado Israel Pinheiro, Presidente da Comissão de Finanças. Devo mesmo dizer que S. Ex. a antes de o apresentar,
comigo combinou os seus têrmos.
Agora, Sr. Presidente, o que eu pediria a V. ,Ex.a é que
fizesse com que a deliberação que vamos tomar seja no sentido
da concessão dêsse prazo de 15 dias não só à Comissão de Finanças, mas às demais que ainda não apresentaram os seus pareceres.
Com êsse objetivo, estou enviando a V. Ex.ª um requerimento.
(Muito bem; muito bem).
*

Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE - Não há necessidade de requerimento
formulado pelo nobre líder da Maioria, porque o Regimento é
expresso.
O§ 2.0 do art. 15 estabelece:
"Se forem duas, ou mais, as Comissões que devam
pronunciar-se, será conjunto o prazo a que se refere o
parágrafo anterior".
Nestas condições, o prazo concedido a requerimento de uma
Comissão, aproveita a tôdas as Comissões, que ficam na obrigação
de opinar dentro do mesmo prazo, que é conjunto, e não sucessivo.
. Ass~, faço um apêlo às Comissões que têm de opinar, para
que se manifestem, não apenas sôbre os projetos, mas utilizando
êsse prazo conjunto, se manifestem também umas sôbre as emendas das outras. Aliás, êsses órgãos técnicos opinaram simultâneamente, quando o Regimento determina que o prazo é sucessivo; de
manei.ra que umas não falaram sôbre as emendas das outras.
Por isso eu faria um apêlo às comissões, para que, dentro do
prazo conjunto de 15 dias, opinassem, igualmente umas sôbre as
emendas que as outras oferecerem.
O SR. ARTUR SANTOS (Para uma questão de ordem)* Sr. Presidente, desejo fazer uma consulta a V. Ex.ª. A Comissão
de Finanças não se pronunciou sôbre o projeto para o qual foi
concedido o prazo de 15 dias. Se houver emendas nesta Comissão
não podem as outras se pronunciar sôbre emendas que não conhecem. Parece-me_ que, acêrca das emendas, o critério deve
ser outro.
O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Finanças, segundo o
Regimento, fala em último lugar. De maneira que, concluído o
parecer da Comissão de Finanças, se ela tiver emendas a oferecer, envia-las-á à Mesa com o parecer, que será publicado e,
depois, se verificará se as outras comissões devem opinar, ou não,
sôbre essas emendas. A Comissão de Finanças tem uma função
especifica, qual a de opinar sôbre matéria de despesa .
o SR. LOPO COELHO (Para uma questão de ordem) - Senhor Presidente, vamos votar o requerimento e eu queria fazê-lo
depois de um esclarecimento da Mesa sôbre se são 15 dias contados consecutivamente, ou 15 sessões. (Muito bem) .
• Não foi revisto pelo orador.
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O SR. PRESIDENTE - O requerimento refere-se a 15 dias.
impossf vel dar beneficio a quem não pede. A Comissão solicitou
15 dias; não posso dar 15 sessões.

É

O SR. LOPO COELHO - Sr. Presidente, perdoe-me voltar ao
assunto. Cabia perfeitamente a questão de ordem por mim levantada. Veja V. Ex.ª a divergência perdura: ainda no plenário. Não
há interpretação certa; daí pedir a V. Ex.a determine se se trata
de 15 sessões ou, na expressão do Sr. Líder da Maioria, 15 dias
pura e simplesmente. (Muito bem).
O SR. ISRAEL PINHEIRO (Para uma questão de ordem)*_.;,.
Sr. Presidente, ao submeter à Comissão de Finanças a preliminar
de que, no caso de ser aprovada a urgência, a Comissão requeria
um prazo de 15 dias para discutir o projeto, foi levantada no seio
daquele órgão técnico a mesma objeção, se me não engano, pelo
ilustre Deputado Aluísio de Castro. Informei, então, à Comissão
que já havia apresentado vários requerimentos no mesmo sentido
à Mesa da Câmara, os ijuais tinham sido interpretados como 15
dias de sessão.
Esta a razão de n~lo constar do requerimento a expressão:
"quinze dias de sessão" .
Mas, se a dúvida é esta, desde que o Presidente da Comissão
de Finanças é o seu delegado, devo declarar que aquêle órgão técnico aprovou o pedido de quinze sessões. (Muito bem; muito bem).
O SR. PRESIDENT~ - Assim, vou submeter à votação orequerimento com a modificação introduzida, oralmente, pelo Presidente que representa a Comissão de Finanças.
O SR. ERNANI SA'rIRO (Para encaminhar a votação) * Sr. Presidente, coerente com seu ponto de vista de negar a urgência já concedida pela Cai.sa, e que só lhe cabe acatar com a decisão
da maioria, a U. D. N. concede o prazo pedido pela Comissão de
Finanças, pois êste órgão técnico vem reafirmar que, efetivamente,
projeto dessa natureza :não poderia circular com semelhante açodamento.
Sr. Presidente, por conseguinte, é nesse sentido o nosso voto,
coerente com a maneira por que nos orientamos ainda há pouco,
quando da votação. (Muito bem).
* Não foi revist-0 pelo orador.
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O SR. VIEIRA LINS (Para encaminhar a votação) - Sr. Presidente, declaro que o Partido Trabalhista Brasileiro, havendo votado pela urgência, manifesta-se, também, coerentemente favorãvel ao requerimento formulado pelo Presidente da Comissão de
Finanças, como uma demonstração de que no regime de urgência
é suficiente o tempo para estudo de tão importante problema.
(Muito bem).

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam o requerimento de concessão do prazo de quinze sessões para que a Comissão de Finanças e as demais se manifestem sôbre os dois projetos, e os que lhes estão anexo naturalmente, queiram ficar como
se acham. (Pausa) .
Aprovado.

SESSÃO EM 2 DE JUNHO DE 1952
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EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lima Figueiredo.
O SR. LIMA FIGUEIREDO * - Senhor Presidente, Srs. Deputados, em breves dias irá o plenário decidir sôbre a questão talvez
mais importante, que ê a referente ao petróleo nacional.
Vou trazer um exemplo aos meus ilustres colegas, para que,
baseando-nos nêle, possamos resolver melhor o nosso magno problema. Refiro-me à Bolívia, nossa vizinha, que, segundo os técnicos, tem grande potencialidade de petróleo.
Aplaudi e continuo aplaudindo a solução levada a efeito pelo
Govêrno passado, do General Eurico Gaspar Dutra, procurando
solucionar, do melhor modo, o problema da nossa energia: ao mesmo tempo que providenciava a construção da Hidrelétrica de Paulo
Afonso, mandava instalar refinarias no país e adquirir boa frota
de petroleiros no estrangeiro. Autorizou ainda S. Ex.ª o prosseguimento dos trabalhos de pesquisa e de lavra em todo o território nacional .
Eis aí um bom comêço. Importando o óleo cru de outros
países e criando aqui refinarias, diminuiríamos as dividas que
estão sendo empregadas para os refinados de petróleo, em quantidade tal que ê dobrada de cinco em cinco anos, segundo o nosso
consumo.
A Bolívià, meus Senhores, é um país mediterrâneo, pais que
foi tascado como um balão pelos seus vizinhos . Perdeu sua fachada, no Oceano Pacífico para o Peru e para o Chile na guerra
"' Não foi revisto pelo orador.
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de 1879-1880. A Argentina tirou-lhe um pedaço e o Brasil, na
questão do Acre, também amputou uma parte do seu território.
Há quem diga que a Bolívia não é um país, mas um problema.
De fato, é um problema, problema que está sendo resolvido pelos
próprios bolivianos, naquele altiplano de 3, 4 e 5 mil metros.
Basta dizer que o seu campo de aviação fica a mais de 4 mil metros, numa altitude comum aos "Constelations", aos grandes aviões
que fazem viagens transcontinentais e transoceânicas. A sua extensão é ,de 3 milhas, porque o avião precisa correr muito para
poder alçar vôo naquela atmosfera rarefeita.
La Paz é a capital administrativa, porque Sucre, um pouco
mais abaixo, é a verdadeira capital da Bolívia. Numa fica o Govêrno e, na outra, o que há de cultural, de comercial e de industrial daquele país.
A Bolívia apresenta um altiplano dividido em duas partes,
porque entre os Andes Orientais e os Andes Ocidentais há uma
depressão por onde corre o Rio Desaguadero, que liga as águas do
Titicaca às do Poopó, dois lagos que ficam bem no meio do altiplano. Interessante: enquanto o Titicaca é de água doce o Poopó
é de água salgada. As ~guas, correndo do Titicaca para o Poopó,
atravessam terreno salitroso que dá essa salinidade às águas.
Descambrando dos Andes Orientais para leste, as planícies; para
nordeste a planície amazônica e, para o lado do sul e do oriente,
o Chaco. Entre as duas - o planalto Chiquitano, o Chaco tem
vegetação que não segue regra geral, pois se apresenta em um lugar como verdadeira caatinga, cheio de espinheiros e de cactos;
logo em seguida aparecem campos gerais; depois, vem uma floresta densa de árvores ou de palmeiras e, por vêzes, terrenos completamente nus, formados de dunas, onde uma vegetação raquí~
tica se assenta. Os rios que correm dos Andes Orientais para o
Chaco somem-se na areia e apenas o Pilcomayo permite um pouco
de vida. Descendo dêsses Andes Orientais para o chaco há uma
faixa que se ehama Subandina e a descida dos Andes se faz por
elevações que êles chamam de "serranias" e "vales": uma serrania,
um vale, outra serrania ...
É justamente nessa faixa, com essas serranias paralelas e vales
também paralelos, que se situa a faixa subandina de petróleo.
Essa faixa, essa descida dos Andes é quase tôda desabitada.
Há, ali, apenas, os índios chiriguanos, que são ótimos agricultores
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e se apegam aos lugares onde encontram água - até as barrancas
da margem esquerda do Rio Pilcomayo, afluente do Paraguai.
Justamente nessa faixa acharam o petróleo, que já deu motivo a muita queda de Presidentes da República Boliviana, e, até
à guerra.
A faixa subandina é formada, como vemos, de sucessivas elevações que foram bem trabalhadas pela erosão . Por êsse motivo e,
principalmente, pelo dobramento do terreno pela emersão da crosta
terrestre, pode-se ver, no terreno, perfeitamente, a sua estrutura.
A altitude das serranias varia de 500 a 1. 500 metros. Proveniente
do norte argentino, a faixa petrolífera, com 100 km de largura,
entra em território boliviano, acompanhando mais ou menos o
meridiano de Santa Cruz; ao chegar a esta cidade, inflete para
noroeste até ingressar no Peru, onde existem as jazidas de Ganzo
Azul, já em exploração. Na Bolívia, essa faixa tem 1.100 km de
extensão.
Diz Glyoon de Paiva:
"A potencialidade petrolífera da faixa é avaliada por
70 exudações naturais de petróleo, dispersas segundo o
comprimento dela, uma das quais bastante importante
para permitir, fato raro em indústria de petróleo, exploração comercial em pequena escala (Espejos)".
Só nos primeiros 300 km meridionais houve prospecção. Em
32 poços, 13 produtivos; logo, quase dois poços e meio para um
produtivo. Nos Estados Unidos, a média é de 7 para 1.
Ainda segundo Glycon de Paiva:
"Nos 800 km setentrionais, a faixa petrolífera apresenta estrutura geológica idêntica. Há exudações semelhantes, vertendo petróleo quimicamente igual".
E recomenda:
"Perfurar 6 estruturas uniformemente afastadas, segundo o desenvolvimento da faixa, praticando 3 poços em
cada uma, num total de 18 poços.
Essa solução foi unânimemente aceita em 1937, mas até hoje
nada foi feito de prático no terreno. Ficamos, de 1938 até 1952,
quase exclusivamente no âmbito das discussões, enquanto a estra-
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da de ferro que nos comprometemos fazer, de Corumbá a Santa
Cruz, está no seu término. Dentro em pouco, iremos entregá-la ao
Govêrno boliviano e o problema da conservação vai ser muito sério,
por dispendioso. É possível que, quando tivermos de carregar o petróleo, já a linha não esteja em boas condições de tráfego.
Entre os senhores da Bolívia, temos de citar, em primeiro
lugar, Simon Patino, que era um agricultor, homem com três quartos de sangue índio, e que, transacionando com estanho, foi para
a Europa, em 1922. Por entender que os inglêses, na ocasião, dominavam o estanho, entrou em sociedade com os britânicos, e passou também, a dominar o estanho na Malásia. Assim· tornou-se
um homem internacional. Foi representante da Bolívia, na Espanha, na França, e, em 1940, com a guerra na Europa, seguiu
para os Estados Unidos. Tornou-se tão importante que teve seus
filhos casados com parentes de reis ou de gente que mandava na
política internacional. Entretanto, êsse homem - depois de falar
nêle - nunca fêz nada de importante para o seu país. :mie dominava 50% do estanho' boliviano e sua fortuna, em 1925, era calculada em 500 milhões de dólares.
Depois dêle, havia Maurício Hochschild, que dominava 25%
de estanho. Era argent~no, de origem alemã, e levou muita gente
alemã e argentina para trabalhar com êle.
O terceiro era Car+os Victor Aramayo, boliviano, que muito
tem feito por seu país, tendo, inclusive, ocupado postos no Govêrno.
:msses três homens dominaram a Bolívia por muito tempo, logo
após ter passado do ciclo da borracha para o ciclo do estanho e
concorre com 42 % de suas divisas.
A Guerra do Chaco, que se deu em 1933, foi provocada por
trabalhos que a Standard Oil começou a desenvolver na faixa subandina, durante onze anos.
Um cidadão espanhol, Dom Luís Torres fêz uma viagem ao
Paraguai, e soube notícias de que naquela região chaqueana existiam exudações de petróleo. Correu imediatamente ao govêrno paraguaio e pediu-lhe licença para montar uma expedição àquela
região. Viveu ali muitos meses e saiu convencido de que no Chaco
havia realmente petróleo. Logo depois, achou que o melhor era ir
ao govêrno boliviano e conseguir um jeito de explorar o petróleo
naquela região fronteiriça paraguaio-boliviana. Foi à Bolívia e o
primeiro homem que procurou foi Simon Patino. Tanta influên-
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eia tinha êste que o Ministério da Bolívia foi imediatamente convocado e êle teve a promessa de que as fronteiras do Chaco seriam
realmente exploradas por êle e alguns bolivianos .
Devo dizer que esta versão é de Essad Bey homem que publicou
um livro denominado "A Luta do Petróleo'', prefaciado por Monteiro Lobato, que considero incapaz de prefaciar livro de um Jo?-o
Ninguém. Essad Bey, portanto, tinha capacidade para escrever,
dizendo coisas certas, não mentindo. Logo depois, os fortins paraguaios e bolivianos começaram a entrar em ação. Nunca os índios andaram tão bem vestidos e tão bem servidos. Escaramuças
começaram a suceder-se na fronteira e, a 12 de maio de 1933, o
Paraguai declara guerra à Bolívia, guerra que foi até 1935, tendo
a Liga das Nações dado ganho de causa à Bolívia, vencendo todavia, o Paraguai territorialmente.
O Sr. Flores da Cunha - Há equivoco de V. Ex.ª. O Paraguai
não tirou a melhor porção do Chaco. Quem ficou com os poços
mais ricos foi a Bolívia.
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Acho que o meu caro colega é
que está laborando em equivoco. Explicarei a S. Ex.ª, se bem que
tenha de alterar a ordem do meu discurso .
O petróleo foi encontrado, até hoje, apenas, na faixa subandina boliviana, localizado pela Standard nos 300 quilômetros meridionais da faixa, e depois pela Yacimientos Fiscales Bolivianos.
Na fronteira do Paraguai com a Bolívia, até hoje nada se encontrou. A Union Oil, firma americana, a que o Paraguai fêz concessão
para explorar todo o Chaco, trabalhou 4 anos, durante os quais
perfurou apenas dois poços, e nêles nada achou.
O Sr. Flores da Cunha - Então como afirma V. Ex.ª que o
Paraguai saiu ganhando?
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Territorialmente.
O Sr. Flores d'a Cunha - Saiu ganhando, não é bem a verdade histórica, porque a presunção era de que geogràficamente o
Chaco todo pertencia ao Paraguai, e êle teve, pelo tratado de paz,
que ceder a maior parte do Chaco, que havia ocupado militarmente, à Bolívia, inclusive a zona onde estão os poços já descobertos.
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Segundo o que li nos livros, inclusive o "Livro de Tôdas as Américas", o Paraguai ganhou apenas
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territorialmente. Tenho aqui um mapa, que posso mostrar ao nobre colega, com os limites fixados - os limites do antigo vice-reinado do Peru e do Prata, e os limites do Paraguai com a Bolívia.
O Sr. Flares da Cunha - Mas V. Ex.ª, militar, e militar ilustre, sabe que o exército paraguaio, que entrou nessa contenda sem
recursos e sem armas, teve de tomá-las aos bolivianos para, depois;
ganhar a guerra. O exército paraguaio já estava nos contra-fortes
dos Andes, e teve de recuar .
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Quando afirmei que o Paraguai
venceu, disse que êle venceu territorialmente, levando-se em conta os limites anteriores ao início da guerra. Mas, quanto ao petróleo, êle não venceu coisa alguma, porque na região que ocupou
não foi encontrado petróleo . Depois desta guerra, a Standard Oil
não se pôde manter em território boliviano, porque, se bem que
Essad Bey asseverasse que ali havia uma luta da Standard, ao
lado da Bolívia, e da R9yal Dutsch, ao lado do Paraguai, o fato é
que a Standard Oil, pepsando que no Chaco havia mesmo petróleio, não quis hostilizar os paraguaios. E durante a campanha
nada fêz para que os bolivianos tivessem uma gôta de petróleo .
Ela, que já havia descoperto o precioso líquido, poderia, em pouco
tempo, montar uma pequena refinaria e dar àquela gente, que
lutava com desvantagens, alguns recursos em matéria de gasolina. No entanto, não o fêz. A Bolívia teve de entregar-se para
adquirir êSse óleo nece&sário, no Peru, México e mesmo nos Estados Unidos. Eu disse que a Bolívia lutava, ali, em condições desvantajosas, porque sua população diminuta é de 3 milhões e
500 mil almas. Os homens que vinham do altiplano, ao chegarem
à Planície do Chaco, sentiam-se mal em virtude da mudança de
pressão. Assim, já pisfl,vam o campo de batalha cansados. Além
disso, tiveram de enfrentar uma luta num terreno onde havia
muita umidade e muito calor.
Passei depois, Sr. Presidente, da guerra da Bolívia com o Paraguai pela região do Bené e Madre de Dios. Observei, então,
que havia ali somente mulheres, porque os homens, mesmo com
16 e 17 anos, tinham ido para a Guerra do Chaco e não voltaram.
De modo que foi grande a mortandade dos dois lados. E a
Bolívia ficou completamente arrasada nas suas finanças, na sua
economia e na sua moçidade.
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Passou ela, então, a não ver com bons olhos a Standard Oil.
Procurou o mais cedo possível colocá-la fora da lei, já não digo
em represália, mas porque sôbre ela pesavam graves acusações.
Diziam que a Standard OU, durante aquêle tempo, havia construído de Bermejo para o sul - porque a fronteira boliviana onde se
situa Bermejo forma um bico que se intromete na Argentina um oleoduto subterrâneo, e passado mais de 900. 000 litros de
petróleo para seu território.
John Gunther, homem que escreveu vários livros, inclusive
um intitulado "O Drama da América Latina" - Inside Latin
America - semelhante a outros como Inside Asia, Inside Europe,
Inside the United States, refere-se a uma coisa que me levou a pensar, em determinados momentos, que, naqula faixa, não havia
petróleo.
Diz êle:
"A Standard Oil de New Jersey posuia, na Bolivia
capitais que montavam a US$ 17. 000. 000. Em 1937· foram confiscadas pelo Govêrno de Toro. O caso é intrincado e monótono, havendo muito que dizer de ambos os
contendores. A Standard levara alguns anos realizando
perfurações cuja produção escassa a desanimou".
Peço aos Srs. Deputados examinem bem êste trecho escrito
por um homem que só tinha interêsse em deixar bem os americanos e, portanto, a Standard Oil.
"Não encontrou a quantidade de petróleo que esperava e, além disso, a venda tornava-se difícil. O mercado lógico era a Argentina, mas os argentinos, que exploram seu.s próprios poços, aumentaram as tarifas, de modo
que o custo do transporte ficava muito alto. A Standard
começou então a pensar em abandonar as suas inversões
e tapou alguns poços que lhe pertenciam".
Mas não é essa a opinião do engenheiro Jorge La Vandenz que,
em documento autografado, dá o seguinte testemunho:
EL PETROLEO BOLIVIANO
Su función político-económica en la parte Sur del
Continente.

Antecedentes.
A partir del final de la primera década del presente
sigla y a raiz de los primeros descubrimientos de afloraciones naturales de petróleo en el Sudeste boliviano por
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exploradores esforzados, se comenzaron a solicitar milones
de hectares de concesiones petrolíferas en todo el territorio del pais .
En primer intento serio de exploración, hecho por
la Standard Oil Co. of Bolívia, quedo paralizado en 1932,
cuando aquella Compafiia paralizó sus trabajos. Esto
ocurrió poco antes de la iniciación de la guerra del Chaco
una guerra tipicamente petrolera que no logró modificar
substancialmente el status del petrole nacional. Ha pasado ya mucho tiempo desde la terminación de este conflito y hoy está claro que tras una cortina de pleitos fronterizos tratados incompletos y lucha de posiciones militares en el inmenso desierto chaqueafio, fué el petroleo
la causa verdadera del conflito armado. Y fueron intereses foráneos en pugna los que motivaron la muerte
de milares de soldados paraguayos y bolivianos y hundieron a ambos paises en la miseria económica más espantosa, de la cual no podrán salier sen por muchos afias.
Los yacimientos petroliferos del Sudeste boliviano em
constituyen iµdudablemente la reserva potencial más importante con que cuenta la parte Sud de nuestro continente, y su ubicación es favorable para surtir las necesidades de los pos mercados más importantes de la misma
región: Brasil y Argentina. Estos paises no cuentam com
reservas próprias suficientes para la atención de sus necesidades normales. - Aunque la Argentina posee una
industria petrolifera importante, apenas alcanza a abastecer el 50 % P,e su consumo próprio, el cual por otra parte
vá en continuo aumento. Además es de elemental prevision para ese pais no forzar la explotación de sus yacimientos, a :rµenos que en un futuro cercano negara a
descubrir nuevas zonas petroliferas de gran importancia:
le conviene siempre mantener un porcentaje de producción propria para regular con ella los mercados internos y
no agotar sus reservas para después tener que depender
exclusivame~te de proveedores del exterior. La producción
petrolífera propia del Brasil aún no ese gran pais de las
fuentes proveedoras del exterior. Otro pais más pequeno, pero pe gran jujaiza, el Uruguai, quedaria, dentro
dela órbita de consumidores potenciales del petroleo boliviano.
La Argentina, conocedora de la gravitación que tendria una poperosa industria petrolera boliviana sobre la
mitad más desarrollada de nuestro continente, negó sistemáticamente facilidades de transito a nuestro petroleo
mientras este estuvo en mano de poderosas compafüas
internacionales. Quizas esa fué una politica justificable
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en momentos en que aún no se habian agotado las posibilidades de descubrir nuevas reservas argentinas, por
que se evitaba asi una competencia molesta. Al pasar el
domino de los yacimientos bolivianos al fisco, abrió sus
puertas al petroleo boliviano, pero entonces éste no pudo
lograr un desarrollo importante tanto por la escassez
de recursos como por otros factores internacionales de
repercusión mundial.
El Brasil tuvo también un gesto en favor del desarrollo de la industria petrolera boliviana mediante la creación de la Comisión Mixta Petrolera Boliviano-Brasilefía,
pero han pasado diez afí.os sin que se hubiera perforado
un sólo pozo.
Dentro de los limites de sus reducidos recursos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha logrado desarrollar um plan de auto-abastecimiento bien encaminado pero que cubre soiamente la primeira etapa en el desarrollo de los recursos petrolíferos nacionales.
Y así, hasta hoy, el petroleo boliviano por la incomprensión de propios y extrafí.os, permanece inexplotado en
rande, sin poder cumplir la función política, económica,
geográfica y histórica que le fuera reservada por la naturaleza.
Equivocadamente se cree que Bolívia ha cerrado sus
puertas al capital privado en la explotación petrolera.
Esto no es asi, pues en la misma Ley de creación de la
entidad fiscal Y. P. F. B., el Art. 4 autoriza expresamente a dicha institución para formar sociedades mixtas
con capitales privados para le explotación petrolera. El
mismo Tratado petrolero boliviano-brasilefío es una demonstración más que Bolívia no cerrá sus puertas a extrafíos. La actitud de Bolívia al cancelar los derechos de
la Standard Oil Co., que fué una reacción de post-guerra,
no tuvo otro objeto que el de corrigir una situación ya
insostenible en que el petróleo boliviano era mantenido
como una reserva inexplotada para un futuro indefinido
sin que siquiera abasteciera las necesidades nacionales en
peridos de emergencia nacional. Además, al cancelarse
esos derechos, sólo se aplicaron las sanciones estabelecidas
por las leyes entonces vigentes.
EL FUTURO DEL PETROLEO BOLIVIANO
Una vez cumplido el programa minimo de auto-abastecimientos nacional por Y. P. F. B., con los proyectos en
ejecución, Bolívia debe entrar de lleno al gran plan de
e:xportar su petroleo a los paises hermanos y vecinos que
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carecen de el, tonificando asi su propia economía y asumiendo su papel en la economia de la parte Sud de nuestro continente. Para ello no serán suficiente los planes de desarrollo parcial financiados directamente por
los paises interesados, ya que estos carecen de los importantes capitales en dólares que se requerirían. EI desarrollo del petroleo boliviano no es ya una cosa que interese solamente a quienes teng·an que comprarlo; es un
problema que atafi.e a la política global del hemísferío
todo, y que está por encima de los intereses irunediatos
del pais productor o de los que serán su mercado.
Un desarrollo que, sin preferencias. odiosas abasteza
tanto al Brasil como a la Argentina y al Uruguay, y que
incluso asegure a la navegación de ultramar la provisión
abundante de petroleo en los puertos dei Plata y dei Atlántico, es lo que se debe planear. Sólo así no habrán recelos
entre las dos grandes potencias sudamericanas ni el deseo
de predomínio sobre determinadas zonas petrolíferas fronterizas . Bolívia debe tomar su papel de proveedor imparcial de los 'mercados que le ha creado la naturaleza, y
tanto la gran planta industrial de São Paulo como los
inmensos intereses agrícolas y fabriles del Plata deben
poder contar icon la seguridad de un abastecimiento petroleo surgidq del corazón mismo de nuestra America,
libre de las contingencias de la navegación de ultramar
en casos de conflictos belicos.
A EE. UU. também le interesa que haya esta independencia de flbastecimiento de petroleo para los más importantes mercados sudamericanos. Las propias reservas
continentales de EE .UU. han sido mermadas en forma
extraordinari~ durante la última guerra mundial y hoy
ese gran país, el mayor consumidor del mundo, tiene que
contar con los yacimientos del Caribe como suprimera reserva estratégica . No le conviene pues, que estas sean utilizadas para el abastecimiento normal de las necesidades
de la parte sur de nuestro continente.
Queda aí planteado que lo que necesita Bolívia para
el desarrollo integral de su riqueza petrolifera es un capital que curp.pla la funcion continental que se ha dilineado anteriormente.
Jorge La Vandenz.

Sim, Senhores, descobrindo o petróleo numa baixa subandina,
o único caminho que havia para êsse petróleo era a Argentina.
Mas êste país que também no momento estava descobrindo fontes
petrolíferas permitiu a entrada do petróleo boliviano em seu terri-
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tório, o qual só poderia ser vendido com prejuízo . Para o Brasil, só
seria possível encaminhá-lo depois da construção da Brasil-Bolívia
ou então, os bolivianos teriam de enviar o produto pelo altiplano
através de oleoduto, para tal fazendo suas refinarias, solução que
depois adotaram.
Então, dizia eu: o mercado lógico era a Argentina, mas os argentinos, que exploravam seus próprios poços, aumentaram as tarifas, de modo que o custo do transporte ficava muito alto.
Diz mais adiante John Gunther: "É possível que as intrigas
de Buenos Aires hajam concorrido para provocar a rutura com a
Standard" .
O fato é que, depois de 11 anos de trabalho, a Standard abandona a Bolívia por imposição, acusada de ter lesado o fisco boliviano e saiu de lá como expulsa. Nesse ínterim, o Brasil assina
um tratado de articulação ferroviária com a Bolívia e de exploração e saída do petróleo boliviano. Segundo êsse Tratado de
1938, nós, brasileiros, poderíamos formar uma companhia mista
com os Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Essa emprêsa
regula tôdas as questões de petróleo na Bolívia, desde a pesquisa,
a lavra, a refinação o transporte e a venda, e também compra no
exterior para revender em ·seu território.
:msse trabalho realizado entre o Brasil e a Bolívia não foi muito
vantajciso para nós. Tivemos que fazer uma ferrovia que atende
também à parte estratégica, porque os argentinos já se haviam
infiltrado na Bolívia e estavam ligados a duas estradas, uma que
vai para Uyussi e outra para Antofogasta, no Chile.
Esta continua e vai até La Paz.
Tudo quanto o boliviano come é importado, exceto, talvez o
boi, que possui também em quantidade. O parque comercial da
Argentina encontra na Bolívia um grande freguês. A tendência da
Bolívia era formar um bloco em que ficasse incorporado o Chile,
a Argentina e ela mesma, já com ramificações para o Peru.
Construindo a estrada que vem de Corumbá se constituiria
o futuro eixo transcontinental, e íamos interceptar de algum modo
êsse avanço argentino, cada vez mais alimentado. Haja vista a
cooperação, segundo os jornais dos peronistas à última r~volução,
na qual foi vitorioso Paz Estensoro, que aliás era o govêrno constitucional, pois havia sido eleito.
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Já por essa parte aceitamos a construçã-0 da estrada. Mas,
nesta faixa destinada ao Brasil, entre os rios Parapeti e lchilo até
hoje não houve sondagens. A Standard determinou 70 exudações
e, numa delas, chamada "Espejos" surge o petróleo à flor da terra,
em tais condições que, se o colocarmos num automóvel ou caminhão, êles andam.
Mas não sabemos onde está o cristalino, qual a cubagem de
tôda essa área, não sabemos, enfim, se compramos um bilhete que
vai ser premiado ou não, segundo o dizer do General Juarez Távora, quando se refere à jazida de petróleo.
O fato é que estamos negociando com um país pobre, um país
que não tem dinheiro. Para começar, no ano de 1953 vamos ter
necessidade de cêrca de 4 milhões de dólares. Temos de entrar imediatamente com a nossa parte e com a da Bolivia, à qual vamos
emprestar dinheiro, para receber, depois em petróleo, ou em moeda, futuramente, quando ela estiver rica com a exploração dêsse
combustível.
O problema par13- o Brasil, portanto, no que diz respeito ao
petróleo, é muito aleatório. Vamos explorar juntos durante 55
anos e vamos receber em petróleo a restituição dos adiantamentos
que temos feito, não só os 50 milhões de dólares da "Brasil-Bolívia"
como o que formos empregando na exploração do petróleo. E o
Brasil que se vê a braços com a falta de recursos, a tal ponto de
não poder, aqui no país, dar uma solução estatal ao seu petróleo,
vai empregar, em pa.is estrangeiro, um capital que não tem.
Em janeiro dêst19 ano, entre os Governos do Brasil e da Bolívia foram trocadas notas reversais de cujos textos consta que
uma área situada ni:t zona em que termina a Estrada de Ferro
Corumbá - Santa Crµz foi reservada às atividades das sociedades
mistas brasileiro-bolivianas. Essa zona se estende do rio Parapeti
até o rio Echilo. Do Parapeti para o sul, a entidade estatal
Y. P. F. B. explora o petróleo que é vendido à Argentina para
pagamento das construções de estradas de ferro que ela constrói
e para, através de oleodutos de 600 km, de extensão, auto-abastecer o Altiplano.
Pelo tratado de 1938, nos comprometemos, também a levar a
linha férrea até Vila Vila, onde já chega a ferrovia que vem de La
Paz, passando por Oruru e Coxabamba. Temos compromissos idênticos para construção de um pequeno ramal que, saindo adiante
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de Santa Cruz, chega a Pôrto Grether, no rio Echilo, ligando-o ao
Amazonas através do Mamoré e do Madeira.
A Bolívia, por êsse mesmo convênio de 1938, comprometeu-se
a construir a ligação férrea Santa Cruz-Camiri-Sucre, que permitirá chegar-se ao Altiplano por outro circuito, como uma espécie de variante da ligação Arica (ou Antofogasta) a Santos.
Vemos, assim, que êsse aranhol de ferrovias passa a ter transcendência continental, com significado internacional político e econômico. E o Brasil passará a integrar-se no consenso sul-americano, quando até hoje tem voltado as costas para a fronteira e só
mirado o Atlântico. Por êste aspecto, aceito as despesas que estamos fazendo no país vizinho conquanto a época reclame que se
ponha em estado dinâmico as riquezas que se acham em estado
potencial dentro do nosso território.
A Argentina despende "plata", mas é indenizada com petróleo: os Estados Unidos da América comprometeram-se a fazer uma
estrada de rodagem entre Coxabamba e Santa Cruz, mas isso está
nos seus planos de boa vizinhança . O Brasil é o único pais que,
com fracos recursos, está dando elementos que lhe fazem falta
numa época de renovação, com ameaça de uma guerra mundial,
no chão de um país amigo, sem esperança de receber tão cedo o
pagamento.
Oxalá que, em tudo isso, o errado seja eu e a História venha
confirmá-la.
Encerro neste ponto minhas considerações por hoje, pedindo
ao Senhor Presidente que me conserve inscrito para amanhã,
quando, então, tratarei mais minuciosamente dêsse problema do
petróleo da Bolívia, das suas relações com o nosso pais e da influência que poderá ter na solução do nosso magno problema.
(Muito bem; muito bem. Palmas).

SESSAO EM 4 DE JUNHO DE 1952

EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lima Figueiredo,
primeiro orador inscrito no expediente.
O SR. LIMA FIGUEIREDO* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quando visitei o Japão, encontrei alguns brasileiros fazendo cursos de suas especialidades em algumas cidades do Império do Sol
Nascente. Entre êles estava o engenheiro Luiz Canázio, um "globe
trotter" inveterado, que já fêz a volta ao mundo por três vêzes,
que percorreu, farejando, a Africa de norte a sul, que correu as
Américas e que ao regressar ao Brasil publicou no "O Jornal do
Brasil" uma série de artigos principalmente sôbre o petróleo e as
vias de comunicações, do Peru e da Bolívia. Luiz Canazio me
forneceu uma série de artigos, leis e documentos da Bolívia, para
que melhor eu pudesse fazer uma resenha cronológica do problema petrolífero em terras bolivianas.
Sr. Presidente, o petróleo começou a entrar na vida da Bolívia, mais ou menos, em 1910, quando foram descobertas algumas
exudações. Seis anos depois já existiam uma companhia boliviana, duas companhias chilenas e uma inglêsa - a Forguard que se utilizaram da lei vigente até 1921, segundo a qual as concessões eram pagas por hectares. Cada hectare pagava 25 centavos de boliviano, ou dez centavos de dólar americano, na época.
Assim, quem possuísse uma concessão de 100. 000 hectares, pagava
10. 000 dólares, ou Cr$ 100. 000,00. Saía o hectare por um cruzeiro,
coisa acessível, o que deu motivo a que muitas pessoas pedissem
* Não foi revisto pelo orador.
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concessões, não só na planície, como no planalto, onde não foi
revelado petróleo, até agora.
Em 1921, ainda na vigência dessa lei de minas, uma companhia
americana, a Richmond Levering Company foi à Bolívia e colocou
imediatamente o dedo no ponto nevrálgico. Escolheu a faixa subandina, onde empregou geólogos da envergadura de Herald e
Kirtey Mather, autores de estudos muito interessantes que, levados pela propaganda, chegaram a todo o mundo, inclusive aos ouvidos de John Rockefeller· na América do Norte. íl:ste, ao ter conhecimento dos trabalhos realizados pela "Richmond", imediatamente impulsionou a Standard, de New Jersey que, em 1922,
assinava contrato com o govêrno boliviano, fundando a Standard
Oil of Bolivia. Mas a lei de minas já tinha caído e o contrato da
Standard foi feito à base da Lei Orgânica do Petróleo, de 1921.
Segundo êsse contrato, o prazo era de 55 anos. A Standard
se obrigava a fazer uma perfuração em cada 50 hectares concedidos e a pagar uma taxa progressiva, para que ela não retardasse
muito a exploração -- como a Shell e a própria Standard fizeram
no Brasil e acabaram por não descobrir coisa alguma - taxa que
aumentava de ano para ano. Assim, ou a Companhia entregava
a concessão, ou fazia o possível para descobrir o petróleo e explorá-lo imediatamente. Depois de explorar, 11% da produção deveriam ser entregues ao Govêrno.
A Standard começou a trabalhar em 1922, sabendo que não
poderi~ apelar para as leis do seu país, porque, pelas leis do petróleo, era ela uma companhia nacional, pessoa jurídica nacional
boliviana e, portanto, não poderia recorrer ao Direito Internacional
Privado. Mesmo assim, deu início ao empreendimento, empregando geólogos, não só da Companhia anterior, como pós outros
trabalhou na faixa subandina, principalmente em Santa Cruz'l'arija, Churquisaca, com os gPólogos Eugênio Stebinger. Weaks
e Harmington. Com;ideram a região como a Nova Califórnia. E
a Bolívia, que não é banhada pelo ar no seu lado oeste; no oriente
passou a ser tida como banhada por um oceano de petróleo. Essa
fama correu mundo e todos começaram a tomar concessões, não só
os nacionais, como os sul-americanos. Dêsse modo a "Standard",
que havia começado com um milhão de hectares, tendo adquirido,
depois, outro milhão, para não ser obrigada a pagar as taxas e
para impedir que essa propaganda desenfreada fizesse com que
Ç>
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novos concessionários voltassem à Bolívia, descartou-se das áreas
ruins - após ter descoberto as melhores estruturas - e ficou com
apenas 300. ooo hectares. Aquela companhia americana, de 2 milhões de hectares, passava, de uma hora para outra, a possuir apenas 300. 000. Nessas condições, a concorrência diminuiu e ela ficou
explorando quase sozinha o petróleo na Bolívia.
Surgem as dificuldades. A "Standard" tinha que levar as suas
sondas, mas não havia estradas, nem caminhos. O transporte deveria ser feito até os portos do Chile, ou do Peru; daí até o Altiplano, onde seria o material desmontado nas suas mínimas peças e
carregado em lombo de animais. As tubulações seriam arrastadas
pela Cordilheira dos Andes, na parte oriental, por parelhas de
mulas. Agua, em certas ocasiões, em determinados lugares, não
existe, como falei no discurso anterior. Quando chove, chove a
cântaros e o chão se transforma em rio de lama; as povoações
eram afastadas umas das outras e a região habitada apenas por
índios semi-civilizados. Basta dizer que a primeira tôrre de perfuração levou três anos para poder funcionar . E quando quebrava uma peça, dado o atraso da mecânica na Bolívia, atraso
que perdura até hoje, tinha-se de encomendá-la na América, e a
peça levava três, quatro e, às vêzes, cinco anos para chegar, a fim
de que a sonda continuasse a trabalhar.
Mesmo assim, durante onze anos, até 1933, ela explorou, da
fronteira argentina até o rio Beni. Fêz reconhecimentos preliminares, fêz reconhecimentos de minúcias, determinação das estruturas, trabalho de apreciação das reservas tectônicas dos depósitos
depois, as provas de sondagem.
Em 1933, como já tivemos oportunidade de falar da vez anterior, rebentou a guerra do Chaco, com o Paraguai, até 1935.
Em 1936 a Bolívia estava completamente convulsionada. Aproveitou-se dessa oportunidade para considerar tôdas as concessões
caducas. Estava no Govêrno o Coronel Davi Toro, que não quis
briga forte com a Standard Oil. Preferiu ir pelos meios suaves e
moveu-lhe processo judiciário, findo o qual a Standard Oil, no ano
seguinte, foi obrigada a sair do país, expulsa. Nesse mesmo ano
de 1936, a fim de substituir as companhias cujos contratos foram
considerados caducos, Davi Toro fundou a "Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos", que devia tratar todo o assunto referente ao petróleo, desde a pesquisa até a distribuição e exporta-
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ção, e a venda do produto que fôsse importado do estrangeiro.
Em 1937, Toro ainda estava no govêrno, considerando-se muito firme, porque adotava a seguinte divisa: "O que o Exército quer a
Nação quer". Quando pensava que podia continuar seus planos,
é de repente apeado do govêrno. E por quem? Por um homem a
quem êle considerava filho, por um homem que o considerava pai.
Era chefe do seu Estado-Maior, o Tenente-Coronel German Busch.
Segundo João Gunther, que o retratou, o Coronel German Buch era
filho de um médico alemão com uma espanhola e por isso os nativos o chamavam de cambá, que, em guarani, quer dizer mestiço.
l'l:sse homem, segundo Gunther, era um bonitão: bem apessoado,
cabelos castanhos para o louro, olhos azuis, se bem que na bôca
apresentasse alguns dentes de ouro. Se tivesse muito tempo, dizia Gunther, poderia fazer a felicidade da Bolívia e seria talvez
um dos homens mais importantes da América. Mas, um belo dia,
aparece morto; dizem uns que assassinado e outros por ter bebido
a noite tôda, pois bebia como um peixe e não resistiu à ação do
álcool. Mas caiu tam~1ém Toro. Há um govêrno provisório de Quintanila e logo em seg-q.ida se faz a eleição, a maior e a mais limpa
que foi feita na Bolívia. E foi eleito o General Enrique Pefíaranda,
que era considerado t.Lm herói nacional, por que havia substituído
o General alemão Hans Kurdt, de quem, quando foi para a Guerra
do Chaco, como instrutor do exército boliviano, se esperava que em
poucos dias a resolve~sse, com a tropa armada de Estigarribia, em
pequenos e rápidos combates.
Pefíaranda entroµ como uma esperança, como um homem que
poderia de fato fazer a felicidade do país. De fato, êle uniu-se aos
Estados Unidos, à Argentina· ao México, ao Brasil, e de todos êstes
países êle obteve concessões em troca de petróleo, a fim de conseguir elementos para explorar as jazidas.
Tendo, porém, a Standard deixado o país, surgiu uma série
de düiculdades. A primeira era a indenização que a Standard queria, de 17 milhões de dólares; a segunda, a falta de técnicos. O
lV.l(éxico imediatamente abriu suas portas para os bolivianos, dada
a facilidade da língq.a e a origem comum do índio, para que os
engenheiros bolivianos fôssem lá aprender e poder explorar suas
minas. Havia uma parada total de tudo que dizia respeito ao comércio com a Bolívia., por parte dos Estados Unidos, e o preço do
estanho caiu incontinente. A queda do preço do estanho se re1
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fletiu internamente na Bolívia e as minas tiveram a sua produção
reduzidas, quase paralisada, muitos operários ficaram de braços
cruzados, por não ter o que fazer. Quando o pais estava assim, em
estado caótico, com suas finanças fracas e sua economia complicada, começou a ação politica de alguns elementos que nada entendiam de petróleo, foram nomeados para V. P. F. B . Assim ela não
pôde cumprir a missão para que fôra criada. Correu o tempo, até
1942, com altos e baixos. A Standard não desejava voltar para a
Bolivia, mas procurava limpar-se porque fôra expulsa por haver
lesado o fisco e condenada numa ação normal do Poder Judiciário
boliviano. E ela tanto fêz que o conseguiu, com o govêrno de então,
o perdão absoluto de tudo que havia feito, a anulação da punição
que lhe haviam impôsto, em troca de um pagamento simbólico de
1 milhão e 750 mil dólares - ela, que havia gasto 17 milhões ...
Com o perdão da Standard, os Estados Unidos retomam os contatos comerciais com a Bolivia e mandam uma missão americana
de cooperação comercial, chefiada por um homem hábil, um homem de finesse et souplesse ... Mr. Merion Bohan, que assinou
convênio de empréstimos com Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos de seis milhões de dólares, para ser empregados na indústria do petróleo, de acôrdo com o plano elaborado pelo Eximbank. Para contrôle dêsse dinheiro, fundou-se a Corporação Boliviana de Fomento, constituída de gente de confiança do banco•
americano. Quando a coisa dava sinal de que ia para a frente,
de que com êsse dinheiro do Eximbank o petróleo seria explorado
e a Standard ficaria completamente limpa dentro do país, no dia
2 de dezembro de 1943 Henrique Pefiaranda é derrubado do poder,
o qual é assumido pelo major Vilaroel. As relações entre os Estados Unidos ficaram estremecidas, mesmo paradas. Mas Vilaroel
era homem que, de fato, queria endireitar seu país; era um patriota, êle que depois foi arrancado do Palácio e amarrado num poste
em praça pública, porque queria a felicidade do seu povo. E a
primeira coisa que êle fêz foi dar impulso à Yacimientos Fiscales
Petrolíferos Bolivianos. Nomeou um homem de bem, de idéias largas e que conhecia o assunto, o engenheiro Jorge La Vandenz do qual tenho documento assinado e que irei incorporar ao meu
discurso - que começou a reorganizar a emprêsa em moldes da
indústria moderna do petróleo. Mandou mais técnicos ao México. Enfim, fêz aquilo crescer. O Eximbank, vendo que ali havia
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progresso e lugar onde empregar seu dinheiro, voltou e começou
a apalpar o negócio, oferecendo empréstimos para que o petróleo
pudesse ser melhor tratado e melhor explorado.
Em 1945, o Eximbank deu recursos e, imediatamente, em Camiri, foi montada uma refinaria para 300 m3 • O metro cúbico dá
seis barris; logo, o total seria de 1 . 800 barris diários .
Só em 1945 é que, de fato, começou a Bolívia a produzir petróleo em bases comerciais. Em 1946, a situação já era bem melhor. Havia três zonas em franco progresso: Bermejo, Camiri e
Senandita. Bermejo, à margem do rio Bermejo, na fronteira da
Argentina. Quase tôda a produção vai para aquêle país como pagamento de uma ferrovia que constrói e financia em território
boliviano. O petróleo é transportado por pequeno oleoduto, de
acôrdo com o tratado entre os dois países, segundo o qual deveria
ser prolongado até a cidade argentina de Oran.
Em 1943, o geólo&o Victor Eckel calculou a reserva de Bermejo
em 14.000.000 de barris, sendo necessárias mais 50 perfurações,
que estão sendo execl1tadas. O petróleo de Bermejo contém apreciável percentagem de asfalto. Outro centro, Senandita, que fica a
40 quilômetros de Y~ciuba, na fronteira Argentina, ponto inicial
da Ferro-Carril para Camiri e Sucre, com ramal para Santa Cruz,
que a Argentina também financia e constrói. Tem potencial de
50. 000. 000 de barris. Há, porém, opiniões contraditórias, dizendo
até alguns que essa fonte está quase esgotada.
Em 1946, existiam 16 poços perfurados, em que a metade era
de produção urgente e outra metade por meio de bombas, e pequena distilaria, do sistema topping, em que o produto destilado
é de cêrca de 40 % de full-ore e de 35 % de gasolina, não sendo pràticamente obtido o subproduto de base alfáltica.
Camiri é o centro de maior importância. Dista 350 quilômetros
de Santa Cruz. Tem reservas calculadas em 30 milhões de barris.
Todos os poços são urgentes e contêm grande quantidade de gasolina - 85 % , sendo 20 % de full oil. A capacidade da destilaria foi
aumentada em 1946 para 320 metros cúbicos, ou 1. 900 barris diários. Nas fôlhas de pagamento são contados mais de mil operários. Apesar do grande esfôrço, o progresso não se desenvolveu à
medida do esperado. A missão Mohan mandou incrementar a produção por meio do Eximbank; mas isso exigiu estudos complemen-
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tares sôbre a possibilidade de novos investimentos. Nessa ocasião
os técnicos divergiram e isso atrasou o financiamento.
Em 1947 estava no govêrno Enrique Hertzog, que assinou decreto supremo de 9 de dezembro, aprovando o Estatuto de Petróleo. :msse estatuto pode servir de guia ao que estamos fazendo nesta
Casa.
Aqui está êle:
"0 Y. P. F. B. é dirigido por um presidente e cinco vogais diretores. Os nomes são apresentados pela Alta Câmara em listas
triplices e o Presidente deverá escolher um dêles . A Alta Câmara
não pode indicar na lista triplice nenhum indivíduo que pelo menos há três anos tenha tratado com companhias estrangeiras dentro ou fora do país. Enrique Hertzog quis colocar na companhia
petrolífera homens que conhecessem o problema de petróleo e que
não tivessem contacto com agentes de grandes trustes petrolíferos. Em 1948 o govêrno de La Paz assina decreto aprovando o programa elaborado pelos engenheiros bolivianos para gasto de quinze milhões de dólares. Desta quantia, cinco milhões seriam dados
pelo Banco Nacional da Bolívia e oito milhões pelo Eximbank.
:G:sse dinheiro era para explorar novos horizontes petrolíferos, fazer
novas perfurações e construir oleodutos de 600 quilômetros, por cima daquelas montanhas com três mil metros de altitude, onde
foi instalada a destilaria topping para mil barris diários, e com seis
polegadas atingindo Cochabamba, onde seria instalada uma refinaria para cinco mil barris diários, com ramal de quatro polegadas
para Sucre, onde ficaria a refinaria de três mil barris diários.
Assim, encomendando naquele ano de 1948 à firma americana
William Brothers, Yacimientos Petrolíferos pôde fazer o transporte
de 1. 200 metros cúbicos de óleo cru ou 7. 200 barris diários, que é,
pràticamente, o que ela gasta em seu país, e atingiu, depois dessa
luta tôda, a sua auto-suficiência.
Analisando o que dissemos, verificamos que, com a Standard
e dentro do país, houve uma guerra que consumiu quase tôda a
mocidade da planície boliviana, não só a amazônia como a chaquenha.
Durante 14 anos, de 1937 a 1952 em que ficou fora, ou por
arte do destino ou por ação dos trustes, durante êsses 14 anos passaram 11 presidentes pela Bolivia, sem contar aquêles que gover-
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naram duas, três ou quatro semanas: Davi Toro, German Busch
Quintanilha, Pefíaranda, Vilaroel, Gutierrez, Bolivian, Estensoro.
Tirando-se a média, sem contar com os que ficaram pouco
tempo, dá um ano· três meses e oito dias para cada presidente uns a favor da Standard, do truste; outros contra, querendo que
a Bolívia resolvesse o caso do seu petróleo pelos próprios meios.
Depois dessa luta, chegamos à conclusão de que a Bolívia tem,
de fato, petróleo, tem poder econômico no petróleo, pode ser uma
grande nação e está-se fazendo; vende petróleo para a Argentina,
mas a obriga a construir estradas dentro de seu país. Ainda há
pouco, no Govêrno de Peron, foi oferecida à Bolívia a execução de
plano econômico e dragagem do rio Pilcomaya, para que o petróleo
tivesse saída mais fácil. Ela não aceitou, quis apenas elementos
dentro do seu próprio território. Não quer fazer como a Venezuela.
Dentro da solução estatal, está fazendo o país erguer-se, está gritando Arriba, Bolívia. Em 1938, resolve, também, o problema com
o Brasil, o que ela, que se l;lavia agarrado à solução estatal, faz a
sociedade de economia mista. A solução do petróleo entre o Brasil e Bolívia é a mista, em que a Bolívia entra como o fumante
que pede o cigarro, o fósforo e dá· apenas, a bôca, a metade será
dada pelo Brasil e a outra, emprestada à Bolívia, para, quando
houver petróleo, ser paga. Isso que é solução patriótica em que
o país está sempre em prin:Jfeiro lugar; isso é que é solução nacionalista, em que o país entr;a só com a jazida, e os outros, se quiserem explorar lá dentro, que entrem com os técnicos e com ocapital. A Bolívia não tinha técnicos nem capital e resolveu seu
problema perfeitamente.
Neste momento, vou chamar aqui o verbo caloroso de um homem de Govêrno que escreveu o livro intitulado "Homens e Multidões", editado pela José Olímpio, que todo homem medianamente
culto deve ler e dêle tomar conhecimento. Refiro-me ao grande
brasileiro e meu particular amigo Lourival Fontes, que diz:
"A segunda qt.1.estão" - a primeira foi a independência do México - "a do petróleo, constituía um fato econômico em caráter, não um fato político em causa ou
motivo. Não se dtrigia contra os Estados Unidos e Inglaterra, cujas insUtuições políticas foram adotadas por
modêlo da vida civil, nem a envenenar relações que se
professavam tranqüilas e normalizadas. Como realizar,
porém, a integridfl.de nacional, quando havia capitais e
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bens protegidos por bandeira estrangeira e sujeitos tão-só
à lei internacional? Como amadurecer um programa de
bem-estar popular, de educação pública, de aperfeiçoamento científico e de elevação social, se os recursos naturais, a produção econômica, as riquezas minerais constituíam domínio de explorações estrangeiras? Nunca foi tão
conclusivo o axioma de que ou a nação governa o petróleo
ou será governada pelo petróleo, e tanto é verdade que,
após a nacionalização, cessaram as lutas civis, mandonismo caciquista, as revoluções crônicas inspiradas e ajudadas por manobras ocultas e os governos feitos ou desfeitos ao sabor das influências, das conveniências e dos interêsses estranhos aos quadros da vida nacional. "
"Se a história não é só uma nomenclatura de datas
ou uma cronologia de fatos, mas se também adverte e ensina, o México pode servir de exemplo, guia e fonte de inspiração às nações desassossegadas pelos mesmos problemas e que tentam resolvê-los sem arriscar os interêsses do
povo ou alienar os atritos de independência." (páginas 181 e 182) .
Bravos, mestre Lourival. Assim como o México foi a Bolívia.
Desejava que essa solução, que deu a felicidade a um daqueles
países e está dando a outro, fôsse também adotada no Brasil.
Fazendo ligeiro confronto entre o Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos e a Petrobrás, não há o que decidir, porque a Petrobrás é, de fato, entreguista: entrega as pequeninas jazidas de
petróleo que achamos no Recôncavo. São 50 milhões de barris da
nossa reserva, que é incluída na Petrobrás. A nossa frota petroleira, as refinarias que já temos, tudo é entregue de mão beijada
a todo aquêle que queira comprar ação da Petrobrás.
Com o mesmo sentido da "Arriba Bolivia", clamo "Para cima,
Brasil" e peço à Casa que medite sôbre a questão e vote contra a
Petrobrás. (Muito bem; muito bem. Palmas) .

SESSAO EM 5 DE JUNHO DE 1952

EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa e é deferido o seguinte
Requerimento

Sr. Presidente:
Na qualidade de líder da maioria, requeiro se digne V. Exa. de
conceder a palavra ao Deputado Bilac Pinto, para fazer uma comunicação.
Sala das Sessões, em 5 de junho de 1952. - Luiz Garcia
O SR. PRESIDENTE -

Tem a palavra o Sr. Bilac Pinto.

O SR. BILAC PINTO (Para uma comunicação) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, por honrosa delegação do líder da UDN,
venho à tribuna para expor o ponto de vista do nosso Partido a
respeito da Mensagem presidencial relativa à exploração do petróleo.
Estamos de pleno acôrdo com o Govêrno, no que concerne aos
objetivos que tem em vista e, especialmente, sôbre os seguintes
pontos:
l.º) O problema do petróleo não comporta solução definiti~
va, à base exclusiva da importação da matéria-prima em bruto,
para ser refinada no País;
2. 0 ) Somente a produção interna, em volumes compatíveis
com o consumo, permitirá assegurar desenvolvimento da economia
nacional· naquilo que dependa dos combustíveis líquidos;
3.º) Concessão de recursos em montante compatível com o
vulto do empreendimento, nas suas diversas fases;
4.º) Imediato início da execução de um plano qüinqüenal,
da ordem de grandeza fixada na Mensagem.
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Estando de acôrdo com o Govêrno no que toca aos objetivos que
tem em mira, desejamos dar-lhe a nossa colaboração, do ponto de
vista técnico e econômico, e, ainda, no que concerne aos interêsses
fundamentais da segurança nacional. As nossas divergências básicas podem ser resumidas em dois pontos:
l.º) O projeto governamental prevê a pesquisa, a lavra e a
exploração industrial do petróleo pela Petrobrás, em regime de
concorrência, e a União Democrática Nacional advoga a instituição do monopólio do Estado para a pesquisa, a lavra, a refinação
e o transporte do petróleo, por navios e condutos;
2.0 ) O projeto do Executivo propõe a constituição de uma
sociedade de economia mista e de um sistema de subsidiárias para
executar o programa governamental do petróleo em tôdas as suas
fases e a União Democrática Nacional propõe a constituição de
uma emprêsa estatal, que tenha a mesma flexibilidade das emprêsas privadas, para executar aquêle programa.
As demais divergências, que poderíamos apontar, como se subentendem nessas duas principais, pois constituem decorrência
das peculiaridades dos respectivos sistemas.
Entramos neste debate convencidos de que o Govêrno sómente tem como imutáveis e irredutíveis os seus objetivos finais e
que estará disposto a consid~rar, com o mesmo espírito cívico que
nos anima, as sugestões qu~ forem trazidas a debate no sentido
de coação, o empreendimento das condições mais favoráveis à sua
eficiência e ao seu rendimen1;o e, bem assim, as emendas que visem
a tranqüilizar a Nação e, especialmente, a opinião pública e as
classes armadas, no que tange à segurança de que a lei que estamos elaborando não deixará nenhuma brecha, por mais sutil ou
imprecisa que seja, por onde possam, insinuar-se, de qualquer modo, os interêsses dos trustes estrangeiros do petróleo .
Não acusamos o Govêrno de ser partidário de uma solução entreguista, por isso mesmo que estamos seguros de que êle se mantém na disposição de estudar superiormente as críticas formuladas ao projeto da Petrobrás, no sentido de escoimá-lo de todos os
dispositivos que representem uma possibilidade qualquer de infiltração de interêsses ou influências suspeitas, no programa nacional de exploração de petróleo.
Passaremos, agora, a enunciar as razões pelas quais somos
partidários do monopólio est;atal e contrários ao regime de compe1
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tição. Daremos, em primeiro lugar, as razões de ordem puramente econômica, e, em seguida, os motivos de natureza política que
levaram o nosso Partido a adotar, no substitutivo que apresentou
ao Projeto n.º 1. 516, de 1951, o monopólio estatal.
Para dar as razões de ordem econômica, pelas quais sustentamos que aos interêsses do Brasil convém a solução monopolística,
necessitamos, inicialmente, analisar a natureza da indústria petrolífera. Um dos seus principais característicos é a integração
dessa indústria. Por integração da indústria queremos significar
que ela exige um sistema industrial capaz de receber o produto na
sua fase inicial para, depois de transformâ-lo e transportâ-lo, distribuí-lo nos meios consumidores. E' das poucas indústrias que
oferecem esta particularidade, essencialíssima, de integração. E
ninguém melhor do que o próprio grupo Rockefeller para dar a exata impressão da importância econômica da integração na indústria do petróleo.
1l!sse grupo, pela palavra de um dos seus intérpretes, Mr.
W. S. Farish, em uma reunião do Comitê Temporârio da Economia
Nacional dos Estados Unidos, em 1934, transmitiu o pensamento
da Standard Oil a respeito da integração da indústria petrolífera.
Dizia êle:
"Há uma integração, disse êle (declaração do grupo
Rockefeller apresentada por W. S. Farish) por ocasião de
uma reunião do T. N. E. C., em 1934, desde que uma mesma emprêsa trate um mesmo produto nos diferentes cursos pelos quais êle deve passar antes de alcançar o consumidor final. As condições que tornam desejâveis a integração são as seguintes:
l.º) volume de negócios importante para uma categoria de mercadorias determinadas;
2.º) alta especialização das técnicas de produção,
de fabricação, de transporte e de distribuição;
3.º) vantagens substancia.is (em certos cursos) de
operações em grande escala .
Essas condições se encontram precisamente reunidas
no caso da indústria petroleira, onde, de fato, os cursos
sucessivos de produção dependem estreitamente um dos
outros. O refinador deve estar seguro de seu mercado; o
distribuidor de se abastecer sem risco. A renda de suas
emprêsas exige um volume de produção regular. ~les,
um e outro, não se interessam senão por um produto essencial e por seus derivados. :&:les não podem utilizar suas
instalações especializadas senão para a produção para a
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qual foram concebidas. Estas condições criam entre êles,
necessàriamente, uma estreita solidariedade" (P .H. Frankel, "L'Economie Petroliêre", Paris, 1948, pág. 105) .
Aí está evidenciada, pela natureza do petróleo, pelo custo de
sua extração, pelo processo de seu transporte, pelo sistema de refinagem a que tem de ser submetido e, afinal, pela sua distribuição
em larga escala por todo o País, a necessidade de integração da
indústria.
Não há autor algum, não há economista, nem industrial, que
recuse êsse característico à indústria do petróleo .
O Sr. Augusto Meira - Permite V. Ex. a um aparte?
O SR. BILAC PINTO - Com prazer.
O Sr. Augusto Meira - Sou admirador da sua inteligência, da sua capacidade de trabalho e da sua bravura cívica. Desejava, pois, obter do nobre colega esclarecimentos sôbre assunto de
suprema gravidade - pontp pelo qual, acredito, devemos todos começar: as minas de petróleo, como as outras, são de propriedade
da União, dos Estados ou dos particulares? Pediria ao eminente
colega que, com a sua inteligência e saber, me elucidasse sôbre êsse
ponto, que é fundamental, a primeira estaca que temos de fincar,
para então tratarmos de 01,itros aspectos do problema.
O SR. BILAC PINTO ·.- Não ignora o nobre colega que, pela
Constituição brasileira, nosso regime é o de concessão . A propriedade do solo foi separada da propriedade das jazidas.
Vejamos os arts. 152 e 153 da Carta Magna:
"Art. 152 - 4\,s minas e demais riquezas do subsolo,
bem como as auetj.as d'água. constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial .
.Art. 153 - Q aproveitamento dos cursos minerais e
de energia hidrãuiica depende de autorização ou concessão federal, na forma da lei.
§ l.º - As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no país".
O Sr. Luís Garcia -· Queria acrescentar à explicação que
V. Exa. acaba de dar o seguinte: A Comissão de Justiça considerou ponto pacífico - contra os votos de um ou dois de seus
membros - a questão da dominialidade das minas, achando que
as minas, pelo nosso Direito, constituem o domínio privado im·
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prescritível da União, isso não só pela Constituição de 1946, como
pela legislação a ela anterior. Essa a doutrina firmada pela Comissão de Justiça para a discussão do projeto do petróleo.
O Sr. Augusto Meira - Não desejava interromper o formoso
discurso do ~obre orador, mas quero esclarecer-me e esclarecer a
própria opinião pública. O nobre colega que acaba de apartear diz
que a Comissão de Justiça afirmou pert;encerem à União as minas do subsolo. O fato de ter a Comissão feito essa afirmativa não
importa, porque o Direito não é arbítrio, não é uma opinião: é
alguma coisa substancial com a natureza das coisas. A Constituição o que faz é separar mn domínio do outro, mas nunca tirou
o domínio da superfície, ou do subsolo, do seu verdadeiro proprietário.
O SR. BILAC PINTO - E' o regime de concessão.
O Sr. Augusto Meira - Exatamente, V. Ex.ª sabe que a Federação brasileira é o conjunto de todos os Estados, integrados pelo
seu ;solo. Desde a Constituição de 1891 que as terras nacionais foram entregues aos Estados, que delas necessitam, porque sem solo
não poderiam existir. O Brasil é uma Federação de Estados que
devem ~er uma sinergia completa. Assim, o solo, antes nacional,
pertence, hoje, aos Estados. Medida de semelhante importância,
que abalaria completamente a Federação, a riqueza dos Estados, a
fortuna particular, não podia ser tomada senão de maneira clara,
evidente, expressa, notória, e, não mediante subterfúgios de interpretação. O que a Constituição faz é distinguir os dois domínios, deixando cada qual no seu lugar, no poder do dono. Portanto, a explicação dada pelo nobre colega não prevalece . Desde a
Constituição de 1891 até a de hoje a propriedade ou é do particular ou dos Estados, salvo aquela parte que a Federação também
possa ter. :mste, o assunto que desejaria ver perfeitamente explanado, esclarecido porque, no contrário, estamos construindo sôbre
um pantanal.
O SR. BILAC PINTO - No momento, estou discutindo apenas as teses que formulei no início do meu discurso. Ainda não
entrei no exame do aspecto jurídico, o que farei ao se debater o
projeto.
O Sr. Luís Garcia - V. Ex.ª, entretanto, podia responder ao
nobre Deputado Augusto Meira que êsse principio da dominiali-
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dade é tradição mesmo do nosso Direito, interrompido pela Constituição de 1891, depois readmitido pelas leis atualmente em vigor
e revogado pela Constituição de 1946 .
O SR. BILAC PINTO - Só não entro nesse debate para não
sair do roteiro a que me tracei.
O Sr. Augusto Meira - Aguardo, oportunamente, os esclarecimentos de V. Ex. a.
O SR. BILAC PINTO - Estava, Sr. Presidente, caracterizando a indústria petrolífera pela sua integração, para sustentar, em
seguida, que, do ponto de vista puramente econômico, o regime
mais favorável ao desenvolvimento da indústria petrolífera é o
do monopólio.
A indústria se presta, pelas suas peculiaridades, mais que qualquer outra, à monopolização.
Os grandes trustes internacionais têm recorrido a todos os
meios e processos para estabelecer o monopólio mundial ou regional.
Nenhum embaraço os deteve na luta pela conquista de uma
posição monopolística.
Usaram de tôdas as armas: legais e ilegais. Valeram-se do regime de competição para e~;magar os econômicamente fracos. Recorreram a processos de persuasão, de corrupção e de coação, de
rebates secretos nas tarifas ferroviárias, a revoluções, a guerras, à
pressão diplomática e militar para alcançar o objetivo mâximo da
indústria que era o monopólio .
Essa luta, que inicialmente foi travada dentro do território
americano, espraiou-se por tôdas as partes do mundo onde houve
manüestações da existência de apreciável riqueza petrolífera.
Nos Estados Unidos foram os planos executados por Rockefeller para monopolizar o setor dos transportes e da refinação do petróleo que fêz surgir a legislação antitruste, iniciada pelo Sherman Act.
Para alguns economistas a indústria petrolífera, considerada
a sua necessária integração, constitui um monopólio natural.
Não estou longe, Sr. Presidente, de apoiar os economistas que
assim pensam e dentro erp. pouco darei as razões desta opinião.
Ouçamos, agora, uma palavra insusp1dta e autorizada a respeito dêste aspecto econômico da exploração do petróleo . E' ainda
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John Rockefeller quem, perante o Senado norte-americano, quando
interpelado sôbre se o truste da Standard Oil favorecia os interêsses do público ou era a êles contrário, entregou um relatório no
qual expunha o motivo por que o petróleo não poderia ser explorado num regime de livre concorrência.
Allan Nevins, biógrafo de Rockefeller, assim resumiu o pensamento do biografado sôbre êste aspecto da indústria petrolífera:
"A teoria da livre concorrência seria muito conveniente se a indústria se reduzisse a uma série de pequenas emprêsas. Mas, quando um grande número de grandes emprêsas, tais como a sua, fôssem aparecendo, esta
teoria deixaria de ser aplicável, porque, logo que a concorrência fizesse descer os preços abaixo do custo da produção, essas emprêsas não poderiam recorrer ao seu fechamento temporário, uma vez que as suas despesas gerais,
o interêsse do capital, as despesas de inversão continuariam a correr . Essas despesas seriam tão pesadas que a
falência ameaçaria a emprêsa que as não conseguisse avaliar. Para conseguir êsse alívio era necessário aue continuasse a trabalhar, mesmo para perder, vendendo por
baixo preço, a fim de cobrir uma parte delas. A venda a
um preço não remunerador, a concorrência desastrosa, os
salários baixos e as horas suplementares, poderiam se prolongar durante anos, acarretando, em conseqüência, a
ruína de milhares de acionistas. o desemprêgo de dezenas
de milhares de trabalhadores.
A concepção realista de Rockefeller provaria que a
prática industrial tinha rompido o quadro das teorias tradicionais e que a fusão das emprêsas era a única solução .
As grandes emprêsas deviam se entender se elas não quisessem ver desaparecer a massa enorme de seus investimentos" (P .H. Frankel, "L'Economie Pétroliêre", Paris,
1948, pág. 108) .
Vê por aí a Câmara dos Srs. Deputados que a razão econômica fundamental da necessidade da exploração do petróleo no regime monopolístico está em que o alto custo das instalações não pode ficar sujeito a um preço de mercado, fixado ao sabor da concorrência. O resultado final seria a falência das grandes emprêsas,
a desorganização de uma indústria que se tornou básica, não só
para a vida social e econômica das nações, mas também para a sua
própria segurança interna .
Poderíamos, ainda, senhores· invocar a opinião de dois economistas: o Sr. Pogue do Brain, truste da Standard, e o Sr. John Ise,
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economista imparcial. Ambos êstes autores, que, no particular,
divergem na apreciação da economia do petróleo, num ponto, entretanto, estão de acôrdo: o de que a indústria petrolífera constitui um monopólio natural. Da mesma opinião daqueles autores,
é José Domingo Lavin, engenheiro mexicano, especializado na indústria pekolífera, que, no seu livro "Petróleo", publicado em
1950, declara:
"1.º) O regime competitivo determina enorme desperdício de capital em prejuízo do país detentor das jazidas.
2.º) Em nenhum setor industrial se pode observar
a constituição de grandes monopólios, com a rapidez e a
fôrça com que, por motivos de ordem econômica, se desenvolve na indústria petrolífera à base da iniciativa
privada."

Poderiamas, Sr. Presidente, fazer uma comparação entre a
indústria do petróleo e os,chamados serviços de utilidade pública.
Têm êles de comum, comq a experiência de todos os povos revelou,
que tanto os serviços de '1tilidade pública, como o petróleo, constituem monopólios natur~is .
.Sabemos, pela própria observação ou pelo estudo, que, quando
surgiram as primeiras emprêsas de eletricidade, os primeiros serviços de transporte coletivo nos grandes centros urbanos, todos
os paises do mundo procuraram explorá-los sob o regime de competição. A própria história do Rio de Janeiro documenta esta afirmativa.
Poderiamas, entretanto, buscar, nos Estados Unidos, alguns
exemplos mais típicos de que ali, como em tôda parte, no início
das indústrias de utilidade pública, das chamadas "public utüities'', dominou o princípio da competição.
Eliot Jones e Truman C. Bigham, a respeito, escreveram o seguinte:
"As "public utilities" são monopólios naturais.
Embora sej~ hoje pacifica essa conceituação entre as
pessoas bem infarmadas a respeito do assunto, o povo
tem relutado ern aceitar esta conclusão inevitável. Por
muito tempo êle revelou uma crença inabalável na competição.
O ponto de vista dominante era o de que se poderia
confiar no sistema competitivo para a obtenção de abun-

-

257 -

dante suprimento dos serviços de utilidade pública, por
preços razoáveis.
O órgão competente para autorizar os serviços de
utilidade pública (geralmente o Legislativo estadual ou o
Concelho da cidade) fazia concessões ilimitadamente, algumas vêzes a todos que as requeressem. Em Denver, por
exemplo, o Concelho da cidade emitiu uma resolução, em
1881, concedendo permissão a qualquer companhia que
desejasse fornecer luz elétrica à cidade para colocar postes e fazer as instalações necessárias com a única condição de que as vias públicas não fôssem empachadas.
A cidade de New York, em 1837, concedeu licenças, ao
mesmo tempo, a seis companhias de luz elétrica. Na realidade há muito poucas cidades no país que não tenham
concedido autorizações para v~ias companhias de luz
elétrica. A experiência, porém, convenceu quase tôda a
comunidade de que, cedo ou tarde, os resultados favoráveis geralmente atribuídos à competição não estavam
sendo alcançados. Considere-se a experiência de Denver.
Em 1901 a Companhia de luz elétrica, representando uma
combinação de interêsses em gás e eletricidade, estava
cobrando 15 cents por kilowatt-hora para eletricidade para fins de iluminação. Uma nova companhia propôs fornecer eletricidade a 5 cents o kilowatt-hora, e lhe foi dada
uma concessão pelo Conselho da cidade. Uma guerra de
tarifas sobreveio, no curso da qual o preço da eletricidadade baixou para dois e meio cents. A nova companhia,
não tendo recursos financeiros suficientes para resistir
tão violenta competição tarifária, foi comprada pela velha
companhia, e as tarifas foram, em seguida, subindo, até
alcançar um nível monopolítisco. A experiência de Denver é típica. Reiteradamente, por todo o país, a competição foi invocada, e quase que invariàvelmente o resultado
foi o mesmo: combinação. Em Pittsburg chegaram a
coexistir 200 companhias de transportes urbanos e por
volta de 1902 uma companhia - a Pittsburg Railways
Company- já havia completado o contrôle de todo o sistema de transportes urbanos da cidade. A Consolidated
Das Company, de New York City, controla ou é concessionária dos direitos de cêrca de 80 companhias de gás e
eletricidade. Tais exemplos poderiam ser multiplicados
indefinidamente, e a lição que dêles extraímos são claras.
"Public utilities" são monopólios naturais e portanto competição não constitui um processo satisfatório para regular suas tarifas e serviços" (Eliot Jones e Truman C.
Bigham, "Principies of Public Utilities", New York, 1939,
págs. 67 e 69).
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Tais exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito. A experiência vem demonstrando que certos tipos de indústrias de vivo
interêsse para a vida social têm de ser, necessàriamente, explorados sob regime de concessão. Isso aconteceu com as "public utilities" e podemos citar, hoje, no Brasil, o caso da Light que detém
o monopólio da energia elétrica no Rio, em São Paulo e em dezenas
de cidades entre as duas capitais. Quem pensou em estabelecer
regime de monopólio, visando obter preços de competição? Ninguém mais tenta, porque estamos convencidos de que êsses serviços
de utilidade pública devem ser explorados através de monopólio,
sob contrôle direto do Estado.
O Sr. Augusto Meira - V. Ex.ª acaba de falar na Light. Um
nobre colega apresentou projeto, o ano passado, no sentido de a
Light pagar o impôsto de produção. O projeto foi à Comissão de
Economia. Esta, tendo dúvida a respeito de sua constitucionalidade, remeteu-o à Comissão de Constituição e Justiça. A matéria
veio às minhas mãos e fiz sentir que não havia motivos para dúvidas, porque a Constituição 'considera fonte de receita a produção,
assim como o consumo e o comércio. Alguém argumentou: desde
que é pago o impôsto de consumo, impõsto único, segundo a Constituição, a Light não devia pagar impôsto de produção. Ora, V. Exa.
sabe que isto é um completo absurdo.
O impôsto único será sôbre a produção, o consumo ou o comércio, mas o fato de se pagar o impôsto de consumo não impede
se pague o impôsto da prodµção. Aliás, o impôsto de consumo não
é pago pela Light, mas pelo meu nobre colega, por mim, enfim, por
todos nós: no fim do mês apresentam-nos a conta do impôsto de
consumo e nós a pagamos. E a Light não quer pagar o impôsto de
produção. Na Comissão de ~rustiça, a maioria opinou pela inconstitucionalidade do projeto. Como se pode ver, a intervenção norteamericana está pesando, no Brasil, como verdadeira asa negra,
como se fôssemos o mais miserável e triste país do globo. Nem
mesmo os países mais atrasados da Asia, nem a Guatemala, se sujeitariam a semelhante situ1Ftção.
O SR. BILAC PINTO -- Muito obrigado a V. Ex.a.
Sr. Presidente, vinha dando as razões de ordem puramente
econômica que justificam a posição da União Democrática Nacional, ao pleitear a explor~ção do petióleo brasileiro sob o regime
de monopólio.
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Desejamos, agora, fixar o aspecto político, indesligável da
discussão dos assuntos relacionados com o petróleo.
O contrôle internacional do petróleo foi sendo transferido, no
curso dêste século, das mãos das emprêsas privadas para as dos
governos. A importância política do petróleo está amplamente
documentada pela história dessa indústria e pela participação dos
governos inglês e norte-americano na disputa das jazidas situadas
fora de seus respectivos territórios. Após a primeira guerra mundial,
a disputa entre inglêses e norte-americanos, no que concerne à concessão de pesquisas e lavra de jazidas de petróleo estrangeiro, assumiu aspectos graves. Francis Delais, no seu livro "Petróleo", expõe,
de maneira impressiva, esta fase da luta pelo petróleo.
Havia termirui.do a primeira guerra mundial, e a vitória aliada todos sabem, foi devida, essencialmente, ao petróleo originário
dos Estados Unidos, mandado pelo Presidente Wilson, que, atendendo a apêlo desesperado de Clemenceau, supriu o "front" europeu e possibilitou a derrota dos alemães. Pois bem, mal terminada
a guerra, os inglêses começaram a revelar aos olhos do mundo que,
enquanto os Estados Unidos e as emprêsas norte-americanas haviam-se limitado, quase exclusivamente, a explorar as jazidas internas do país, a Inglaterra, silenciosamente, num trabalho político e diplomático de fazer inveja aos mais hábeis homens de Estado, foi conquistando concessões e posições definitivas, não só
no Oriente, como também na América Central e na América do Sul.
Obteve tal número de concessões de petróleo, que passou a considerar-se imediatamente como detentora do maior potencial petrolífero do mundo, enquanto os Estados Unidos, descuidados da
pesquisa, da exploração e das concessões estrangeiras, estavam
com o seu petróleo em vias de esgotamento.
Foi por essa época, Srs. Deputados, que, através de artigos
de jornal, em conferências internacionais, se revelaram para o mundo, as profundas raizes de um atrito, que poderia ter tido graves
conseqüências, entre os Estados Unidos e a Inglaterra, na questão
do petróleo. Foi por isso que o Senador Gore, dos Estados Unidos,
solicitou ao govêrno americano infarmasse quais as providências
que havia tomado a respeito da política inglêsa em matéria de
petróleo.
"No dia 17 de maio de 1920 - escreveu Francis Delais
- o Presidente Wilson, em resposta ao pedido de informa-
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ções do Senador Gore a respeito das medidas tomadas por
governos estrangeiros para excluir os americanos dos
campos de petróleo, transmitiu ao Senado um Relatório
do State Department, do qual extraímos os seguintes
trechos:
"A política geral do govêrno britânico - escrevia o
subsecretário de Estado, M. Frank A. Polk - tende, de
uma parte, a excluir os estrangeiros do contrôle de todos
os recursos petrolíferos do Império Britânico e, de outra,
a assegurar o mesmo contrôle sôbre os recursos petrolíferos dos outros países.
Os meios empregados são os seguintes:
1.º) Interdição às pessoas estrangeiras de possuir
ou explorar campos petrolíferos nas Ilhas Britânicas, nas
Colônias e Protetorados.
2.º) Participação direta do Estado no capital e na
direção das companhias de petróleo .
3.º) Medidas impedindo as sociedades britânicas de
vender seus bens e propriedades a emprêsas possuídas ou
controladas por estrangeiros .
4. º) Decretos ' (ordens em Conselho) restringindo a
transferência de ações de companhias petrolíferas inglêsas exclusivamente a nacionais britânicos.
Essas medidas alcançaram os seguintes resultados:
Os truste britânicos (british monopolies) já estabeleceram seu contrôJe sôbre o Reino Unido, a Pérsia, a índia e muitos outro~ países. Por outro lado, o govêrno holandês parece estar disposto a conceder à Royal Dutch
Shell Co., agora controlada pelo govêrno inglês, direito exclusivo sôbre as concessões de petróleo em tôdas as índias
neerlandesas. Está estabelecido que o govêrno inglês tem
o contrôle da Anglo Persian Oil Company e que êle suporta a maioria das despesas de pesquisas nos campos petro~
líferos. Tôda prospecção de petróleo do Reino Unido deve
ser autorizada pelo Board of Trade, ou pelo Ministro das
Munições. De fato, as únicas perfurações executadas no
país o são pela cas~ Pearson and Sons, agindo como agentes do govêrno. Assegura-se que é interdito a todo cidadão britânico, sem consentimento do govêrno, vender ou
ceder a qualquer pessoa ou sociedade estrangeira seus interêsses em um campo petrolífero do Reino .
Na Ilha da Trindade, onde existem ricas jazidas petrolíferas, ninguém pode adquirir terreno petrolífero sem autorização escrita do governador, que está sob a jurisdição
do Secretário de Estado das Colônias . Ora, êste exige de
tôda sociedade britânica que ela não tenha mais de 25%
de seu capital detido por estrangeiros, que a maioria de
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seus administradores sejam ingleses, e diversas outras
garantias seguradoras do domínio absoluto dos interêsses britânicos.
Na Pérsia, os americanos são eliminados pelo fato de
que a Anglo Persian Oil Company tem direitos exclusivos sôbre tôda concessão petrolífera por um período de
30 anos, a partir de 1901. :t!:sse privilégio foi ainda grandemente reforçado pelo acôrdo anglo-persa de 1918, que
colocou tôdas as administrações civis, militares e financeiras do Estado persa sob o contrôle da Grã-Bretanha"
(Francis Delais, "Le Pétrole'', Paris, 1921, pãgs. 71-73).
l!lsse documento revela um dos mais importantes aspectos da
história política do petróleo. Têm íntima relação com êle as palavras proferidas por Churchill em 1913 na Câmara dos Comuns.
Disse êle:
"Nosso objetivo é que o Almirantado se torne dono e
produtor independente de seus próprios suprimentos de
combustível liquido: em primeiro lugar pela progressiva formação, neste país, de uma reserva de óleo suficiente para nos dar segurança· na guerra, e para nos habituar
a conter, na paz, as flutuações dos preços; em segundo
lugar, pela aquisição do poder de intervir nos negócios de
óleo bruto, quando a preços baixos êle inundar o mercado ...
O segundo aspecto daquele nosso objetivo abrange,
para o Almirantado, o direito de beneficiar, recompor e
destilar óleo cru de várias espécies, até que adquira a qualidade requerida pelos usos navais. Isso ainda nos conduz
a possuir para dispor, de sobras de produção - outro
grande problema - mas, por mim, não vejo razão alguma que nos impeça, se necessário, de entrar nesse campo
da state enterprise, e não vejo razão alguma, nem a
vêem os seus assistentes, para que devamos evitar essa
mais ousada extensão dos já vastos e vários negócios do
Almirantado.
O terceiro aspecto dos nossos objetivos é o de que nos
devemos tornar donos, ou, por qualquer maneira, os controladores, das fontes ao menos, de certa proporção do
abastecimento de óleo natural de que carecemos.
Eis as linhas sôbre as quais estamos avançando ràpidamente" (Apud Odilon Braga., Exposição sôbre o Anteprojeto do Estatuto do Petróleo, Rio, 1948, pãgs. 26-27,
e apud P. H. Frankel, "'Economie Pétrolie;re", Parls,
pág. 142).
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Lembro aos nobres Deputados que Churchill, em 1913, advogava a participação do Estado na exploração do petróleo e até
mesmo no seu comércio. Foi como que uma antecipação genial
dêsse grande homem de Estado, porque, decorridos 40 anos, podemos afirmar que os negócios do petróleo estão, efetivamente, em
todo o mundo, sob o contrôle direto e virtual do Estado, quando
não são de sua propriedade as emprêsas que o exploram .
O. SR. PRESIDENTE - Atenção! O tempo de V. Ex.a está
a terminar.
O SR. BILAC PINTO - Sr. Presidente, tenho a promessa, do
primeiro orador inscrito no pequeno expediente, de ceder-me os
10 minutos de que dispõe.
O SR. PRESIDENTE - Acabo de verificar não poder êle ceder o tempo, porque V. Ex.ª jâ falou no pequeno expediente. Isto
()Corre porque a orientaçãq da Mesa é no sentido de não permitir
a cessão, desde que o Deputado jâ tenha falado no pequeno expediente.
O SR. BILAC PINTO -

Perfeitamente.

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª_ falou no pequeno expediente,
se não me engano, no mês passado.
O SR. BILAC PINTO - Obrigado a V. Ex.ª, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, na ill)possibilidade de concluir neste momento· a sustentação do ponto de vista da União Democrática Nacional no que concerne ao prpblema do petróleo, declaro que na primeira oportunidade retornarei a esta tribuna para prosseguir,
dando as razões - que nos levaram a propugnar no sentido de que
a sua pesquisa e lavra, o seµ transporte especializado e a sua exploração industrial sejam empreendidos por uma emprêsa genu1namente estatal, sem a par1;icipação de acionistas particulares, de
quaisquer espécies.
Estamos seguros de que a Câmara será sensível aos nossos argumentos, todos êles inspirados em razões de ordem econômica
e política, cuja procedência nos parece irrecusável.
Iremos iniciar hoje a iiiiscussão e a votação de uma lei histórica, que deve marcar o advento, em poucos anos, da emancipação
econômica do Brasil, o fortalecimento da segurança nacional e um
ciclo de prosperidade inigualável.
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Para que, porém, possamos atingir, seguramente, êsses objetivos, teremos que afastar do caminho da Petrobrás todos os escolhos que a nossa sagacidade política possa antever.
Para nós êsses riscos do empreendimento sómente serão evitados :mediante o regime de monopólio estatal e da emprêsa realmente estatal.
A sociedade de economia mista, por maiores que sejam as cautelas do legislador, deixará um flanco aberto à penetração de interêsses antibrasileiros, que sómente se empenharão em dificultar
ou impedir a nossa auto-suficiência em matéria de combustíveis
líquidos. (Muito bem; muito bem. Palmas).

De volta das Comissões especializadas, o Projeto n.0 1 516/51
foi publicado com pareceres e emendas no "Diário do Congresso
Nacional", de 6-6-52. Desta data até 2-7-52 o Projeto entrou na
Ordem do Dia, para a primeira discussão. Recebeu no plenário 126
emendas. Voltou, a seguir, às Comissões de Constituição e Justiça,
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, de Segurança Nacional, de Economia e de Finanças.
No Expediente de algumas das sessões, houve pronunciamentos
sôbre a matéria.
Diários do Congresso Nacional de 7-6-52, pâgs. 4 948, 4 950 e

4 954; de 10-6-52, págs. 5 014 e 5 018; de 11-6-52, pâg. 5 098;
de 14-6-52, pág. 5 240; de 17-6-52, pâg. 5 319; de 18-6-52, pág. 5 393;
de 19-6-52, pag. 5 438; de 20-6-52, pâg. 5 538; de 21-6-52, págs. 5 576
e 5 573; de 25-6-52, pâgs. 5 712 e 5 738; de 26-6-52, pâg. 5 795;
· de 27-6-52, pág. 5 846; de 28-6-52, pág. 5 888; de 1-7-52, pâg. 6 016;
de 2-7-52, pág. 6 061; de 3-7-52, pâg. 6122.

SESSAO EM 5 DE JUNHO DE 1952

.............................................................
. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. ....... . ... . . .. .
O SR.CARVALHO SOBRINHO (2.º Secretário, servindo de 1.0)

procede à leitura do segtiinte

EXPEDIENTE

......................................................................
São lidos e vão a imprimir os seguintes
PROJETO N. 0 1.516-A -

1951

Dispõe sôbre a constituição da Sociedade por
Ações Petróleo Brasileiro S. A., e dá .outras providências (1 ) ; tendo parecer, com emendas, da Comissão de Constituição e Justiça, com voto em separado do Senhor Castilho cabral e declarações de
voto dos Senhores Lucio Blttencourt e Augusto Melra; parecer da Comissão de See:urança Nacional adotando como substitutivo ao projeto n. 0 1516, de 1951,
de iniciativa do Poder Executivo, o Projeto da Câmara n.o 1.595, de 1952, com emendas; parecer, com
emendas, da Comissão de Transportes, comunicações e Obras Públicas; parecer, com emendas da
Comissão de Economia; narecer da Comissão de Finanças, com emendas ao Projeto e às emendas das
Comissões de Constituição e Justiça e de Economia,
com declarações de voto dos Senhores Alde Sampaio,
Abelardo Andréa. e Raul Pila; parecer da Comissão
de Segurança. Nacional.
(Anexos os Projetos ns. 1.517-51 e 1.595-52)

(1)

Texto publicado no vol V - Petróleo, pág. 18.

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
Relatório e Parecer do Deputado Antônio BCLlbi-

no (relator) sôbre o Projeto n.º 1 516/51
Relatório

1. Com a Mensagem número 469, de 6 de dezembro do ano
próximo findo, enviou o Sr. Presidente da República, no uso de
suas atribuições constitucionais, o projeto de lei que tomou o número 1.516, dispondo sôbre a constituição da sociedade por ações
Petróleo Brasileiro S. A. e dando as providências decorrentes de sua
iniciativa.

2. Distribuída a matéria, no início da convocação extraordinária, às Comissões de Justiça, Economia, Transportes, Segurança
Nacional e Finanças para exame simultâneo, foram, a seu respeito,
por iniciativa feliz e oportuna das Comissões de Economia e de
Transportes, chamados ao debate, para esclarecimentos e discussões
que se desenvolveram, com grande proveito, em reuniões sucessivas,
os Srs. Glycon de Paiva, Avelino de Oliveira, Plínio Catanhêdo, Pedro Moura, General Juarez Távora, General Horta Barbosa, Ministro Bittencourt Sampaio, Odilon Braga e, por último, já a 5 de março, Rómulo de Almeida, todos, sem dúvida, espíritos dos mais esclarecidos e devotados à causa pública, que· embora sustentado, sob
os prismas político, econômico e jurídico que o problema envolve,
teses e pontos de vista nem sempre harmônicos, contribuíram para
trazer a quantos os ouviram uma grande cópia de informações do
melhor teor elucidativo. Algumas destas palestras já foram publicadas no "Diário do Congresso" e outras, devidamente gravadas, com
os debates que provocaram, certamente serão, ainda a tempo, levadas ao conhecimento dos deputados que não puderam estar presentes ao seu desenrolar.
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lerar e ampliar os empreendimentos nacionais nesse setor de atividade", o Presidente Getúlio Vargas deixa nítido que o seu pensamento de levar a têrmo as tarefas que a política nacional de combustíveis líquidos reclama e as circunstâncias internacionais tornam inadiáveis, está, no entanto, condicionado aos pressupostos da
"experiência já adquirida e à manutenção das linhas mestras da legislação em vigor".
A caracterização do problema, com a ascensão regular e irreprimível do consumo de derivados do petróleo, que tem determinado, em proporções assustadoras para as nossas disponibilidades em
divisas, o crescimento das importações de combustíveis e lubrificantes - estâ feita na mensagem em têrmos de evidência. Na progressão em que o problema do desenvolvimento do País vai colocando o consumo dos derivados petrolíferos, que em 1950 já atingiu
a cifra média de 100 mil barris por dia, alcançaremos, ao fim do
qüinqüênio 1951-1955, consumo nunca inferior ao dôbro do atual
montante.
Na base de dados estatísticos, assim irrefragáveis, sustenta o
Presidente da República, em sua mensagem, estas assertivas que
devem estar na consciência de todos os brasileiros:
I - as refinarias em construção, ou concedidas até agora, não
bastarão para industrializar, sequer, 50% do petróleo necessário ao
consumo do País em 1955;
II - a frota de petroleiros já adquirida tem capacidade para
suprir, nas distâncias médias em que os transportes se deverão processar, somente cêrca de 20 % dos volumes a serem então consumidos (em 1955);
III - a produção atual do óleo bruto, na única província petrolífera em exploração, corresponde, apenas, a dois e meio por cento
do consumo interno, embora sua capacidade seja maior e considerável sua importância para o nosso suprimento, dada a qualidade
do óleo produzido na Bahia.
Salientando, em seguida, que, por essas razões, o problema não
se apresenta em condições de ser equacionado na base exclusiva da
importação da matéria-prima para ser refinada no País, mesmo
porque, por outro lado, os preços do óleo bruto, atualmente vigentes no mercado internacional, reduzem em pouco o dispêndio de
divisas com o refino, afirma, ainda, o Presidente da República que
"somente a produção interna, em volume compatível com o con-
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sum9, permitirá assegurar o desenvolvimento da economia nacional,
naquilo que dependa dos combustíveis líquidos".
E, descrevendo, com precisão impressionante, o quadro da realidade nacional em função das necessidades crescentes de derivados
de petróleo, assim se manifesta, em asseverações que temos prazer
em deixar transcritas neste relatório:
"Cabe acentuar que o problema nacional do petróleo
não se limita ao atendimento da demanda atual ou da
prevista, conforme as linhas acima, até 1955: a produção
do petróleo, dentro das possibilidades que tivermos, estâ
entre aquelas produções básicas que, voltadas para as necessidades nacionais, marcarão o compasso do nosso desenvolvimento geral. Nossa indústria, ainda incipente,
quanto às possibilidades a curto prazo, mas já com uma
elevada taxa de crescimento, e as condições geográficas
do País, que expõem a expansão do tráfego rodoviário e
aéreo, além do emprêgo de combustíveis líquidos em navios e locomotiva~, tendem a agravar cada vez mais a nossa dependência em relação ao petróleo. Para podermos
acelerar o progresso do País, desenvolvendo os transportes
rodoviários, aeroviários, a dieselificação das ferrovias,
a navegação, a mecanização da agricultura e as indústrias básicas e de consumo, numa taxa maior do
que a verificada presentemente, o consumo de derivados do petról~o deverá aumentar ainda mais. As rodovias dependem do petróleo para a pavimentação de suas
pistas e para os seus veículos. A solução do próprio problema da casa popular está intimamente relacionada com a
produção de cimento e de outros materiais de construção,
que implicam em alto consumo de combustíveis. Muitas indústrias de alimentação também dependem em alta escala do petróleo. Poderíamos multiplicar exemplos. Cabe,
ainda, não esquecer a polimorfa contribuição do petróleo
e seus derivados para o desenvolvimento da indústria química e as novas perspectivas abertas pela produção de
sintéticos, estreitamente vinculada à técnica da industrialização do óleo mineral. Os índices do consumo nacional
de petróleo são ainda muito baixos, em comparação com os
de outros países. :~sse consumo em 1950 foi, per capita, de
0,6 de barril, êsse índice foi, na Argentina, de 2,9, no Uruguai de 1,5, na média da América do Sul de 1,6 e nos Estados Unidos de H barris. No balanço energético do País,
a contribuição do petróleo está em cêrca de 10 %, enquanto
que a lenha ainda contribui com 30%. Nos Estados Unidos
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aquela percentagem é de 42 %, ficando 46 % para o carvão
mineral. Dessa forma, é o petróleo um fator básico para a
emancipação econômica e o bem-estar social do nosso
povo".
Feito assim o diagnóstico que, em muitos aspectos, implica na
enunciação de prognósticos um tanto sombrios, para cuja não consumação se está a impor a convocação de tôdas as fôrças da vida
nacional num dêsses impulsos característicos das horas decisivas,
o primeiro magistrado, cujas responsabilidades chegam a ser dramáticas nesta difícil conjuntura passa a, em ~ua mensagem, desenvolver considerações sôbre a parte propriamente dos empreendimentos programados pelo seu govêrno, e cuja execução acredita
que possa levar a têrmo com a constituição da "Petróleo Brasileiro
S. A.", nas condições em que elaborou o projeto que submete ao
Congresso Nacional.
5. Entende o Presidente da República que essa Emprêsa, assim estruturada, estará em condições de se consolidar e desenvolver, em curto prazo e na escala suficiente, cumprindo, de logo, no
qüinqüênio que se concluirá em 1956, um programa mínimo cuja
elaboração o Poder Executivo informa haver determinado e que, em
suas linhas gerais, visa aos seguintes objetivos:
I - intensificar as pesquisas nas áreas potencialmente petrolíferas;
II - avaliar as jazidas já descobertas na Bahia e desenvolver
a produção nelas e nas que forem identificadas noutras regiões,
como resultado dos trabalhos de pesquisas;
III - realizar os empreendimentos necessários à extração do
petróleo bruto nas áreas reconhecidas como potencialmente produtoras;
IV - ampliar a rêde de refinarias em construção ou concedidas para que disponhamos, até fins de 1956, de uma capacidade
aproximada de refino, superior em cêrca de 100 mil barris diários à
prevista atualmente, para isso procurando dotar as diversas regiões consumidoras de instalações de desdôbro do óleo bruto importado ou produzido no País;
V - ampliar a frota petroleira, para que se tenha assegurado
o transporte de uma parte substancial do óleo bruto e dos derivados
consumidos no País, embora com a observação de subordinar êsse
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propósito às possibilidades de desenvolvimento da produção nacional, que importa em menor necessidade de tonelagem marítima;
VI - intensüicar as pesquisas e a industrialização do xisto betuminoso;
VII - preparar pessoal técnico de nível superior, mediante estágios nos países em que a indústria do petróleo se acha mais
desenvolvida, bem como o operário qualificado nacional:
VIII - promover ampliação dos quadros de especialistas em
petróleo, mediante contrato e fixação de elementos técnicos, com o
objetivo de intensificar a preparação do pessoal nacional.
6. Para tais cometimentos, cujo relêvo dispensa comentários
de acentuação, informa a mensagem que são necessários, no mínimo, oito bilhões de cruzeiros de novos recursos líquidos, durante o
qüinqüênio, destinando-se dois bilhões para inversões em refinarias, um bilhão para equipamentos de transporte e cêrca de cinco
bilhões para pesquisas e produção.
Adverte, ponderadamente, a mensagem que a aplicação· dos
recursos deverá processar-s~ de maneira flexível conforme a marcha
da execução do programa, que poderá reclamar a concentração
de esforços numa nova província petrolífera descoberta, hipótese
em que os recursos financeiros indicados na programação supra
referida poderão ser insuficientes, mas, neste caso, é intuitivo, como
acentua o Presidente da República nas palavras com que se dirige
ao Congresso, "tal será o significado econômico da descoberta que
a captação de recursos fin11nceiros adicionais poderá ser levada a
efeito em têrmos diferentes daqueles agora propostos".
Procurando explicar os critérios em que se baseou nos seus estudos em busca das fontes ide recursos financeiros para empreendimentos tão relevantes e urgentes, esclarece o Presidente da República que o Govêrno:
"teve em vista ligar aos empreendimentos estatais, referentes a petróleo, aquelas atividades econômicas ou parceladas da população que não podem prescindir dos derivados do óleo mineral, e, do mesmo passo, recorrer a fontes de financiame:p.to que não impliquem em desviar capitais necessários a outros empreendimentos públicos e
privados de importância para a economia nacional".
Dizendo-se inspirado por êsses propósitos, que marcam, no particular, as diretivas do seu pensamento quanto ao aspecto finan-
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ceiro dos empreendimentos petrolíferos que devem ser levados a
têrmo, a Mensagem indica em seis itens as fontes financeiras que
deverão fornecer "os recursos próprios da Sociedade" e que são
os seguintes:
I - bens da União pertinentes a petróleo e incorporados ao
capital;
II - receita federal sôbre parte do impôsto de combustíveis
líquidos e sôbre a importação e consumo de automóveis, cujas taxas deverão ser elevadas bem como sôbre a parte não vinculada ao
Fundo Naval do impôsto vigente sôbre remessa de valores para o
estrangeiro, destinado ao pagamento de automóveis e acessórios.
III - parte da receita estatal e municipal do impôsto sôbre
combustíveis líquidos, com opção por essas entidades de seu emprêgo em emprêsas petrolíferas subsidiárias.
IV - tomada compulsória de títulos pelos proprietários de automóveis e afins;
V - subscrição voluntária pelos particulares e entidades públicas;
VI - o produto de uma taxação sôbre artigos de luxo destinado,
apenas, indiretamente pelo fortalecimento das disponibilidades do
Tesouro Nacional, a aumentar as possibilidades de apoio financeiro
ao problema do petróleo.
Esclarece a Mensagem que apesar de sentir a consciência pública da magnitude e da urgência do problema para a idéia da subscrição voluntária de títulos, não podia o Govêrno em sua iniciativa,
deixar, também, de considerar que "a incipiência do mercado de
títulos e as dificuldades práticas dêsse meio limitariam muito as
possibilidades de a subscrição voluntária aglutinar os recursos necessários".
E por isso é que, além de fazer basear a execução financeira
do programa do petróleo sobretudo no esquema tributário expresso
no Projeto número 1.517 que organizou e que proclama ser "de bases equilibradas, justas e suaves", não pode fugir "de convocar
ainda, à subscrição compulsória de ações ou obrigações, os proprietários de veículos automóveis e outros dotados de motores, que têm
interêsse direto no problema".
7. Entrando, em seguida, nas próprias linhas estruturais da
organização jurídica de emprêsa de que faz o grande centro pro-
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pulsor das atividades em prol da resolução do problema do petróleo,
a Mensagem fixa o pensamento do Govêrno em têrmos incisivos.
Começa por salientar a circunstância de que, para maior garantia dos demais subscritores do capital, a União abre mão do seu
direito de participar de dividendos, enquanto aos outros acionistas
não fôr, efetivamente, distribuído o mínimo de 8 % focalizando que,
com isso, pràticamente o risco da pesquisa recairá sôbre o capital integralizado por ela.
Explica que a integralização do capital da emprêsa, pelos parUculare~ além da subscrição voluntária, deverá processar-se mediante pagamentos parcelados feitos pelos proprietários de veículos
a motor, segundo uma tabela progressiva que afirma "baseada na
capacidade de contribuir".
Observa que "há limite para a subscrição de ações ordinárias,
com voto" .e que "acima dêsse limite, os subscritores voluntários,
as entidades de direito público e os proprietários de automóveis participarão da formação dos :r;ecursos da Sociedade mediante a tomada de ações preferenciais s~~m voto ou de obrigações, estas a juros
fixos e com prazo certo do resgate".
Sublinha que o projeto oficial teve o cuidado de conceder o máximo de opção entre três títulos diferentes aos subscritores, voluntários ou não.
Examinando a composição da Diretoria e do Conàelho Fiscal
da emprêsa industrial mi.Sta, na qual acentua que "embora sob o
contrôle oficial, o Govêrno qeseja imprimir o estilo das organizações
privadas", a mensagem tin1bra em asseverar que se consolidou o
projeto em forma jurídica e técnica na qual não poderá "prevalecer
o receio sequer, quanto a contrôle ou influência nociva ou estrangeira ao interêsse nacional".
A tese de que, na Sociedade, a União deverá deter um míllimo
de 51 % das ações com direito a voto, é uma afirmação categórica e
peremptória da Mensagem, que por outro lado, embora em tom menos desenganado, diz que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão no capital da Sociedade, como é de esperar, a
quota do impôsto sôbre combustíveis líquidos que o projeto de meios
destina a petróleo". Prevê, ainda a Mensagem a tomada de títulos
da Sociedade pelas autarquias federais e estaduais.
8. Defendendo a posição, que preferiu de optar pela fórmula
da sociedade de economia mista, o Presidente da República a justi-
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fica com a declaração de que os empreendimentos compreendidos
no âmbito das atividades petrolíferas para proporcionarem pleno
rendimento necessitam ser administrados como entidades industriais, esclarecendo que "à medida que novos empreendimentos
forem sendo lançados e concluídos, a direção harmônica do conjunto das entidades e a administração de cada uma delas em particular
terão de ser conduzidas necessàriamente dentro de normas e com objetivos de natureza econômica que reclamam maior utilidade de
ação do que é possível aos serviços públicos comuns". A Mensagem
argumenta com o precedente da Companhia Siderúrgica Nacional.
E abordando o tema complexo e melindroso da possível interferência ou influência de grupos monopolísticos na sociedade de
economia mista cuja criação propõe, a Mensagem usa, textualmente, destas palavras:
"E' fora de dúvida como demonstra a experiência internacional, que, em matéria de petróleo, o contrôle nacional é imprescindível. O Govêrno e o povo brasileiros desejam a cooperação da iniciativa estrangeira no desenvolvimento econômico do País, mas preferem reservar a
iniciativa nacional o campo do petróleo, sabido que a tendência monopolística internacional dessa indústria é de
molde a criar focos de atritos entre povos e governos. Fiel,
pois, ao espírito nacionalista da vigente legislação do petróleo será essa emprêsa genuinamente brasileira, com capital e administração nacionais".
Observa, porém, em considerações apresentadas logo depois,
que, com as providências tomadas, de sentido acautelatório, o projeto que o Executivo submete à apreciação do Congresso evita
qualquer perigo resultante da presença no empreendimento de grupos monopolísticos estrangeiros ou nacionais. E arrola as seguintes
medidas como capazes, tecnicamente, de impossibilitar ou anular
aquela ação perturbadora:
1 - o sistema de limitação na subscrição das ações com direito de voto;
11 - o critério de limitação do número de diretores eleitos pelo
capital privado;
III - a escolha pelo Presidente da República do presidente da
Sociedade com direito de veto dos demais diretores executivos;
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IV - a necessidade de decreto para homologar qualquer refor~
ma dos estatutos da sociedade;
V - a enorme difusão da parcela do capital, percentualmente
limitada, em poder do público;
VI - a esmagadora maioria dos podêres públicos no capital
social e o próprio contrôle inicial da sua totalidade.
9. Abordando, depois, o problema das dificuldades de ordem
técnica que o empreendimento apresentará sob o ponto de vista da
administração, a Mensagem proclama confiança em nossa capacidade de dirigir grandes emprêsas industriais ou comerciais sem deixá-las cair nos "males do gigantismo burocrático" e focaliza algumas das providências acautelatórias que n~ escaparam à análise
dos que contribuíram para a elaboração do projeto em exame.
Assim é que esclarece que:
"para maior flexibilidade de atuação, foram previstas
entidades subsidiárias e a possível articulação com emprêsas privadas, de modo a impedir que a Sociedade setorne demasiado compacta ou rígida desenvolvendo-se antes
com o caráter de t.tma estrutura de coordenação".
E depois de lembrar quCl~ tôdas as grandes emprêsas de petróleo,
privadas ou estatais, exist'Flntes nos outros países, mantêm sob
direção unificada os serviço;s de pesquisa, produção, refino e transporte ·- a Mensagem acentua que, com o projeto oferecido à deliberação do Legislativo, fica assegurada "a gestão coordenada das
emprêsas industriais pertinentes ao petróleo em que o poder público tenha participação prepqnderante" restando apenas, em têrmos
gerais, a articulação da ind(lstria petrolífera com outros setores da
economia nacional . Inform;a-se, aliás, na Mensagem, que, por bem
compreender a necessidade de tal articulação, o Govêrno já tem
adotado uma série de medidas para estimular as atividades indus-'
triais correlatas de aço larmnado, tubos, cimento, etc.
Adverte ainda, a mensagem que, sem tomar a responsabilidade
da direção da emprêsa maior que sua autoridade, o projeto sujeita
a sua ação a um sistema de freios e contrapesos limitando-a e
equilibrando-a com a atuação do Conselho Nacional do Petróleo, sob
cuja orientação direta declara que continuará a política oficial dos
combustíveis líquidos minerais, cabendo-lhe a função de "regulador
das atividades petrolíferas e controlador da execução do programa
nacional, ficando com a Petrobrás o desempenho das atividades
industriais e mesmo dos programas de pesquisa e perfuração".
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10. Depois de assim, desenvolvidamente, haver procurado
fixar, em têrmos inequívocos, o seu pensamento exato na proposta
de uma solução concreta para o complexo e relevantíssimo problema do petróleo, o Senhor Presidente da República, nas palavras finais da sua Mensagem, em expressivo apêlo ao Congresso Nacional
"cujo valioso concurso" reclama e encarece, volta a insistir pela
breve solução do assunto, situando-o nestes têrmos realmente dramáticos:
"Considerando-se a elevada taxa de crescimento do
consumo de produtos de petróleo no Brasil e a existência
dêste teto relativamente baixo para o aumento das exportações dos nossos produtos clássicos, somos obrigados a
concluir que encontraremos, brevemente, grandes dificuldades, em atender ao aumento das nossas importações
daqueles produtos. Além dessas dificuldades, outras poderão sobrevir em virtude de deficit da produção estrangeira,
quer resultantes do consumo mundial em ascensão, quer
de perturbações de ordem política internacional. No entanto, mesmo com otimismo, e afastando estas duas últimas hipóteses, parece óbvio que estamos caminhando, certamente, para um impasse, devido à desproporção existente
entre a possibilidade de aumento do nosso poder de compra no exterior e do aumento substancialmente maior do
valor dos produtos de petróleo consumidos no Brasil. A
não ser que tomemos agora as providências indispensáveis,
nas dimensões adequadas, terá o País de considerar, em
futuro não muito afastado, a necessidade de racionamento
de combustíveis líquidos e do uso de substitutivos, voltando,
possivelmente, a experiências penosas, como as que, numa
menor escala de consumo fomos compelidos a adotar durante a guerra passada. Em qualquer caso, para que o desenvolvimento econômico do Pais não se interrompa ou se
reduza a pesquisa e a extração do óleo mineral se afiguram
como a medida lógica e mais promissora para a solução do
problema. Qualquer cooperação a ser pedida, nos próximos
anos, ao público consumidor dos produtos de petróleo, redundará, em última análise, em seu proveito, pois os pequenos sacrifícios agora exigidos não se poderão de forma
alguma comparar com os que advirão se tivermos de voltar, permanentemente, ao sistema de racionamento".
11.

~

o relatório fiel e exato do Projeto 1.516, de acôrdo com

os precisos têrmos com que o justifica a Mensagem do Presidente
Getúlio Vargas.
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SEGUNDA PARTE

Parecer

1. Exposta a justificação do Projeto 1.516 com a proposital
deliberação de minudeá-la tanto quanto possível, a fim de que bem
expressos ficassem os altos intuitos que o inspiraram, e dos quais
a Mensagem, a que nos referimos tão demoradamente, é fiel relato
- estaremos em condições, no cumprimento da disposição regimental, que nos limita a competência, no exame desta proposição, aos
aspectos jurídico e constitucional que ela envolve, a dar início ao
nosso parecer.
2. Não o faremos, porém, sem algumas palavras preliminares,
que dêem à douta Comissão de Justiça a que nos estamos dirigindo, uma noção exata do que entendemos devam ser a extensão e o
método do nosso trabalho.
Quanto à sua extensão, evidentemente, em se tratando de matéria sôbre cujo mérito, erp. desdobrados matizes de sua complexa
estruturação, terão que fal\Etr mais quatro outras Comissões Permanentes, é intuitivo, que, sejam quais forem as opiniões ou restrições
do relator ou da Comissão 4e Justiça sôbre os critérios de ordem econômica, financeira, de segl1lrança ou defesa que prevaleçam na proposição, êles escapam ao â~nbito da nossa competência e sôbre êles
a Comissão de Justiça não poderá oferecer conclusões. Teremos,
pois, que enterreirar o debate ou a apreciação, que o Regimento nos
faculta nas linhas estruturais do problema fundamental da constitucionalidade do projeto iem tela e na juridicidade de suas disposições, êste último aspecto sob as inspirações do propósito de que
a proposição guarde, nas tj!iretivas que tenha preferido, a unidade
e o sistema imprescindívei;s a uma iniciativa de tal porte. É claro
que isso não nos impede - porque, também, a tanto vai a nossa
competência - firmada tj:eterminada orientação jurídica na estruturação do projeto, perDl.itida pela Constituição (e é evidente que,
dentro da Constituição, várias são as fórmulas juridicamente possíveis de organização de uma emprêsa) de chamar a atenção do
plenário sôbre as conseqüências que dela poderão resultar, sob os
prismas econômico, financeiro ou político advertindo, assim, o Congresso sôbre as razões de conveniência que, a rigor, se integram na
competência de outras Co+rnissões Permanentes, às quais o Regimento confere atribuições específicas.
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3. O método de trabalho que seguiremos, e que nos parece o
mais eficiente, será êste: examinaremos, preliminarmente, dentro
de um critério de linhas gerais, o projeto 1. 516 tendo em vista a
sua estrutura e os seus fundamentos, à luz da Constituição e em face das três questões básicas sôbre as quais se tem levantado o maior
e o mais grave debate em seu derredor, uma vez que o entendimento
constitucional de qualquer delas em sentido oposto ao que parece
haver inspirado a proposta do Poder Executivo nos estaria obrigando a propor sob os imperativos da fidelidade à Constituição sob cuja
égide vivemos, modificações radicais, totais mesmo, à iniciativa do
Presidente da República. Estas questões fundamentais são: a primeira, a relativa à propriedade das jazidas ou minas de petróleo; a
segunda relacionada com a tese do monopólio e da possibilidade de
ser o seu exercício delegado a entidades de direito privado, e a última referente ao alcance do "direito de preferência" assegurado pela
Constituição ao proprietário do solo, nas autorizações e concessões
para aproveitamento de recursos minerais.
Estas questões dominam, sem dúvida, do ponto de vista jurídico e constitucional, tôda a estrutura do projeto 1. 516 - e é inquestionável que não podem nem devem ser examinadas com ligeireza. Assentadas as bases que conduziram, já ai poderemos seguir e decorrerão de entendimento a que o raciocínio e o estudo, sôbre elas, nos métodos do exame dos aspectos constitucionais e jurídicos do projeto, artigo por artigo, sem outro propósito, que seria
aliás exorbitante de nossa competência, senão o de dar unidade
jurídica à proposição, pondo-a em harmonia com a pureza das
teses constitucionais em que ela se abroquela e, talvez de certo modo, melhorando-lhe a técnica legislativa na conformidade dos princípios da legislação geral a que ela se conservará subordinada.
4. Imperdoável seria, porém, que, perante a Comi.ssão de Constituição e Justiça, entrássemos na análise dos aspectos jurídico e
constitucional do projeto 1. 516, sem o cumprimento prévio do dever indeclinável que nos assiste de pedir a atenção dos nossos doutos
colegas para o material de estudos que, a seu respeito, fruto do
devotamento e da capacidade dos nossos eminentes antecessores, da
legislatura de 1946 a 1951 temos nos arquivos desta mesma Comissão ao nosso dispor. Tratando, embora, de matéria muito mais ampla e geral que era a própria elaboração do Estatuto do Petróleo,
encaminhado à Câmara com a Mensagem número 62, de 4 de feve-
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reiro de 1948, pelo então Presidente da República, o eminente Sr.
General Eurico Dutra - e existe em publicação oficial o parecer
elaborado pelo ilustre deputado Benedito Costa Neto, trabalho que
honra o seu autor e a Comissão de que êle fazia parte, avulso
de mais de cem páginas, que constitui magnífico repositório de informações embora não haja dado a certas teses de ordem
jurídica e constitucional o desenvolvimento de que ninguém mais
do que o seu ilustre autor era capaz - representa uma apreciação
integral do assunto, mesmo fugindo um pouco às limitações do Regimento, sob os aspectos econômico, histórico, técnico, político e
legislativo, e que, além de oferecer diversas emendas à proposição,
conclui, embora a título de advertência preliminar, com estas palavras:
"Em assunto desta natureza, o legislador não pode de·
liberar pelo que quer e sim pelo que é mais útil à Nação.
Não é a vontade individual e sim o patriotismo que sobreleva. Se tivéssemos de apresentar neste caso, uma opinião
fundada, exclusiv\S\,mente, no que consideramos o melhor
regime, não teríamos dúvida em afirmar que deve competir
ao Estado o exercício direto de tôdas 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 tornarã
vitoriosa. O nosso exemplo, porém, assim como o de outros
países de sólida ou;. saudável estrutura econômica inclusive
os Estados Unidos da América, que dominam a finança
internacional, e a 4\-rgentina, que é constantemente invocada, como paradigma, nos convenceram de que, daquela
idéia geral, somente algumas coisas podem, 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 conclus§í.o foi procurada com ardor e fé a fim
de que todos se sintam habilitados a escolher o melhor caminho".
O parecer Costa Neto, sem incluir o capítulo final destinado ao
assentamento das conclusões, apresentado em 29 de junho de 1948,
está dividido em treze capítulos sob as seguintes epígrafes: o Petróleo -As Jazidas Petrolíferas -A Pesquisa do Petróleo-A Lavra do Petróleo - A industrialização do Petróleo - o Comércio do
Petróleo - História Geral do Petróleo - O Petróleo Brasileiro -

-

283 -

Legislação Geral sôbre o Petróleo - Legislação Brasileira do Petróleo - Os Projetos ou Indicações sôbre Petróleo - O Anteprojeto
do Estatuto do Petróleo - A Controvérsia sôbre o Petróleo.
Os dois capítulos finais e as informações contidas nos capítulos
IX e X sôbre a legislação nacional e estrangeira a respeito do petróleo constituem elementos de enorme valia para quem queira fazer um estudo mais sério de alguns dos problemas suscitados pelo
exame do projeto 1. 516.
Precioso, igualmente, é o manancial de esclarecimentos que poderão ser colhidos na consulta ao avulso em que se compendiarem
as Mensagens 61 e 62, de 1948 (e cuja reedição, para melhor compreensão de quantos queiram conhecer mais aprofundadamente
os grandes e elucidativos debates sôbre o problema do petróleo promovidos durante o govêrno Dutra, se está tornando imperiosa), em
suas 175 páginas de dados concludentes. Nesse avulso, dentre outras
peças, se encontram: o anteprojeto do Estatuto do Petróleo, elaborado por uma Comissão nomeada pelo Conselho Nacional do
Petróleo, sob a presidência do eminente Sr. Odilon Braga, que foi,
também o seu relator, e integrada, ainda, pelos Srs. Avelino de Oliveira c.e1 Arthur Levy de Lima e Silva, Glycon de Paiva e Alves de
Souza (páginas 4 a 19); a exposição de motivos, documento da melhor categoria jurídica em que teve mais uma oportunidade de afirmação de sua inteligência tão clara o Sr. Odilon Braga (páginas
19 a 61); parecer do Conselho de Segurança Nacional (páginas 62 a
64) sugestões apresentadas pela Comissão constituída dos ministros
do Exterior, da Viação, do Trabalho, da Justiça e do General Chefe
do Estado-Maior Geral (páginas 64 a 68); observações e emendas
oferecidas pelo Ministério da Agricultura (páginas 68 a 84) elementos coligados pela Comissão de Investimentos (presidida pelo ministro Daniel de Carvalho e composta dos Srs. General Juarez Távora, Engenheiro Sílvio Fróis de Abreu, Oscar Weínschenck, Gumercindo Penteado, Eugênio Guclin, Ari TOrres, Alcides Lins, Ernani Rezende, Dr. Levi Carneiro e Sr. Valentim Bouças) que compreendem o anteprojeto elaborado pelo engenheiro Alves de Souza (páginas 85 a 99) · os comentários feitos pelos técnicos norte-americanos Herbert Houver Jr. e Arthur Curtice (páginas 99 a
131), além de vários outros dados de valor, destacando-se observações dos Srs. Eugênio Gudin. O. Weinschenck, Alcides Lins, Valen-
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tim Bouças e General Juarez Távora, Comissão de Investimentos
{páginas 138 a 159, as sugestões da 160 e seguintes).
O material coligido nas páginas do Avulso a que nos estamos referindo é de consulta utilíssima, sobretudo se levarmos em conta
que os debates a que êle se refere foram travados sem conhecimento
de, pelo menos, dois terços dos atuais deputados.
De grande proveito, também, é o estudo da exposição e das
conclusões do brilhante parecer que o deputado Amando Fontes
elaborou, como relator do Projeto do Estatuto do Petróleo na Comissão de Indústria e Comércio impresso, também, em avulso, e que,
como instrutiva colaboração ao· debate atual, pode ser examinado
no projeto 1.495, de 1951, de vez que o seu ilustre autor o converteu
em exposição de motivos da proposição com que se antecipou à
Mensagem que deu origem ao projeto 1. 516.
5. Quando o ilustre economista, que o é, sem favor, o Sr. Rômulo de Almeida, fêz, perante as Comissões reunidas de Economia
e Transportes, sua brilhànte exposição em defesa dos pontos de
vista constantes da solução expressa no Projeto n.0 1.516, alargando-se em considerações na mesma ordem lógica dos argumentos
desenvolvidos na Mensagem do Sr. Presidente da República, a primeira pergunta que lhe endereçamos foi no sentido de obter a reafirmação do pensamento governamental sôbre o problema do domínio das jazidas, como pressuposto de tôda a organização jurídica
da Sociedade cuja constituição se está postulando.
E esta reafirmação não faltou, em têrmos claros e peremptórios, no rumo de considerar as jazidas e minas de petróleo, de acôrdo com a preceituação do Código de Minas e do Decreto-lei número 3. 236, de 7 de maiQ de 1941, compreendidas no domínio privado imprescindível da União.
E' evidente que de tal caracterização numerosas e precisas conseqüências hão de dimanar para o exame do Projeto 1. 516 e para
a própria situação das bases do problema jurídico da exploração
do petróleo. E a questão, pois, assume as proporções de relevante
preliminar, a cujo propósito cumpre que nos esforcemos por não
deixar dúvidas.
6. Temos, pois, de situar o debate, delimitando os campos da
controvérsia, colocada nos têrmos em que a têm suscitado figuras altamente credenciadas do pensamento jurídico-nacional, dentre elas um dos mais renomados companheiros que ilustram a
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Comissão de .Constituição e J·ustiça na presente sessão legislativa· o ilustre Deputado Castilho Cabral, a fim de que o pleno conhecimento das objeções que as teses em conflito podem suscitar
enseje a .manifestação de um juízo consciente, definitivamente
firmado por quantos têm o dever de formá-lo sem a eiva das improvisações.
Em linhas gerais é a seguinte a objeção, de suma relevância
jurídica, com que os divergentes mais categorizados das teses da
dominalidade privada da União quanto às minas e jazidas embargam o desenvolvimento da concepção que lhes não parece acertada: tendo sido as minas declaradas de domínio do proprietário
do solo, com a adoção expressa do regime da acessão, por fôrça do
§ 17 do artigo 72 da Constituição Federal de 24 de fevereiro de
1891, nenhuma declaração constitucional em contrário se encontra no texto das Constituições de 1934, de 1937, nem na vigente,
que importe em retirar do proprietário .do solo para a União a
propriedade das minas, de vez que o artigo 118 da Constituição
de 1934, o artigo 143 da Carta de 1937 e o artigo 152 da Constituição de 1946 se limitaram, "para efeito de exploração ou aproveitamento industrial", a considerar distinta ou separada da do solo
a propriedade do subsolo, sem, no entanto, atribuir, fôsse a quem
fôsse, a propriedade do subsolo. Salientam, ainda, que nem na
Constituição de 1934 (artigo 20), nem na de 1937 (artigo 36),
nem na de 1946 (artigo 34), na enumeração dos bens da União,
constam as jazidas ou minas, e que o assunto, fora do texto constitucional, não poderia ser vàlidamente solucionado, no rumo de
se transferir a propriedade dos particulares para a União, sem a
observância das exigências da desapropriação, de vez que qualquer
lei ordinária em sentido oposto estaria contravindo ao resguardo
constitucional do direito adquirido.
7. Sumàriamente, aí está o problema. Para surpreendê-lo,
porém, em tôda a sua extensão, convocaremos a atenção dos nossos ilustres e doutos companheiros de Comissão a uma pequena
digressão jurídica, na qual procuraremos ser, exatamente, fiéis
no relato dos pontos de vista dos que sustentam a tese acessionista,
acompanhando-lhes o pensamento através a exposição que dos seus
argumentos principais foi feita, antes da Constituição de 1946 (que,
.no particular, aliás, nada inovou quanto às linhas estruturais do
problema) pelo ilustre e probo jurista que é o Dr. Luciano Pereira
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da Silva, consultor jurídico do Ministério da Agricultura (circunstância muito relevante na espécie), em fundamentado estudo in·
titulado "A legislação sôbre minas e jazidas minerais e seus aspec·
tos constitucionais", publicado na Revista de Direito Administrativo de janeiro de 1946 (vol. III, págs. 22 a 43) .
Para melhor apresentação da matéria, antes de assumir uma
posição crítica em relação à tese dos acessionistas que sustentam,
em face dos textos constitucionais, pertencerem as minas e jazi.
das minerais aos proprietários do solo sob o qual se acham situadas - faremos o relato dos seus próprios argumentos, ainda que
procurando sintetizá-los, para, sômente depois, examiná-los à luz
dos em contrário, que o estudo aprofundado da matéria nos faz
julgar decisivos.
Deixaremos de lado, não sem antes pedir a atenção para a
completa exposição que sôbre a evolução do Direito das Minas no
Brasil faz o ilustre jurista Atílio Vivacqua em sua notável obra
"A Nova Política do Sub~olo e o Regime Legal das Minas" (pâgi·
nas 497 a 518), com o histórico da nossa tradição jurídica desde
os tempos coloniais e du,rante o período imperial, época em que
as minas sempre foram consideradas bens patrimoniais do Estado ("os bens. e direitois enumerados no título 26, livro II, das
Ordenações, que, no sistema absolutista da metrópole, eram reservados à Coroa, transformaram-se em bens e direitos nacionais").
E queremos apenas acentuar, com a opinião de Vivacqua, que
"o regime mineiro deixaqo pela monarquia permaneceu até a promulgação da primeira Cçmstituição Republicana", que "retirando
do patrimônio do Estado as minas para incorporá-las ao domínio
do superficiário quebrou uma tradição jurídica, cujas raízes mergulhavam no subsolo da nacionalidade".
Em verdade, de acô~·do com as inspirações de sua tendência
marcadamente individualista, a Constituição de 24 de fevereiro,
pondo têrmo à dupla propriedade do solo e subsolo, fêz constar,
expressamente, na declEj.ração de direitos do célebre artigo 72,
como um dos períodos do seu parágrafo 17, que as minas pertenceriam ao proprietário dp solo, salvo apenas as limitações estabelecidas por lei, a bem da exploração das mesmas, tornando preceito
constitucional a concepção acessionista. Barbalho, de resto, comentando o dispositivo, chega a asseverar que uma vez que a
Constituição garantia a propriedade "em tôda a sua plenitude",
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Código de Minas, os seus dispositivos, .suprimindo os direitos do
superficiário, não poderiam prevalecer, por violação do texto
constitucional.
9. O debate a respeito da primeira tese é, sem dúvida, dos de
melhor quilate. Não pretendemos renová-lo em tôda a sua extensão, minudeando as razões com que os defensores do direito dos
superficiários estadearam os seus argumentos- mas, nem por isso,
além de uma ligeira síntese dos seus elementos, queremos deixar de
pedir a atenção dos nossos cultos companheiros de Comissão para
os eruditos pareceres dos eméritos juristas Plínio Barreto ("Revista
Forense", vol. LXVIII, págs. 81 a 85) e Azevedo Marques, (idem,
págs. 500 a 550) . Tanto Plínio Barreto como Azevedo Marques insistem em demonstrar, estudando as características da promulgação e da publicação, embora sob aspecto3 ligeiramente diferentes,
que o Código de Minas é inaplicável porque, juridicamente, inexiste, chegando o Professor Azevedo Marques a concluir suas considerações com estas palaVjras textuais:
"Ninguém sustentará a legalidade constitucional de
uma lei feita e assinada, isto é, sancionada pelo Presidente da República, dois ou três anos antes da Constituição
mas promulgada, pela publicação oficial, um ou dois anos
depois da Constituição. Ora, dois ou três anos, no caso,
equivalem a dez ou vinte dias. Logo, em suma, o "Código
de Minas" é in~xequível, é inconstitucional, nasceu de
quem não podia dar-lhe vida, em 20 de julho de 1934, a
menos que se qu.eira, criminosamente, criar um precedente perigosíssimo e um desrespeito à Constituição que, para
a vida nacional, peve ser defendida rigorosamente num momento tão delicEJ,do como o atual."
E para que dúvidas :qão existissem sôbre a firmeza de suas convicções, os ilustres jurisperitos de São Paulo enfrentam a questão
dos efeitos do artigo 18 das Disposições Transitórias da Constituição de 1934, sôbre o Código de Minas, para se recusarem a aceitar
que êle tenha sido aprovado ou validado, mesmo para efeitos futuros, pelo preceito transitório, Azevedo Marques por entender que
a disposição constitucional não poderia compreender as "leis" e
sim os "atos", e Plínio Barreto por não lhe ser possível compreender a aprovação de que ninguém pode aprovar aquilo de que não
tem notícia, aquilo que não conhece, aquilo que não analisou,
aquilo que ainda não e~:iste" .
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10. Na segunda ordem de considerações, partindo da aplicabilidade do referido decreto federal, uma vez restabelecida a ordem legal no País, os defensores da tese acessionista, embora com
alguns matizes próprios na coloração dos seus argumentos, sustentam a inconstitucionalidade dos preceitos do Código de Minas
que modificam o regime da propriedade instituído na Constituição
de 1891.
De nosso conhecimento, Levi Carneiro e Luciano Pereira da Silva, juristas de bom tom, são expressões do melhor valimento intelectual no rol dos defensores de tais idéias. E' exato que ambos
(quanto a Levi Carneiro, ver o parecer in Revista Forense, volume 68, pág. 299 e seguintes, e quanto a Luciano Pereira da Silva
o estudo já citado in Revista de Direito Administrativo) se afastam das teses defendidas por Plínio Barreto e Azevedo Marques
e reconhecem a validade do Código de Minas, sob o fundamento,
em resumo, de que, cessando a competência do Chefe do Govêmo
Provisório para legislar no momento exato em que entrou em vigor a Constituição, todos os atos legislativos anteriores a êsse momento são regulares e válidos, embora só venham a se tornar obrigatórios depois da sua publicação.
O consultor jurídico do Ministério da Agricultura, no entanto,
depois de salientar que a Constituição de 1934, em seu artigo 118,
se limitou a prescrever ou consagrar o princípio da dupla propriedade, revogando o princípio unitário da Constituição anterior,
sem, no entanto, eliminar o regime da acessão - pondera, em
tom de objeção definitiva, que "era o Código, porém, uma lei ordinária decretada quando ainda em vigor a Constituição de 1891,
que consagrava o regime da acessão não atingido pelas restrições
decorrentes do decreto que instituiu o Govêrno Provisório e traçou
normas a serem por êle observadas".
E depois de fazer o histórico da elaboração dos princípios que
acabaram, a respeito do problema das minas e jazidas minerais,
por ser consagrados nos artigos 118 e 119 da Constituição de 1934,
escreve o mesmo eminente jurista:
"Se nem mesmo para considerar as duas propriedades como completamente distintas uma da outra, ainda
que enfeixadas, na mesma pessoa, já não se encontra
apoio constitucional para o que, naquele sentido, prescreve o artigo 4.º do Código de Minas, que dizer-se então dos
19 -
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dispositivos desde que não reconhecem mais a propriedade privada sôbre as jazidas desconhecidas e para mantê-las nas conhecidas e nas próprias minas em lavra, impõem ao proprietário a obrigação do manifesto, sob pena
de perda da mesma propriedade?
O pensamento do legislador constitucional está claramente manifestado naqueles dispositivos da Constituição: a propriedade das minas e demais riquezas do subsolo continuava a ser a mesma, acompanhando a condição
da do solo, quanto à sua natureza e à pessoa do proprietário; entretanto, como era conveniência da coletividade
que, no exercício dos direitos do proprietário, tivessem
êstes um caráter social, para não poderem contrariar os
interêsses da mesma coletividade, foram estabelecidas as
restrições dos artigos 118 e 119, em perfeita concordâucia
com o disposto no inciso 17 do artigo 113, cabendo à lei
ordinária determinar a forma, dentro, porém, das normas
impostas pela Constituição, como é óbvio."
E, linhas adiante, Off:lrece estas expressivas conclusões:
"Nesta altur~t, julgo oportuno o momento para declarar que, no terreno da realidade brasileira, eu me alinho entre os que pensam que o legislador constituinte de
1891 cometeu êrro grave, interrompendo a tradição do
nosso direito sôbre a propriedade das minas, dando-a ao
proprietário do sqlo como acessória dêste, em vez de conservá-la no domír~io da Nação, como encontrara estabelecido, no regime anterior, depois de algumas vacilações
dos comentadores da Constituição do Império. Tudo, pois,
quanto fizesse o constituinte de 1934 para voltar-se a
êsse regime só poderia merecer o meu decidido apoio. A
verdade, porém, é que não o fêz, quando poderia tê-lo feito, preferindo conciliar, na nova Constituição, o interêsse
social com o individual, ou seja a propriedade privada das
riquezas do subsolo, irrestrita quanto aos direitos do proprietário, com a nova ordem exigida pelas necessidades
da coletividade, propriedade que, embora continuando
privada e acessória do solo, se distingue da dêste, para
submetê-la a Constituição às limitações que aquêle inte·rêsse reclamasse, quando se tratasse de sua exploração
ou aproveitamento industrial. Daí não quis passar ou não
passou o constituinte de 1934. Para o consultor jurídico
do Ministério da Agricultura, convencido de que esta fôra
a intenção do legislador, só êsse entendimento se lhe poderia dar, na aplicação das normas constitucionais, adespeito de pensar que melhor teria andado o constituinte
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se houvesse retomado a tradição do nosso direito, que fizera das minas propriedade da coroa portuguêsa no Brasil, colônia e propriedade da Nação, no Brasil Império."
Não se afasta da mesma orientação o parecer, a que nos referimos, do Sr. Levy Carneiro ao sustentar que o Código de Minas
de 1934, conquanto a lei jurldicamente existente e aprovada pelo
artigo 13 das Disposições Transitórias daquela Carta Magna, no
particular das jazidas minerais ao patrimônio da Nação, é inteiramente inconciliável com os artigos 113, n. 3 e 17 (que asseguram
o direito adquirido e garantem o direito de propriedade), e com
os artigos 118 e 119 da mencionada Constituição de 16 de julho.
E nas mesmas razões abundam os outros jurisperitos, defensores
da tese da acessão, como compreendida necessàriamente na conceituação constitucional do direito de propriedade.
11. Passando, em seguida, ao exame do problema, já sob os
têrmos da Carta Constitucional de 10 de novembro de 1937, e
depois de fazer referência à circunstância de que "o novo Código
de Minas (Decreto-lei n.º 1. 985, de 29 de janeiro de 1940) - não
obstante a Carta de 1937, ao reproduzir no seu artigo 143 e seu
§ l.º os artigos 118 e 119 e seu § l.º da Constituição de 1934, haver
reconhecido expressamente a propriedade privada das minas e das
jazidas minerais - aboliu-a, pràticamente, de forma definitiva",.
escreve o Dr. Luciano Pereira da Silva:
0

•

"A outorga da Carta Constitucional de 10 de novembro de 1937 proporcionou ao Govêmo Federal oportunidade
para reajustar os dispositivos do Código de Minas às normas constitucionais, acabando, de vez, com o antagonismo existente entre êles. A nova Carta, porém, não a aproveitou, pôsto que reproduziu quase nos mesmos têrmos
a Constituição anterior."
12. Sustentam, assim, em resumo, os principais defensores
da tese acessorista:
I - que a Constituição de 16 de julho de 1934 não aboliu o
regime da acessão ao solo das riquezas minerais existentes no
subsolo, adotado pela Constituição de 24 de fevereiro de 1891;
II - que tal regime foi abolido, isto sim, pelo Decreto número 24. 642, de 10 de julho de 1934, que instituiu o Código de Minas,
decreto que, no entanto, se escapasse da fulminação de inexis-
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tência jurídica e de inaplicabilidade, por ter sido publicado quando já extintos os poderes legislativos do Govêrno Provisório, não
poderia prevalecer, nos seus dispositivos de caráter expropriatório,
por violar o § 17 do artigo 72 da Constituição de 1891, sob cuja
vigência teria sido sancionado, e, de qualquer modo, por se insurgir, na Constituição de 1934, contra os preceitos que garantem
o "direito adquirido" e o "direito de propriedade";
III - que a Constituição de 1934, no artigo 118, limitou-se a
considerar distintas, uma da outra, a propriedade das minas e
demais riquezas do subsolo e a propriedade do solo, apenas para
o efeito de exploração ou aproveitamento industrial, pelo que manteve indistintas as duas propriedades para quaisquer outros efeitos,
e, portanto, consolidadas na pessoa do proprietário do solo, enquanto êste as quisesse conservar assim reunidas, não podendo
ser, pois, com apoio naquele dispositivo constitucional que o Código de Minas, lei de data anterior à da promulgação da Constituição, distinguindo as jazi~as conhecidas das desconhecidas, pudesse ter a f acuidade de reti.rar ao proprietário do solo o domínio das
desconhecidas para só re1~onhecer como permanecendo na sua propriedade as conhecidas que fossem manifestadas na forma e no
prazo estabelecidos pelo mesmo Código no artigo 10, e, assim,
declarar incorporadas ao patrimônio da Nação as minas e jazidas
não manifestadas;
IV - que nenhum qispositivo da Constituição de 1934 arrola
as minas e jazidas mine:rais na relação dos bens que constituem
o domínio da União, nen,1 mesmo dentro da fórmula geral do inciso I do artigo 20, na qu~l estariam compreendidos "todos os bens
a ela pertencentes nos têrmos das leis em vigor na data de sua
promulgação", de vez quie, em nenhuma hipótese, se poderia considerar em vigor, a 16 de julho, uma lei que só foi publicada a 20;
V - que a Carta Constitucional de 10 de novembro, reproduzindo as disposições da anterior, não modificou a ordem jurídica
estabelecida por esta, pelo que continou a prevalecer a inconstitucionalidade .das dispo~ições do Código de Minas, infringentes
das normas prescritas p~la Constituição de 1934-;
VI - que nenhum pispositivo da Carta de 10 de novembro,
por seu turno, inclui as minas e jazidas minerais como do domínio
da União, porque nem mesmo com base no inciso I do artigo 36
daquela Constituição outorgada assim se poderia entender, de vez
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que o Código de Minas, no regime da Constituição de 1934, não
.se poderia compreender como lei em vigor naqueles preceitos que
contraviessem à Carta Magna com a qual deveria conviver;
VII - que, do mesmo passo a Constituição de 1946, manteve
em seu texto, quase que as mesmas palavras, as disposições, pertinentes a minas e jazidas minerais, que vinham da Constituição de
1934, em nada alterando a situação antecedente, de modo que, ainda por ela, o regime da acessão não sofreu modificações, permanecendo intactos os direitos dos superficiários, nos têrmos das Cartas anteriores;
VIII - que a Constituição de 1946 ao declarar, em seu artigo 34, os bens da União, dentre êles, igualmente, não incluiu as
jazidas minerais e nem ao menos adotou o critério da referência
"aos bens a ela pertencentes nos têrmos da legislação em vigor";
IX - que, nestes têrmos, qualquer lei ordinária que pretenda
haver disposto diversamente sôbre a dominialidade das minas e
jazidas minerais, terá agido em pura perda e com absoluta ineficácia, em virtude da manifesta inconstitucionalidade que lhe comprometerá a origem;
X - que para haver o restabelecimento do regime da separação absoluta das riquezas do subsolo e da propriedade do solo, de
acôrdo com a tradição do nosso direito, tão mal interrompido pela
Constituição de 1891, e de modo a melhor atender aos interêsses
da coletividade, com a devolução à Nação daquelas riquezas, evitando-se a violação das garantias constitucionais ao direito de
propriedade e ao direito adquirido, não haverá outro meio, salvo
a desapropriação, senão o da reforma constitucional.
13. E' intuitivo que estamos, aí, diante de questões da maior
gravidade e da mais forte repercussão jurídica e que não podem
ser postas à margem, num muchôcho ou num superior dar de ombros, quando colocadas diante da Comissão de Justiça de uma das
Casas do Congresso Nacional, convocado ao debate e a assumir
posição em um dos problemas mais sérios e mais prementes da
vida nacional .
Parece-nos evidente, do ponto de vista estritamente político,
que se a tese acessionista tivesse qualquer possibilidade de vir a
prevalecer, no problema da definição do dominio das jazidas de
petróleo, outro caminho não nos apontaria o dever - (a cujos
imperativos, por sem dúvida, nenhuma das correntes partidárias
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com assento nesta Casa deixaria de atender) senão o de marcharmos, com urgência, para a própria reforma da Constituição.
Conquanto ponderáveis, porém, e, sob alguns aspectos parciais, por vêzes, impressionantes, as teses desenvolvidas pelos que
sustentam serem as jazidas minerais propriedade dos superficiários respectivos - do exame aprofundado a que o problema convocou as nossas reservas intelectuais, chegamos, ao seu fim, com a
tranqüila convicção de não haver a menor dúvida de ordem jurídica, por uma cadeia de argumentos irretorquíveis, de que as jazidas de petróleo, em nosso regime constitucional e jurídico vigente, são do domínio privado da União, em que pesem as doutas,
porém infundadas, opiniões dos ilustres juristas que, ainda a esta
altura da vida nacional, timbram em sustentar o contrário.
14. Prescrevemos à demonstração do que parece ao alcance
de qualquer entendimento medianamente esclarecido, desdobrando os argumentos com que nos contrapomos às opiniões em que
se esteiam os acessionistfj.s . Procuraremos fazê-lo em têrmos metódicos e com a clareza qtte o assunto, pela complexidade dos seus
pormenores, estará a impor.
Comecemos, antes d(~ mais pelo reconhecimento de que a tese
acessionista, a. propósito das minas e jazidas minerais, pela subordinação da propriedade das riquezas acaso encontradas no subsolo ao dono do solo a elas correspondentes, passou a ter, em 24 de
fevereiro de 1891, fôrça de norma constitucional, integrando em
têrmos tais o conceito de plenitude do direito de propriedade que
nenhuma lei ordinária contra êle poderia vàlidamente dispor. A
leitura do § 17 do artigo '72 da primeira Constituição da República
não deixa, a propósito, margem para qualquer vacilação. E não
menos claro é que, embora viesse isso a contrariar uma tradição
que se confundia com tôpa a história do direito das minas brasileiras na Colônia e no Império, êsse foi o sistema imperante até
16 de julho de 1934, dat~ da entrada em vigor da segunda Constituição republicana.
· Em 1934, porém, - eis aí outra verdade que não se pode contestar - a Constituição deixou de adotar disposição equivalente
ao preceito vigente pelo texto de 1891, e, conquanto sem atribuir,
expressamente, o domínio das minas e jazidas minerais à Nação
ou a quem quer que fôss~. estabeleceu que, embora com a restrição de ser "para o efeito da exploração ou aproveitamento indus-
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trial" elas "constituíam propriedade distinta do solo", e, de qualquer modo, desenganadamente, adotou o critério de não fazer da
acessão das riquezas do subsolo um principio constitucional.
Diante dêstes fatos, surgem, então, ao nosso espírito de in-dagação as seguintes questões:
1.ª - Deixando de fazer referência à declaração constante
da Constituição anterior de que "as minas pertencem aos proprietários do solo" e acentuando (artigo 118) que, embora para efeito
expresso, elas passavam a constituir "propriedade distinta da do
solo", teria a Constituição de 1934 atribuído, impllcitamente, a
propriedade das minas da União, retomando o fio da tradição
nacional?
2.ª - Sem a declaração expressa constante da Constituição
de 1891, poder-se-á considerar que a propriedade das riquezas do
subsolo se considere necessária e constitucionalmente vinculada ao
proprietário do solo, sob o fundamento de que a idéia de acessão,
aí, seja uma decorrência do conceito genérico do direito de propriedade que a Constituição de 1934 assegura no inciso 17 do artigo 113 e dêle forçosamente promane?
3.ª - Em que têrmos, então, se poderia, legalmente, extinguir
êsse regime de acessão não expressamente referido na Constituição
de 1934?
Meditemos sôbre as nossas próprias indagações.
15. A primeira delas, sem dúvida, arrastando-nos a uma
exegese do próprio texto constitucional, poderia, se para a hipótese
o sacrifício se fizesse imperioso, nos conduzir a uma pesquisa mais
ampla' de elementos elucidativos. E difícil não nos haveria de
ser - sem embargo de doutas opiniões em contrário e embora confessando que a argumentação teria, na espécie, sentido meramente
opinativo - trazer à colocação do debate valiosas declarações, à
guisa de interpretação autêntica.
Na exposição das diversas fases de elaboração da Constituição vigente, cujo artigo 152 é fiel reprodução do artigo 118 da
Carta de 1934, arrola o desembargador José Duarte ("A Constituição Brasileira de 1946", vol. III, págs. 162 e seguintes) opiniões de melhor quilate no sentido da interpretação de que, dividindo as duas propriedades (consideradas no sistema da Constituição de 1801 em regime de "principal" e "acessório"), a segunda
Carta Magna republicana e as que vieram depois assentaram, de-
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finitivamente, o restabelecimento de nossa tradição jurídica com
a incorporação das riquezas minerais ao patrimônio nacional.
Atílio Vivacqua, por exemplo, que alia à sua condição de constituinte a autoridade de um dos mais categorizados especialistas
do Brasil em direito de minas, salientando as carcterísticas do regime concessionário que adotamos a partir de 1934, focaliza a
posição do proprietário do solo, na sua situação jurídica de superficiário, como a de um "terceiro em face da propriedade mineral"
e entende que "a quase totalidade das riquezas minerais pertence
à União".
Prado Kelly acentua que a Constituição de 1934 "fêz uma revolução branca ao estabelecer que as minas e jazidas constituíam
propriedade distinta da do solo", conseguindo "pacificamente, o
que certos povos só obtêm ao preço de lutas internas ou mercê de
longa evolução e catequese dos espíritos" e, em várias passagens
de sua exposição, adota como tese pacífica a transferência das
riquezas minerais, com a Copstituição de 1934, para o domínio da
União. Hermes Lima, Hannehman Guimarães, Nestor Duarte e Ernani Sátiro não discreparam do mesmo entendimento e, o que é
relevante, os acessionistas não surgiram em campo na defesa de
seus pontos de vista.
Dando de barato, porém (pelo reconhecimento de que, em matéria de direito de propriedi:tde, a atribuição de domínio deveria
ser expressa e não implícita} ,que a tese, nos têrmos em que a colocou o texto constitucional, não se apresente em posição de evidência - nem por isso deixaremos de colhêr, pelo exame dos elementos ao nosso alcance, dt~.as conclusões de cristalina procedência jurídica: a primeira é a de que tanto não se choca o regime
constitucional inaugurado em 1934 a idéia da atribuição do domínio das riquezas minerais à União que não faltam categorizados e insuspeitos juristas q'll,le, nêle, a estejam vendo implícita; a
segunda é a de que, inequivocamente, desapareceu, com a própria
Constituição de 1891, a tese acessionista, como tese de natureza
constitucional, em relação às riquezas do subsolo.
16. Diante disso, evide:nte é que, sob o prisma constitucional, apenas nos cumpriria, então, verificar se o princípio da "acessão" está implícito na concepção constitucional do direito de propriedade, as.segurado pela CRrta de 1934, de tal modo que a inte-
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gração dêsse conceito não pudesse sofrer modificações senão através alterações da própria Constituição .
Não temos a menor dúvida em sustentar que, pelo menos em
referência às riquezas do subsolo em suas relações com a do solo, o
princípio da acessão não é implícito ou complementar da noção
constitucional do direito de propriedade, no regime de 1934.
Cumpre não perder de vista, antes de mais, que, abandonando as conceituações de inspiração romanística expressas no inciso 22 do artigo 179 da Constituição do Império (Constituição de
25 de março de 1824) e no § 17 do artigo 72 da primeira Constituição republicana, que garantimos o direito de propriedade "em
tôda a sua plenitude", a verdade é que a Carta de 1934, ao sôpro
de novas correntes do pensamento jurídico, se limitou (inciso 17
do artigo 113) a "garantir o direito de propriedade na forma que
a lei determinar", recomendando, porém, de logo e taxativamente,
que êle não poderia "ser exercido contra o interêsse social ou coletivo".
E o que há de positivo, na tradição jurídica do Brasil, mesmo
sob o regime do império, é que não obstante ser ali inconcussa
a afirmação da plenitude conceituai do direito de propriedade, o
que naquela fase dominou foi a inexistência da tese acessionista
em relação às riquezas minerais, compreendidas, iterativamente,
como bens dominiais da Nação. E a declaração expressa de atribuição do domínio das riquezas minerais ao proprietário do solo
pela Constituição de 1891, como complemento da declaração constitucional de manutenção da "plenitude" do direito de propriedade, outro sentido lógico não pode ter senão o do reconhecimento
de que, sem ela, a acessão não seria implícita, por que implícita
não houvera sido, e muito ao revés, na ordem jurídica imperial
que, da nova, não divergia nos seus pressupostos essenciais em relação ao direito de propriedade.
E se assim sempre se entendeu, diante de dispositivos constitucionais de transparente poder afirmativo, como, então, pretender que a "acessão" pudesse vir a ser considerada implícita diante
de um novo texto da Constituição, em que o adminículo quantitativo da "plenitude" foi subtraído à precisão do conceito de direito
de propriedade e êle próprio ficou com o seu exercício condicionado aos critérios do legislador ordinário, "na forma" que as leis
entendessem de fixar?
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De resto, a idéia de "acessão" não se apresenta em direito,
quer na legislação em geral quer na própria doutrina, sob tamanha uniformidade de vistas, capaz de justificar a tese da sua necessária vinculação um tanto jusnaturalística, ao conceito de propriedade, nas relações entre o solo e o subsolo.
17. Não nos deteremos, porque isso nos levaria longe de mais,
no debate jurídico sôbre o conceito de acessão, nem mesmo nos
iremos perder no assentamento do critério de ser tal figura jurídica expressiva de um modo originário de aquisição do domínio,
ou de, em substância, ser um feito da própria fôrça expansiva do
domínio, porque, no direito moderno (e não cremos que possa sustentar o contrário quem se abalançar a examinar as raízes do problema do próprio direito romano), conforme salienta Eduardo Espínola: "a despeito de tôdas as divergências, quanto à natureza
jurídica, à classificação das várias figuras, à inclusão ou exclusão
de alguns casos, pode definir a acessão como a união (conjunção,
atração) real de uma cois(t acessória à coisa principal" - Ruggiero, "Instituições de Direito Civil", vol. II, págs. 374 e seguintes
sustenta o princípio nos 1seguintes têrmos definidores: "o princípio geral é que a propriedade da coisa acessória é adquirida pelo
proprietário da principal, quando uma separação não é possível
ou socialmente útil".
Estudo mais aprofunqado da "acessão" não leva a outras conclusões, nem o direito estrangeiro, onde o instituto carece as mais
variadas modalidades e eµi alguns de cujos códigos à concepção
romana, compreende as rr+odalidades de "móvel a móvel", de "móvel" e de "imóvel a imóveP', nem o direito brasileiro, no qual o têrmo é empregado apenas como tradutor de um dos cinco modos de
aquisição da propriedade imóvel.
E é evidente que embora o Código Civil enumere como "acessórios do solo" os "minerais contidos no subsolo" (artigo 61, II),
nada há neste critério, pela fôrça lógica das relações de vinculação entre acessório e principal, considerados como categoria de
valoração jurídica, que pcissa dar a essa solução o caráter de necessária ou inerente à concepção institucional da propriedade,
justificando-se ela, somente, como uma determinação da lei ordinária, elaborada, aliás, quando vigente a constituição que dava
à acessão das riquezas do subsolo ao proprietário do solo a fôrça de
imperativo da Lei Magna.
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Como lei ordinária, pois a disposição do Código Civil seria a
única a assegurar a acessão para as riquezas minerais, em têrmos,
no entanto, de poder ser alterada por outra lei geral ou especial,
respeitados, apenas, quanto aos seus efeitos, os demais princípios
constitucionais garantidores do direito adquirido - e isso mesmo
para os que não entendessem já estar o dispositivo, implicitamente, revogado pela nova conceituação binária da propriedade do
solo e do subsolo re-introduzida na sistemática do nosso direito
positivo pela Carta Magna de 1934.
18. Colocada a questão nestes têrmos de entendimento, vale
dizer, admitido (e cremos que isso é um mínimo com o qual os próprios acessionistas hão de concordar) que a tese acessionista deixou de ser imperativo constitucional em 1934, teremos que examinar, então, como se colocou o problema na legislação ordinária
conseqüente e até que limites tal legislação poderia e realmente
teria efetivado a consolidação das riquezas minerais, e especialmente das jazidas petrolíferas, no domínio da União, em condições de
segurança jurídica para os seus desdobramentos futuros.
Voltemos, então, ao Código de Minas, datado de 10 de julho de
1934, embora publicado somente a 20, quatro dias depois de em
vigor a Constituição de 1934.
· Já vimos, desenvolvidamente, como os acessionistas sustentam
suas teses no que aquêle decreto legislativo veio a lhes contrariar
os pressupostos. Resumiremos, pois, as considerações que nos parecem imprescindíveis à fixação do nosso entendimento em contrário.
Não deixaremos de proclamar quão ponderáveis nos parecem
os argumentos dos que sustentam a tese de que os decretos legislativos publicados quando já em vigor a Constituição de 1934, ainda sob a responsabilidade do Govêrno Provisório, têm sua existência ou validade jurídica muito comprometida.
As opiniões manifestadas em tôrno do assunto, num e noutro
sentidos, são, sem dúvida, muito relevantes e, embora sem aceitar
em qualquer delas, o pêso da evidência, devemos reconhecer que
nossa inclinação seria no sentido de acolher aquelas menos favoráveis à validade do decreto de 10 de julho, ficando a nossa humilde opinião pessoal com o acórdão de 8 de dezembro de 1936, do
Tribunal de São Paulo, inspirado nos pareceres a que nos referimos de Plínio Barreto e Azevedo Marques, e, mais, nas categori-
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zadas manifestações de Astolfo Resende, Alfredo Bernardes Pires
e Albuquerque e Miranda Valverde.
O fato, porém, é que o Supremo Tribunal Federal acolheu entendimento diverso, pondo têrmo à controvérsia, com os acórdãos
de 2 de junho de 1937 e 5 de setembro de 1939, nos quais se proclamou a vigência dos tão impugnados Códigos de Aguas e de Minas.
Pontes de Miranda, nos seus Comentários à Constituição de
1934, sustentava a validade daqueles decretos legislativos e a sua
aprovação pelo artigo 18 das Disposições Transitórias daquela Carta, teses estas que, como vimos, embora quanto aos outros aspectos sustentasse a inconstitucionalidade dos preceitos principais do
Código de Minas, também haviam sido acolhidos por Levi Carneiro.
Posta, assim, pela decisão do órgão constitucionalmente competente - o Supremo Tribunal Federal - fora de dúvida a questão
da vigência do Código de Minas de 1943 e de sua aprovação pelo
artigo 18 das Disposições Transitórias da Constituição de 16 de
julho, restaria apurar:
a) se poderia ser êle considerado em vigor, apesar de sua publicação, por ter sido reali~ada em 20 de julho, para efeitos previstos- no artigo 20, inciso I da Constituição de 1934;
b) se, em caso contrá:rio, poderão os seus preceitos, relativos
à contribuição do domínio das minas e jazidas à União, ser entendidos em harmonia com os dispositivos da Constituição de 1934.
Quanto à primeira indagação, não hesito em respondê-la pela
negativa. O Código de Mipas, datado de 10 de julho de 1934 e
publicado a 20 do mesmo r:pês, pode, sem dúvida, e assim o resolveu, conclusivamente, o Supremo Tribunal Federal, ser considerado lei, válida e jurldicam~nte existente, mas é intuitivo que sua
vigência não se pode antecipar à data anterior à sua publicação,
mesmo porque o exato é que, desde que no seu contexto nenhuma
disposição existe em contrário, só mesmo dias depois de sua publicação, de acôrdo com as regras então vigentes do artigo 2.º da
antiga Lei de Introdução ao Código Civil, é que êle começou a vigorar. O período, pois, compreendido entre a data de sua assinatura, melhor ainda, de sua publicação e de sua efetiva vigência,
poderá ser considerado sob as regras de hermenêutica que regulam para as leis o período chamado da "vacatio legis". O iniludível, porém, é que não poderia compreender que o Código de Minas de 1934 pudesse ser iq.cluído no rol das leis a que se refere
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o inciso 1 do artigo 20 da Constituição de 16 de julho, "vigentes
até à data de sua promulgação", para o efeito de definir sôbre as
riquezas minerais do domínio da União.
Quanto à segunda, nenhuma razão de ordem jurídica me
força o espírito a aceitar a inconciliabilidade dos preceitos do Código de Minas de 1934 com a Carta Constitucional de que foi êle
contemporâneo.
Pelo contrário. Ainda que se admitisse, aã argumentum tantum, que a distinção ou separação entre a propriedade do solo e a
do subsolo, imposta pelo artigo 118 da segunda Constituição Republicana, não importava, por si só, em atribuir à União a propriedade que, dantes, a Carta de 1891 reservava aos superficiários,
é claro que o subsolo ficaria como res nullius, segundo esclareceu,
em têrmos inequívocos, durante os debates de elaboração do texto
constitucional agora em vigor, o Deputado José Joffili (ver "Constituição Brasileira de 1946" de José Duarte, vcl. III, pág. 182), e,
em qualquer época, a lei ordinária poderia dispor sôbre o seu titular, do mesmo modo que, sem qualquer restrição, poderá, sempre,
dispor no sentido de modificar as normas que regulam, entre nós,
o instituto da acessão.
E' incontestável que contra isso não poderia prevalecer qualquer argumento que se inspirasse na conceituação do direito de
propriedade, reconhecido pela constituição de 1934, nos têrmos
restritos do seu condicionamento "ao interêsse social ou coletivo",
e garantido apenas "na forma que a lei determinar".
E em se tratando de accessão apenas passível, in fieri, relacionada com minas ou jazidas desconhecidas, é claro que, quanto
a elas, pelo menos e só essas foram incorporadas ao domínio da
União, nada poderia haver de mais precário que a alegação de estarem vinculadas ao superficiário, que lhes ignorava a existência,
a título de "direito adquirido". Tanto valeria dar às simples expectativas resultantes das condições normativas para exercício ou a
atribuição genérica de direitos, a irretratabilidade do direito adquirido, o que importaria, pràticamente, em estabelecer, pelo critério de entendimento tão difuso, a irreformabilidade da maioria
das disposições da legislação civil, naquilo em que elas, realizadas
determinadas condições ou efetivados certos pressupostos, contribuem para o surgimento de determinados direitos. Na hipótese
das jazidas minerais não conhecidas, de fato, sustentar que elas
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devem constituir direito adquirido do proprietário do solo pela
simples possibilidade de virem, um dia, existir ou a ser descobertas, e em têrmos tais que nunca mais, antes mesmo de sua existência ou descoberta, a lei ordinária pudesse adotar novos critérios
de conceituação do regime da accessão, porque tais critérios violariam a garantia constitucional da irretroatividade da lei em face
do direito adquirido, seria, pràticamente, estabelecer a irreformabilidade das leis ordinárias condicionadoras da existência de qualquer direito, antes de sua consolidação no patrimônio de quem
quer que fôsse.
20. Seja como fôr, porém, o certo é que, como a lei de existência e validade juridicamente reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, o Código de Minas de 1934 estava em pleno vigor,
sem qualquer dos seus dispositivos pelo menos do nosso conheci·
mento tivesse merecido a fulminação de inconstitucionalidade,
quando, sobrevindo o golpe de 10 de novembro, foi outorgada a
Constituição de 1937 .
E já aí, por fôrça do arrtigo 36 dessa Carta, passaram a constiuir bens do domínio da "Q"nião, como o proclamou em fundamentada sentença de 24 de novembro de 1947 (in "Revista de Direito
Administrativo", voL 13, págs. 250 e seguintes) o douto Juiz Elmano Cruz "todos aquêles que pertencessem à União nos têrmos
das leis vigentes, entre ela~ o Código de Minas, reproduzindo esta
última Carta, no artigo 143, o princípio constante no artigo 118
da Constituição anterior".
Torna-se, assim, imperioso reconhecer que, mesmo para os
que teimassem em não reconhecer a dominialização das riquezas
minerais como decorrênci~ da Constituição de 1934 ou do Código
de Minas que entrou em vigor logo depois de sua promulgação,
dúvida não pode restar, partindo do pressuposto irrecusável, por
decisão judiciária, da vigência do mesmo Código quando foi promulgada a Carta de 1937, que, ai, por determinação expressa da
mesma Constituição, tais bens passaram a pertencer, definitivamente, ao patrimônio da União.
21. E como refôrço de posição, já em têrmos de não sofrer
contestação, vigente a Carta de 1937, foi baixado, em substituição
ao Código de 1934, conservando, porém, os mesmos preceitos que
incorporaram as riquezas minerais ao patrimônio da nacional, o
novo Código a que deu ori~em o Decreto-lei n.º 1. 985, de 22 de ja-
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neiro de 1940, cujos artigos 4. 0 , 7.0 e 10 colocam a questão do domínio da União sôbre tais bens em conceitos jurídicos definitivos.
Preciso é acentuar que tal Decreto-lei foi baixado sob um regime constitucional em que, além de não haver qualquer dispositivo
de sua Carta Magna assegurador do direito adquirido, o próprio
conceito do direito de propriedade estava, no inciso 14 do seu artigo 122, garantido sob a seguinte restrição, evidentemente delegatória de plenos podêres ao legislador ordinário: "no seu conteúdo, os seus limites serão os definidos nas leis que lhe regularem o exercício''.
Diante de tais normas constitucionais, pois, seria incompreensível, se já não se tratasse de domínio reconhecido pelo artigo 36
da Constituição de 1937 em face do Código de Minas de 1934, discutira tese da dominialidade das minas e jazidas minerais em presença dos textos do Decreto-lei 1. 985, num regime em que o conteúdo e os limites do direito de propriedade eram da competência
do legislador ordinário e em que o direito de propriedade eram da
competência do legislador ordinário e em que o direito adquirido
não era princípio constitucional.
22. E ainda sob o mesmo regime, embora, evidentemente,
as jazidas de petróleo já estivessem compreendidas no sistema da
legislação geral sôbre minas, surgiu o Decreto-lei n. 0 3. 236, de 7
de maio de 1941, afirmando, logo em seu artigo l.º, que as jazidas
de petróleo e gases naturais existentes no território nacional pertencem à União, a título de domínio privado imprescritível, e
considerando (parágrafo único) "de nenhum efeito os manifestos
e registro de jazidas de petróleo e gases naturais que, porventura,
hajam sido efetuados".
23. Não há, pois, nem pode haver a menor dúvida de que,
sejam quais forem as restrições ou entendimentos doutrinários que
se possam chocar na sustentação de teses que o problema envolva, a verdade evidente é que ao ser promulgada a Constituição de
1946, ou por haver sido reconhecida expressamente no texto da
Carta Constitucional de 1937 (artigo 36, alínea "a") ou pelo fato
de haver, assim, expressamente, sido declarado na lei baixada em
inteira harmonia com os novos cânones constitucionais (Decretolei 1. 985), já a propriedade das minas e jazidas minerais (sendo
que, quanto às de petróleo, com a reiteração do Decreto-lei número 3. 236) era, inconcussamente, da União.
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Todo o problema, pois, para sofrer alterações, no regime da
Constituição de 1946, estaria a reclamar disposições expressas que
nem a Carta de 18 de setembro nem qualquer lei ordinária, depois
dela, nem mesmo qualquer projeto jamais cogitou de promover.
Nem se argua que, na relação dos bens do domínio da União
enumerados no artigo 34 da Constituição vigente, não constam,
desta feita, aquêles que com tal devessem ser considerados por estarem expressos na legislação vigente "à data de sua promulgação". E' claro que tal omissão não importa em excluir do domínio
da União bens que nêle já estivessem compreendidos. Nem, muito
menos, se poderia dizer que aquela relação constitucional, muito sintética, tem sentido taxativo e não simplesmente enumerativo.
Como muito bem, aliás com clareza e a precisão que lhe são habituais, acentuou o ilustre Sr. Odilon Braga, num dos seus comentârios sôbre o "Estatuto do Petróleo" (ver o "Avulso da Câmara sôbre a mensagem n. 0 62'', pág. 52):
"Ao iniciar com o verbo incluir o artigo 34, a Constituição de 46 con~:mlidou todos os textos legais que, em data
anterior, mandi;i.ram incorporar bens ao patrimônio da
União, salvo choque direto ou presumido com outro qualquer dispositivo constitucional. Considerando "incluídos" entre os l;iens da União os que ali foram indicados, admitiu a existência de outros que não o foram."
E é preciso notar qu.e, substituindo a Carta de 1937, a Constituição de 1946 restabel~ceu a garant.ia dos direitos adquiridos e
deu, se assim podemos dizer, um pouco mais de "plenitude" ao direito de propriedade, su,jeitando-o em têrmos mais restritos ao
condicionamento que lhe pretendesse impor o legislador ordinário,
mas, no particular, evidentemente, ao se falar em "direito adquirido" e em "plenitude de direito de propriedade", é preciso ter em
vista que nova Carta Magna, em matéria de riquezas minerais, encontrou os fatos consumados da incorporação de tais bens ao patrimônio nacional e as garantias que ela possa oferecer, evidentemente, não poderão ser destinadas a quem, sob a vigência de suas normas, não se apresenta como titular do domínio constituindo um verdadeiro paradoxo que tais normas sejam invocadas para re&tituir direitos que, por tôdas as razões
éticas e jurídicas do momento da civilização que estamos atravessando, ninguém poderii;i. compreender separados do domínio da
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Nação, do qual só a incompreensão liberal e individualista de 1891
poderia justificar o afastamento temp0rário, quebrando uma tradição que vinha dos tempos da Colônia.
24. Com estas considerações, acreditamos haver, suficientemente, mesmo em homenagem ao ilustre colega que pediu nossa
atenção para êste aspecto delicado do problema que nos competia estudar, demonstrando que não devemos temer, do ponto de
vista jurídico, qualquer dúvida sôbre a realidade e a exatidão de
um dos pressupostos fundamentais do projeto 1.516, que é o do
reconhecimento preliminar do domínio privado da União sôbre as
jazidas petrolíferas e que, portanto, para tranqüilidade de nossa
consciência jurídica, não será mister, a propósito, para que nos
desembaracemos de qualquer obstáculo emergente, mesmo sob ·a
inspiração de possíveis alicantinas da rabulagem, apelarmos para
a compreensão patriótica do Congresso no sentido de afastá-lo
através o apêlo à reforma do texto Constitucional.
25. Em sua brilhante e lúcida exposição, a que não tive a
fortuna de assistir, mas que se encontra publicada no "Diário do
Congresso" de 15 de fevereiro dêste ano, o Ministro Mário Bittencourt Sampaio, abordando os aspectos da constitucionalidade do
projeto 1. 516, enfrenta a questão do exercício das faculdades monopolísticas do Estado em relação às atividades econômicas, cujo
direito está expresso no artigo 146 da Constituição vigente, para
fazer a seguinte observação:
"0 projeto dispõe sôbre a criação de uma sociedade
que se destinaria à industrialização e comércio do petróleo e seus derivados. Não se trata, portanto, de um projeto de lei orgânica reguladora das condicões gerais para
o exercício dessas atividades, mas da criação de uma sociedade monopolizadora das mesmas . A nosso ver, êsse objetivo fundamental do projeto fere de frente o artigo 146
da Constituição, que só ao Estado permite um monopólio
dessa natureza."

26. Aí está, sem dúvida, uma das questões gerais, de alcance fundamental, do ponto de vista jurídico, no estudo da solução
que o Congresso foi convocado a fazer para o problema da exploração do petróleo. E ela é, precisamente, a segunda, na ordem de importância que havíamos fixado, a provocar o nosso exame atento
e consciencioso.
20 -
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Nem menos certo, porém, é que o dever de lealdade, no exame
objetivo dos dados of~ecidos à nossa apreciação, nos conduz, de
logo, a salientar que, embora entendamos de nosso dever levar a
têrmo o estudo da questão jurídica suscitada pela observação do
Ministro Bittencourt Sampaio, pelo relêvo que, dos pressupostos
por nós assentados em sua análise resulta para o entendimento de
modificações que possam a vir ser propostas, o fato é que não
conseguimos descobrir, em todo o projeto 1. 516, em têrmos
estritamente jurídicos, a solução monopolizadora a que se refere
a critica daquele eminente compatrício.
O projeto 1. 516 pode, evidentemente, ser apontado como visando à concessão de muitos favores específicos para a sociedade
de economia mista cuja criação sugere, que lhe darão, na prática,
uma situação de tratamento privilegiado na condução das atividades econômicas petrolíferas, mas a verdade é que êle não preconiza
nenhuma solução que exclua o surgimento de outras emprêsas,
dentro das limitações ou 'condições da legislação geral, que se dediquem à mesma ativid~.de. Uma solução desta natureza, pois,
não nos parece que, jurlcUcamente, possa ser apontada como monopolística, de vez que el;a não exclui a concorrência das organizações que, embora sem as vantagens específicas do empreendimento paraestatal, queir1:1.m vir concorrer no negócio do petróleo,
sujeitando-se às condiçõe~ gerais que, em parte, são amenizadas
em benefício da entidade que o projeto 1. 516 entende conveniente fazer surgir.
27. A objeção do Ministro Bittencourt Sampaio, no particular, se fôsse jurldicamente procedente, representaria um óbice,
isso sim, à tese do projeto Euzébio Rocha (projeto 1. 595) que, instituindo uma entidade q:e direito privado, embora com participação apenas de pessoas jurídicas de direito público, proíbe ( § 3. 0
do artigo 2.º) a instituição de quaisquer outras organizações ou
o deferimento de novas autorizações ou concessões com objetivos
idênticos, correlatos ou afins aos da Sociedade e suas subsidiárias,
ou à solução proposta pelo Deputado Amando Fontes (projeto
n.º 1.495), atribuindo (artigos 13 e 14) à sociedade, também de
economia mista, que propõe, exclusividade nas operaçeõs de pesquisa, lavra e refino que se devam realizar em território nacional.
A repercussão que o assunto, porém, em têrmos estritamente
jurídicos, deve ter sôbre qualquer das fórmulas pela qual o ple-

-

3.07 -

ná.rio acabe por manifestar prefexên-cia, conduz a Comissão de
JU.::.--tiça, no cumprimento de seu dever regimental, a exammâ-la,
com a se.ried.ade e com a possível profundidade, a fim de que, pe.lo
menos sôbre os caminhos em opção. se projetem as luzes do mais
adequado entendimento constitucionai.
Wao vemos, aqui, porque isso, como problema de conveniência, nos .seus aspectos predominantemente de interêss.e da economia ou da defesa nacionais, estaria afeto à competência regimental de outras Comissões específicas, examinar as vantagens
da solução monopolistica, puramente estatal. paraestatal ou através concessão. O que devemos - porque isso é o que nos compete, na Comissão de Justiça - é examinar se, no regime da Constituição vig·ente, a solução monopolística deverá ser rigorosamente
estatal ou s•e se lhe abre, também, a faculdade de ser exercida
a travé:s entidades diversas do Estado .
28. As.sentado, como ficou, em bases que queremos reputar
detinitivamentie esclarec1edora.s, o nosso e'Dterulimento no sentido
de reconhecer que as jazidas de petróleo são, inquestionàvelmen:te, do domínio privado da União, imprescritível e inalienável, não
nos parece - e ai sentimos divergir do ponto de vista expresso pelo
douto S1'. Odilon Braga na exposição de motivos c.om que justificou o anteprojeto do Estatuto do Petróleo - que haja a menor
necessidade de invocação do artigo 146 da Constituição Federal
para justificar, através o exercício de uma entidade monopolística,
quanto aos aspectos da pesquisa e da lavra das jazidas de petróleo,
a privatividade e exclusividade da União no modo de regular a utilização dos bens do seu patrimônio. O culto jurista, que ê o Presidente da União Democrática Nacional, entendeu, em sua magnifica. exposição, que não seria possível "declarar privativas da União
as operações pertine'Dtes a essa indústria sem fundar no artigo 146
da Constituição o sistema finalmente preferido". Devemos ressalvar
que, em parte S. Exa. se viu constrangido a chegar a tais conclusões
por haver sido vencido na solução, que prevaleceu no anteprojeto
do Estatuto, de assegurar o direito de preferência ao proprietãrio do
solo (será esta a terceira questão fundamental que, oportunamente,
examina.remos), mas sua fundamentação está redigida nos seguintes têrmos:
"Não poderiamas (deixar de fundar o projeto no artigo 146 da Constituição) porque a isso nos obstavam
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dois outros textos da Constituição: o artigo 6.º e o § 1.º
do artigo 153. O primeiro assegura aos Estados a competência complementar de legislar sôbre riquezas do subsolo (letra L do n.º XV do artigo 5.º), e o segundo aos
proprietários do solo o direito de preferência para explorá-las."
Não sentimos, infelizmente, o pêso de nenhuma das duas objeções. Quanto à relativa ao "direito de preferência", além de por
outros motivos que, a seu tempo, minudearemos, também pelas mesmas razões que levaram o Sr. Odilon Braga a não entender possível a conciliação de tal direito com a situação jurídica das jazidas
de hidrocarbonetos fluídos. Quanto à outra, porque é claro que a
idéia de "legislação complementar" expressa· no artigo 6.o da
Constituição como uma faculdade, em determinadas hipóteses, reservada aos Estados (e note-se que somos dos mais convencidos federalistas, no sentido de preservar as franquias autonômicas do
Estado, no exercício dos p;oderes expressos ou residuais que a Carta Magna lhes confere), jamais poderia ser entendida senão no
sentido preciso do que é "complementar", e nunca, em hipótese
alguma, poderia chegar aos extremos elásticos de conferir aos
Estados a faculdade de a~terar ou intervir na elaboração de normas com as quais a Uni(io entendesse de dar destino ou traçar
regras para a utilização de bens do seu domínio.
A tese certa e inatacável é, exatamente, aquela que, linhas
antes na opinião referida, está exposta pelo próprio eminente Se. nhor Odilon Braga, quando considera "que o direito de propriedade assegura ao seu titular, como corolário natural, a faculdade
·privativa de decidir sôbre o modo do seu aproveitamento econômico".
Nestas condições, nosso entendimento é o de que, em relação
às operações de pesquisa, lavra, refinação, comércio e transporte
do petróleo das jazidas minerais .de sua propriedade, que são tôdas as existentes no território nacional, a União não precisa de
recorrer à tese monopolística do artigo 146 da Constituição para
· ·tomar qualquer orientação ou decisão . Ela tem, a respeito, constitucional e juridicamente, a plena faculdade de optar, sem embaraços de qualquer espécie, e inspirada apenas nas razões da sua
conveniência ou do seu interêsse, por qualquer fórmula de expio~
ração e aproveitamento e expressá-la em lei ordinária, com a ma~
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nifestação da vontade dos seus órgãos de representação, dispondo, livremente, no âmbito de sua competência, sôbre o modo que
lhe pareça mais adequado ao aproveitamento econômico de bens
do seu dominio.
E em sendo assim, nenhuma dúvida temos em afirmar que não
pode ser acoimada de inconstitucional ou injuridica qualquer solução pela qual a União resolva explorar, diretamente, como um
serviço público comum, ou através organização de caráter autárquico, ou poc meio de sociedade de economia mista, ou por forma
de administração ou de concessão, em regime de concorrência ou
não, as jàzidas petrolíferas de sua propriedade, nas diversas fases,
conjuntas ou isoladas, de pesquisa, lavra, refinação, armazenarriento, comércio e transportes. A Constituição não representa para qualquer de tais soluções o menor impedimento. Nelas a União
não monopoliza bens ou atividades econômicas de terceiros, porque se limita a estabelecer critérios para a utilização econômica de
bens de seu patrimônio.
29. O problema, porém, evidentemente, já não apresenta a
mesma tranqüilidade em se tratando de refinação, transporte ou
comércio de petróleo e seus derivados de procedência diversa, isto
é, de importação estrangeira, vale dizer de jazidas não pertencentes à União.
Já ai, é claro que a União não poderá intervir, no sentido de
limitar a concorrência (queremos salientar que o projeto 1.516'
não suscita o problema de vez que à Petrobrás não reserva a exclusividade de tais atividades), estabelecendo privatividades, a não.
ser que se utilize em lei especial, da faculdade que a Constituição
lhe ·confere, excepcionalmente, no artigo 146, de "intervir no dominio econômico e monopolizar determinada indústria ou atividade", desde que a intervenção "tenha por base o interêsse público
e por limite os direitos fundamentais assegurados na Constituição".
30. E' bem de ver que, dentre os direitos fundamentais, se
inclui, em nosso regime, o de propriedade, cuja desapropriação
está condicionada à indenização prévia que a Constituição de 1946
foi muito mais liberal em garantir que as de 1934 e de 1937.
A observação acima vai apenas como um reparo - e reparo
de quem diverge, doutrinàriamente, da extensão conceitual, ainda
exageradamente privatística, que tem o direito de propriedade em
nossa estrutura jurídica - para evitar as fórmulas monopolisti-
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cas que, por acaso, venham a ser examinadas, os tropeços com os
contrafortes do individualismo capitalista de que ainda se acha
impregnada a nossa Carta Magna.
31. Numa atividade como a da exploração do petróleo e seus
derivados, vinculada por tão acentuadas características a condições essenciais da vida nacional, o elemento do "interêsse público", para atender à exigência constitucional e justificar a intervenção monopolística do Estado é, de si mesmo, mais do que evidente.
32. A questão, porém, estaria em saber se a intervenção monopolizadora autorizada pela Constituição, quanto ao seu exercício, comportaria outra solução a não ser a puramente estatal, de
exploração direta pela União, sob forma autârquica ou como serviço público direto. O projeto 1.516 não enfrentou o problema.
Enfrentaram-no, porém, as soluções Euzébio Rocha e Amando
Fontes.
Já vimos que o entenpimento do Ministro Bittencourt Sampaio é no sentido rigorosamente restritivo.
No particular, entendemos que conquanto a forma normal
de "monopólio" seja a est;atal, a Constituição não permite a intervenção excepcional do Estado nas atividades econômicas em
têrmos tão rígidos que tornem, necessàriamente, inviável a constitucionalidade de qualquer outra solução. A Comissão de Constituição e Justiça conhece, a respeito, o rigor dos nossos critérios
antes de fulminar proposição de inconstitucional. Não valerá que
os repitamos aqui, tanto inais quanto, na hipótese, nem mesmo
duvidosa nos parecerá a constitucionalidade de qualquer projeto
que sugira o exercício do monopólio das atividades petrolfferas pela
União, através entidades jµrldicamente sob seu contrôle.
33. Na espécie, pedimos vênia para fazer nossas as seguintes
e judiciosas considerações <io Sr. Odilon Braga, de cuja autoridade
ainda uma vez, nos queremos socorrer:
"Usando os verbos "intervir" e "monopolizar" a Constituição de 1946 deixara, prudentemente, ao arbítrio do
legislador comum dar-lhes o conteúdo exigido pelas circunstâncias e pelo interêsse público. Qualquer restrição
que se entendess~ de fazer ao amplo sentido do verbo
"intervir" teria de ser de caráter meramente opinativo,
assim como opinativo teria de ser o sentido ampliativo
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do verbo "monopolizar". Pareceu-nos que na idéia de
monopólio não está contida, necessàriamente· a da exe-cução direta. Pelo contrário, a prática demonstra que os
monopólios fiscais - o do sal, o do fumo e o dos fósforos
- existentes em alguns países, quer os de tradição regaliana, quer de criação moderna, executam-se por via indireta. O próprio regime de concessão importa no reconhecimento de um monopólio de Estado que se desdobra,.
por delegação, em "direitos de exclusividade" transferidos
ao empresário privado. Nesse particular, a lição de Fleiner (op. cit., 275) não poderia ser mais instrutiva"
("Avulso" cit., pág. 57) .
Precedentes, com a mesma orientação, não serão difíceis de
invocação, nesta mesma Comissão de Justiça, onde, a propósito do
monopólio da Loteria, verbi gratia, foi o assunto objeto de debates, prevalecendo a interpretação que nenhum constrangimento
temos em adotar nesta oportunidade (ver projeto 928, de 1949).
34. Dizendo, no artigo 143, que o aproveitamento dos recursos minerais e de energia hidráulica depende de autorização ou
concessão federal, na forma da lei, com o que está a repetir os
mesmos preceitos dos artigos 143 da Carta de 37 e 119 da de 34,
a Constituição vigente manteve, como as anteriores que acabamos
de referir, o direito de preferência em favor do proprietário do
solo, em relação às "autorizações ou concessões" que, declarou,
"serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no pais" .
Cabe, pois, evidentemente, como questão fundamental e de
importância preliminar no debate do problema suscitado pelo projeto n. 0 1. 516, a indagação de saber até que ponto deve prevale-cer o "direito de preferência" assegurado pela Constituição ao
proprietário do solo nos casos de autorizações ou concessões para
o aproveitamento das jazidas petrolíferas e que influência pode ser
reservada a êsse direito na hipótese da exploração do petróleo pela
União, diretamente, ou por intermédio de uma sociedade de economia mista.
Vejamos o próprio texto constitucional.
"Art. 153 § 1.º - As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no pais, assegurada ao proprietário do solo a prefe-
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rência para a exploração. Os direitos de preferência do
proprietário do solo, quanto às minas e jazidas, serão regulados de acôrdo com a natureza delas."
Não foi sem vencer sérias dificuldades que se conseguiu
manter no texto da Carta de 1946 o direito de preferência para
o superficiário, e, assim mesmo, depois de aprovado o princípio,
por escassa maioria, aceitou-se, sob a expressa finalidade de restringir-lhe o alcance, a emenda pela qual se bateu o Deputado Israel Pinheiro e que, hoje, integra, precisamente, a parte final do
parágrafo constitucional supratranscrito.
A questão, porém, foi colocada em têrmos que permitem ao
exegeta cuidadoso uma interpretação que, sem fazer qualquer violência ao texto, dará ao direito de preferência apenas o alcance
que êle, mesmo para os seus mais estrênuos defensores, não poderia
obter em maior extensão.
35. Foi, sem dúvida, o Deputado Ernani Sátiro o campeão
da batalha, nos trabalhos da Constituinte, pela adoção daquele direito quando, por meio dE.! destaque, requereu a preferência regimental para o texto do artigo 164, § 9. 0 , n.º 1 do projeto primitivo, em vez da fórmula do artigo 152, § 1.º do projeto revisto, na
qual a Grande Comissão houvera abandonado a sugestão inicial de
conservar o texto da Cart~ de 1934.
E a questão é, por êle, apresentada nestas palavras:
1

":Gl sabido quie, pela Constituição de 1934, a propriedade privada do sµbsolo passou para a União. E' claro que
ninguém mais, hoje, se está insurgindo contra êsse princípio, mesmo porque todos reconhecemos que entre o interêsse do Estado e dos indivíduos, sobretudo em se tratando de matéri~ relevante, qual seja a propriedade do
subsolo, o daquele sobreleva. O princípio que queremos
estabelecer, o mesmo da Constituição de 1934, é o que
consulta a boa dqutrina. Entre o conflito de um interêsse privado e outro também privado, deve ser colocado em
primeiro plano o do proprietário do solo, que já teve, por
assim dizer, arrebatadas do seu patrimônio tôdas as reservas minerais do subsolo."
E mais adiante, depois de considerações desenvolvidas em
meio ao debate que assumiu proporções de vivacidade, esclareceu:
"Preconizo o princípio de livre pesquisa, apenas, res·
peitàda a preferência porque esta não é privilégio. Pre·
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ferência é reconhecimento de uma situação em igualdade
de condições. Desde que o proprietário se disponha a pesquisar suas terras, não é justo seja concedida essa faculdade a terceiros, prejudicando o direito do proprietário, que
vem a sofrer, com isso, restrições profundas" ("Anais da
Assembléia Constituinte", vol. XXII!, págs. 246 e seguintes).
36. Páginas adiante do mesmo volume dos Anais, encontrase a discussão em tôrno do pedido de destaque do Sr. Israel Pinheiro para que se votasse, preferencialmente, a emenda n.º 1. 551,
da bancada mineira, cujos têrmos coincidem com o período final
do § l.º do artigo 153 da Constituição, e segundo a qual os direitos de preferência do proprietário do solo seriam regulados de
acôrdo com a natureza das minas e jazidas.
Partido do pressuposto de que, com a sua emenda, ficaria reservada à lei ordinária a fixação da maneira pela qual se deveria
conceder êsse direito de preferência, de modo que, quando tal direito prejudicasse os interêsses da Nação não devesse ser reconhecido, insistiu o representante de Minas Gerais pela aprovação do
texto aditivo, o que acabou por obter, não obstante a oposição do
Deputado Ernani Sátiro .
E de tal modo que, a título de orientar a redação final, o ilustre Sr. Prado Kelly acentuou que a conciliação dos dois dispositivos aprovados, e que deveriam integrar o mesmo artigo, outra não
seria senão no sentido de, afirmado como se achava o direito de
preferência do proprietário do solo, ficar, no entanto, ao critério do
legislador ordinário, o estabelecimento do seu conteúdo, do seu limite e da forma do seu exercício" (Anais, vol. cit., pág. 257).
37. Promulgada a Constituição, e emitindo parecer sôbre a
extensão do direito de preferência referido no § 1.0 do artigo 153
da Constituição, em 11 de abril de 1949 ("Revista de Direito Administrativo", vol. 19, págs. 336 e seguintes), a propósito de certas
normas de emergência que o Presidente da República, por proposta do Ministro da Agricultura, houvera por bem de aprovar, enquanto se aguardava (como ainda se aguarda) a lei reguladora daquele preceito, o erudito e brilhante professor Francisco Campos,
resumiu os seus pontos de vista nas seguintes teses:
"- Um direito ou uma liberdade, assegurado na
Constituição, ainda que esta autorize o legislador a condi-
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cioná-lo, restringí-lo ou efetuar discriminações quanto ao
seu exercício, poderá ser exercido em tôda a sua plenitude se o legislador deixar de usar a faculdade de regulamentá-lo ou enquanto não o regulamente.
- O proprietário do solo, enquanto não se fizer a discriminação autorizada no artigo 153 da Constituição, ao
invés de privado do direito de preferência, poderá exercê-lo indiscriminadamente ou sôbre tôdas as minas ou
jazidas, seja qual fôr a sua natureza.
- O direito de preferência significa tão sómente a
prioridade reconhecida ao seu titular para a aquisição
de um direito ainda livre, ou ainda não imputado ou
atribuído a outrem ou ainda não por êste adquirido."
Desdobrando, porém, suas autorizadas observações, o eminente professor faz crítica acerba· ao dispositivo depois de salientar
que a parte final do § 1.º do artigo 153 da Constituição é "uma
disposição infeliz e inconsistente, que se introduziu no texto constitucional sem que se ponderasse, ainda que pela superfície, sôbre
o seu conteúdo em concei:tos inteligíveis", assim se exprime:
"Segundo as iexpressões da parte final do § 1.º do artigo 153, o exercício do direito de preferência do proprietário dependerá, ~.uanto à extensão ou à modalidade (não
se sabe com efeitp se a natureza da jazida condicionará
a extensão ou o modo do exercício do direito) da natureza
da mina ou da jfl,zida. O texto constitucional em causa
admite, portanto, que haverá ou poderá haver minas sôbre as quais o dirieito de preferência do proprietário, pela
própria natureza das coisas, terá de sofrer limitações ou
ser excluído, a natureza da mina ou jazida revelando-se
mais ou menos ir~compatível com a exploração pelo proprietário do solo. Qual o quid que no proprietário o torna
impróprio para a exploração da mina? Por que a mina,
por sua natureza, exige restrições ao exercício do direito
de preferência do proprietário? Ninguém, no seu bom senso, poderá responder a essas indagações metafísicas. O
texto, como se vê, nada significa nem pode significar;
nem é possível ao legislador regulamentar um conglomerado de palavras sem conteúdo inteligível" (Rev. cit.,
pág. 341).
38. Na elaboração do anteprojeto do Estatuto do Petróleo,
segundo informa Odilon Braga (Avulso, pág. 55), a Comissão de
Investimentos, a que já nos referimos em outra passagem dêste
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parecer, seguindo a orientação do ilustre Sr. Levi Carneiro, entendeu que a lei ordinâria não deveria regular a preferência e sim OR
"direitos de preferência", razão pela qual, segundo seu douto porém não convincente entendimento, "êstes não poderiam st~r negados em hipótese alguma". Em contrário, porém, o próprio Odilon
Braga, que se deixou vencer sem se convencer, assim opinava.:
"Interpretávamos a última parte do§ 1.º do artigo 153,
considerando que, na expressão "serão regulados df; acôrdo a natureza dela.i" estava implícita, para o legislador
comum, a faculdade de excluir dos seus efeitos (dos direitos de preferência) as jazidas não sucetíveis de divisão por
superfícies verticais, projetadas segundo os limites ordinários da propriedade. Bastaria, para isso, que a preferência fôsse concedida na sua generalidade, visto que, por
êsse modo, fâcil seria regulá-la com inclusão ou exclusão
dessas ou daquelas jazidas, conforme a sua natureza."
Não há dúvida que a interpretação do Sr. Odilon Braga confere às palavra do texto constitucional, com uma explir:a<;ã.o plausível, um sentido inteligível que o brilhante Sr. Francisco Campo8
não havia surpreendido na análise a que procedeu.
39. Examinando, por sua vez, com a autoridade de relator
geral do projeto de Constituição, o direito de preferência, qua,ndo
teve de apreciar, na Comissão de Justiça da passada legis]atura, o
projeto de Estatuto do Petróleo, o Dr. Benedito Costa Neto firmou
sua convicção contrâria ao reconhecimento de tal dire1to em rela.ção às jazidas petrolíferas, fíxando-sa na opinião que expre.~wu
com as palavras que, para aqui, achamos do nosso dever trazer f.;m
reprodução integral:
"0 direito de preferência do proprietário do mlo, para
a exploração do subsolo. pretendeu entrar n~J. Constituição de uma forma ampla; mas apenas conseguiu vingar
em têrmos sobremaneira restritos, por maJoria, jnfe-fio·r a.
trinta votos, e tendo contra êle o lúcido pare<:n d~~ repu·,
sentantes da Naçã.o, que também eram técnieos na m~-
téria, como Atí1io Vivacqua, ltmiel Pinheiro, JrJsé Jufül e
muitos outros. tsse direito nã.o podf! s~ir eonr:etJ1fü.1 ~,. pessoa física ou .íurídica estrangeiras, porque o irnpedF~ <.1 Jir6prio texto (artigo 153, § 1. 0 ); não pode ser cunfe-rlrJri ao
proprietário, lncdl,paz de exibir o::; eJe'mentos rfo info:rm~.
ção que sõrnF~nt.e os verdade1ros p€~~1uisaclwe<: tr1r1;~y-1.~:rr.
r)bter (artigr;.g 7.º ~! 17.º do De<~ret/.>-lei n.() 3.2?,Fi, rle l~1l J;
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e finalmente "os direitos de preferência do proprietário do
solo, quanto às minas e jazidas, serão reguladoB de acôrdo
com a natureza delas" (artigo 153, § 1.0 , última parte,
da Constituição). Israel Pinheiro, falando sôbre a emenda
que deu origem a essa disposição, observava:
"É necessário, na exploração das minas, distinguir a sua natureza. Existem jazidas, como a de argila, os calcários, algumas de mica, de quartzos que
são, na verdade, na superfície, ligadas diretamente
ao solo, e há outras, como as de petróleo, que vão a
2. 000 metros de profundidade. 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 poderá conceder essa preferência."
A Constituição de 16 de julho de 1934, no artigo 118,
estabeleceu a distinção entre a propriedade do solo e a das
jazidas e, no artigo 119, § 1.º criou o direito de preferência do proprietário, na exploração destas últimas. O artigo 143 da Con~tituição de 10 de novembro de 1937 reproduziu, em têrmos equivalentes, aquêles dois preceitos.
Mas, tanto a priµieira Constituição no § 4. 0 do artigo 119
como a segunda no artigo 114 determinavam a nacionalização das minas, jazidas minerais etc., consideradas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar da Nação. :a:ste último dispositivo incluiu, também, as indústrias da mesma natureza.
O direito de preferência sómente poderia prevalecer
enquanto não se definia, com precisão, a propriedade das
jazidas . As leis 1~onstitucionais estabeleceram a distinção
entre a propriedi:tde do solo e a do subsolo sàmente para
efeito da exploração ou aproveitamento; mas essa distinção inexistia para outros efeitos. Era, portanto, natural,
curial, lógico, q-qe 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 significação de estatização, o direito Çle propriedade cessaria, como ipso facto
cessará, para todos os efeitos, e com êle o mencionado direito de preferência. Os artigos 152 e 153 da Constituição
não têm qualquer aplicação àquelas partes do subsolo que
já estão incorporadas ao patrimônio da União. Não tem
aplicação o artigo 152 porque os bens assim incorporados
ficaram, pelo próprio ato da incorporação, distintos do
solo; e portanto não havia necessidade de um novo texto

-

317 -

enunciando essa circunstância. Não tem aplica(;áo o artigo 153 porque a União não explora os bens incorporados
ao seu patrimônio somente em virtude de autoriza.,;ão ou
concessão a terceiros, mas também por administrar;ão direta ou contratada. Aliás essa verdade decorre, ainda
·mais claramente, da disposição do § 3. 0 do artigo 153. Os
Estados somente podem dar autorização ou fazer concessão, quando as jazidas não se encontram no dominio da
União.
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 ê, desde 7 de maio de lü41. Por
ocasião da. promulgação da atual constituição, já se achava prescrito, por fôrça do artigo 1.º do Decreto n.º 910,
de 6 de janeiro de 1932, todo e qualquer direito que os
proprietários do solo porventura pudessem alegar, originado da circunstância de não ter o Decreto-lei número
2. 326 mantido o direito de preferência e nem foíto qualquer menção sôbre o mesmo" (Parecer - publicação da
Comissão de Justiça, págs. 89 e 90) .
Aceitamos, sem qualquer hesitação, na hipótese subjudice, as conclusões do Dr. Odilon Braga e do Dr. Btnedíto Costa Neto, porque não reconhecemos se trate, no particular, de caso
em que se deva ter em vista o "direito de preferência" assegurado
pelo § l.º do artigo 153 da Constituição.
Quanto à opinião manifestada pelo Dr. Odilon Braga, não teríamos qualquer razão de ordem constitucional para contra ela
nos insurgirmos, porque, não sômente no elemento histórico a que
nos referimos, como na própria redação do dLc;positivo constitucional que estamos procurando interpretar, nenhum impedimento conseguimos encontrar ao raciocinio que conduza o legislador
ordinário a se julgar competente para, considerando a natureza
das jazidas, traçar os limites e o conteúdo do direito de rne/erência do proprietário do solo, com plenos poderes de utílizar o arbítrio
que a Constituição lhe faculta entre o máximo de inclusão e o
mínimo ou a própria exclusão. A especiorm distim;,ão, data 1;enia,
entre a segurança da "preferência" e a dos "direitos da preferência", não nos logrou convencer, em que pese a autoridéi.de do Se~
nhor Levi Carneiro.
Quanto à tese sustentada pelo Dr. Costa Neto, pr;rém, não
nos sentimos com ânimo de acompanhá~lo, porque a a.kg.a.da rnescriçã.o {a rigor, aliás, e data venia, seria ãec~ru.:taJ do "dlrl'!itrJ
40.
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de preferência", decorrente do decurso do prazo de cinco anos de
vigência do Decreto 3. 236, em virtude de não haver dito decreto
"mantido o mesmo direito ou feito a êle qualquer referência", nos
parece de insofismável precariedade.
Basta lembrar que o direito de preferência, em têrmos equivalentes à garantia que lhe confere a Constituição de 1946, estava,
também, expressamente, assegurado no § 1.º do artigo 143 da Carta Constitucional de 10 de novembro, sob cuja vigência foi baixado
o Decreto-lei n.º 3.236. E se, em face do texto constitucional então vigente, qualquer disposição expressa, caso constante daquele
decreto-lei, no sentido de suprimir o "direito de preferência" seria
inadmissível, por flagrantemente inconstitucional, como conceberse que tal "direito" deixasse de existir, por prescrição ou decadência, só pelo fato de a êle não haver qualquer referência naquele
decreto-lei?
41. Repetimos: na hipótese do Projeto n.º 1.516, bem como
em qualquer das soluç\5es constantes dos projetos Euzébio Rocha
e Amando Fontes, não há cabimento para invocar o "direito de preferência" do proprietá~:io do solo, mas, nem por isso, no estado
atual da legislação, acieitaremos a regra de que tôdas as jazidas
minerais de propriedaqe da União ou ao seu patrimônio incorporadas escapam ao regi:me da prelação em favor do proprietário
do solo.
Nossas razões são outras.
Entendemos, realmente, com o mestre Francisco Campos que,
enquanto não se regulamentar, em lei, ou melhor, enquanto não
se complementar, legsrlmente, o direito constitucional de preferência assegurado ao proprietário, êle existirá para tôdas as jazi·
das minerais cuja exploração deva ser autorizada ou concedida
pelo govêrno federal a brasileiros ou pessoas jurídicas brasileiras.
E nem nos impreSiSiona a distinção de se tratar de jazidas do
domínio da União ou :não, porque a verdade é que - e isso quer
nos parecer que deixamos suficientemente esclarecido neste estudo - como decorrência das próprias leis constitucionais e da
legislação ordinária vigente, não são apenas as jazidas de petró·
leo que se acham integradas no domínio privado da União e sim
quase tôdas as riquezas minerais do Pais. E, no próprio debate,
em que, na Constituinte, se postulou a manutenção do direito de
preferência· foi êle, pelos seus defensores, colocado em têrmos de ní·
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tida possibilidade de convivência com o díreitú de propriedade reconhecido em favor da União quanto à8 riquezas do subsolo.
O que nos parece racional, lógico e de acôrdo com ()8 próprios
limites expostos pelos que o incluíram na Con.stituiçª''º• {; que o
"direito de preferência" seja entendido em suas devid.a.f; proporções. E desde que isso aconteça, tudo se harmonizará, com o respeito à norma constitucional e às circunstâncias especlas que a
exploração dos recursos do subsolo pode faze:r surgír. O direito de
preferência, que se integrou na Constituição, disse-o o seu mais
estrênuo pregoeiro na Constituição de 1946, que foi o Deputado
Ernani Sátiro, devia figurar no texto constitucional determinando
uma prioridade de situação entre representantes do mterêsse privado em igualdade de condições. E' intuitivo que tendo a Unl.ã.o,
por fôrça de razões de maior relêvo e da maior repercussã.o para a
vida nacional, o domínio das jazidas petrolíferas e resolvendo explorá-las, por si mesma, diretamente ou por intermédio de qualquer organização ou emprêsa de economia mista, sob seu contrôle,
num cometimento em que as jazidas representam parcE:la do fleu
próprio capital, seria estravagante conceber-se a hipótE:se fü: que,
em tais circunstâncias, pudesse surgir a figura do "direito de preferência" do proprietário do solo a estorvar-lhe os movimentos.
Nem isso estaria na lógica dos valores jurídicos que integram a
vida dos Estados organizados, nem isso se poderia lobriga.r no mais
arraigado entendimento individualista do artigo da Constituição
que ora nos preocupa. Quem fôsse capaz de semelhante concepção, então, fiel aos rigores da interpretação literal e pouco cuidadoso da lógica ou do senso comum na exege.se dos textos constitucionais, poderia imaginar que a própria União estaria, como serviço público direto ou sob forma autárquica, impedida, também, de explorar as riquezas minerais do seu próprio domínio, de vez que detenninando o artigo 153 que "o aproveitamento dos recursrJs minerais
depende de autorização ou concessão federal" e estabelecendo o
§ l.º do mesmo artigo que "as autorizações ou concessões serão
conferidas exclusivamente a brasileiros ou a sociedad8s organizadas no País", aquêle "exclusivamente" impediria a utilização pela
União dos seus próprios recursos, porque, necessàríamtnt.l:, r;la teria de concedê-los a terceiros ...
Lógica de sapateiro, mas, sem dúvida, do mesmo te(Jr.
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Pela Constituição, isso sim, o que se deve entender, e nem seria possível de outra forma - e assim mesmo se a lei geral não estabelecer normas excludentes em determinados casos - é que a
União, sempre que, por qualquer forma jurídica ao seu alcance,
não quiser explorar os seus recursos minerais, diretamente ou sob
seu con~rôle, e entender de autorizar a sua exploração ou concedê-la,
para o aproveitamento comum das entidades privadas, não poderá
fazê-lo sem ter em linha de conta o "direito de preferência" do
proprietário do solo. Entre interessados do mesmo grau, representantes da mesma ordem de interêsses privados, terá prioridade ou
prelação, nos têrmos que a lei deverá definir, o proprietário do
solo. Eis o que entendemos por direito de preferência - e eis porque é total a nossa convicção de que, na hipótese dos projetos em
curso visando a dar solução ao problema do petróleo, solução sob
contrôle do Estado em todos êles, não há lugar para se falar em
"direito de preferência" do proprietário do solo ou garantir-lhe
qualquer compensação p~la exclusão de um direito que a Constituição não lhes confere.
42. Feitas estas considerações e em face dos comentários
que tivemos o ensejo de pesenvolver no exame das objeções surgidas a respeito do problema da possibilidade do exercício do monopólio, fundado no artigo l46 da Constituição, por órgãos outros que
não o próprio Estado, estaremos dispensados de estudar o "direito
de preferência" como direito compreendido ou não na generalidade
dos "direitos fundamentais" que a intervenção econômica do Estado não pode deixar de respeitar, segundo determinação expressa
daquele mesmo preceito.
Situando, realmente, como situamos, o problema em têrmos
de que não ocorria para a União a necessidade de recorrer ao artigo 146, da Constituição, a fim de que, através da invocação
à figura excepcional do "monopólio", pudesse praticar, em relação às jazidas petrolifer2J,s do seu domínio (que são tôdas as existentes no território nacional), atos inteiramente ao alcance dos
seus direitos de proprieti:\ria - é evidente que nada nos forçaria
para a solução das hipóteses sujeitas ao nosso exame, a analisar
a questão de ser ou não direito fundamental o "direito de preferência".
Sem querer aprofundar o debate em tôrno dêsse assunto, de
acentuadas características filosóficas, e evitando as distinções en-
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podere.s do Estado, não pode. sem noténcia aos eritêri0,5 d..:> c-:t.'"'-1..S
político e da ordem jurídica, ser ent.e-ndido como um Ci:cito fundamental.
43 . Fieito, assim, sem exagerada preocupação de sint.ese e
fugindo, ao mesmo tempo, a certos desvios de exp-c.sição jlL!'idiea
que dariam a êste trabalho uma amplitude fora de r.2.:;.s.3. intenção - o exame dos três pontos essenciais, de sent~do ger-a.l. e
que poderiam não deixar de ter repercuss.ã.o, sob o aspecto constitucional e jurídico, na análise dos projetos que tratam da solução
do problema do petróleo e no a....<:.Sentamento das direti\'as de modüicações que aos mesmos pos...~ ser propostas. já estamos em
condições de oferecer as seguintes conclusões, frutos de sólida convicção:
l.ª - .As jazidas de petróleo, conhecidas ou não. são no Brasil,
no atual estado de nossa legislação e sob o regime constitucional
em vigor, do domínio privado imprescritível da União;
2.ª - A União pode explorar as suas jazidas minerais petrolíferas, sem qualquer embaraço de ordem legal ou constitucional,
quer diretamente, quer sob forma autárquica, ou por meio de sociedade de economia mista ou por meio de autorização, comerida
esta última com observância das exigências do artigo 153 e seus
parágrafos da Constituição;
3.ª - Não há lugar para manifestação do "direito de preferência" do proprietário do solo, previsto no § l.º do artigo 153,
sempre que a União resolva explorar diretamente ou através de
entidade sob seu contrôle as jazidas petrolíferas existentes no território nacional, e tôdas elas já incorporadas ao seu patrimônio.
44. Fixados, como deixamos, por sua repercussão geral, do
ponto de vista juridico e constitucional, os aspectos do nosso en21 -26244
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tendimento em relação aos temas fundamentais que acabamos de
versar e que nos permitiram, depois de minudente análise, o assentimento das conclusões já expressas, teremos, agora, o ensejo de,
sempre sob a preocupação de não escapar aos limites da competência regimental da Comissão de Constituição e Justiça, examinar
as restantes. questões específicas, também de ordem jurídica e
constitucional, que o Projeto 1.516 está provocando.
Guardaremos, assim, fidelidade ao método de estudo pre-traçado, com o qual, aliás, poderemos proporcionar uma compreensão de (.".Onjunto sôbre o alcance jurídico da proposição, permitindo, dêste ângulo de observação, uma visão mais exata para a
análise do projeto, pelas demais Comissões e pelo Plenário, relativamente ao seu mérito propriamente dito, vale dizer à sua conveniência quanto às razões de ordem econômica, financeira e de
política geral que poderão influir em sua definitiva estruturação.
45. Preferiu a mensagem - e disso o Projeto é inequívoca
expressão - enfrentar a' solução do problema do petróleo e seus
derivados através a fórmula de sociedade de economia mista organizada em têrmos a qu~, adiante, nos referiremos, sob o contrôle do Estado, que sempre deverá deter a maioria das ações com
direito de voto, que conservará a maioria dos diretores e que terá
o direito de escolher o Presidente da emprêsa, ao qual se reserva o
poder de veto sôbre tôdas as decisões da diretoria.
De vez que, como já vimos, nenhum impedimento constitucional existe para que a União resolva explorar as suas jazidas
petrolíferas por intermédio de uma sociedade de economia mista
- a questão de se preferir esta solução ou a da exploração por meio
de qualquer entidade autárquica se restringe ao terreno das vantagens ou conveniências intrínsecas de cada qual das modalidades, sendo, porém, de se acentuar que tôdas as proprosições sujeitas ao exame do atua+ Congresso (o Projeto 1. 516, de iniciativa do Poder Executivo: o Projeto 1. 595, da bancada trabalhista,
por iniciativa do deputado Euzébio Rocha, e o Projeto 1.495, de
autoria do Deputado Amando Fontes) defedem a solução, embora cada qual tenha as suas características próprias, da sacie·
dade de economia mista.
Posta de margem, assim, por tôdas as correntes ou tendências
que sôbre o assunto provocam o pronunciamento do Congresso, a
solução autárquica, parece que se aprofundou a convicção dos es-
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tudos da matéria, de um lado, no reconhecimento das desvantagens
legais e constitucionais do mecanismo das autarquias e de outro,
na consideração de maior plasticidad~ e liberdade de movimentos
das emprêsas mistas para a execução de cometimentos de tal porte. A Comissão de Justiça, pois, conquanto não sendo chamada a
se pronunciar sôbre uma de suas modalidades jurídicas de organização, de vez que só a sociedade de ecunomia mista é apresentada
como fórmula nos diversos projetos, deverá se limitar a declarar a
sua constitucionalidade. Nem por isso, no entanto, queremos deixar de, para aqui, trasladar os argumentos com os quais o Deputado Amando Fontes confronta as fórmulas de exploração direta
pelo Estado ou da exploração por meio de entidade autárquica
como a que se poderá fazer por intermédio da companhia mista.
São estas as suas palavras, no parecer que elaborou para a Comissão de Indústrias e Comércio a propósito do Estatuto do Petróleo
e que transformou em exposição de motivos ou justificação do seu
Projeto 1.495:
"Consideramos que, realmente, não será possível,
sem nos expormos a insucessos de várias ordens, submeter
tôda esta 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 esforçassem, 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 mercantil, 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 atividade, merecendo ter os vencimentos elevados, para premiar
os seus esforços, incentivando-os e aos demais - tal não
se poderia consumar, porque o Estatuto dos Funcionários
Públicos seria frontalmente infringido. Também não se
poderia ir buscar um melhor técnico, um mais hábil vendedor, um dirigente capaz para se lhe pagar um ordenado compensador, porque os estipêndios estariam fixados
nas Tabelas 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, seria logo apontado pelos partidários dos trusts indicados como os únicos com a experiên-
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eia, a técnica e o dinheiro necessário para, com presteza,
ser estabelecida e desenvolvida a exploração de nossos
óleos e gases minerais. Diante disso, somos levados a reconhecer que certos outros empeços, de ordem constitucional (unidade do Orçamento e discriminação das despesas) e legal, de muito entravariam a boa marcha dos negócios, se o Estado tivesse de executá-los por suas próprias mãos.
Mesmo que criasse uma autarquia, teria de sujeitarse à especificação orçamentária e às duras regras do Código de Contabilidade da União, às peias do Estatuto dos
Fundonários 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 ... "
·
E logo depois acentua:
"Para transpor as dificuldades que ao Estado se antolham, quando ;~em de levar por diante um empreendimento alheio às suas atividades específicas, criou o Direito Público contemporâneo 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 seryiço, de interêsse e de caráter coletivos,
:pelos métodos que regem os negócios de intuitos puramente econômicqs. Com sua participação, o Estado dálhe proteção e ao mesmo tempo evita que seja utilizado
em detrimento qa coletividade; por seu turno, os capitais privados admitidos no negócio tiram à organização
as características de entidade pública, que iriam embaraçar-lhe os movimentos, prejudicar-lhe a atuação."
Passa, em seguida, o ilustre representante de Sergipe a alinhar considerações de caráter doutrinário, invocando, inclusive, o
testemunho, de tanta categoria, do Sr. Odilon Braga, para, entrando a dar exemplos de sociedades de economia mista vitoriosas
no País, assim se expressar:
"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
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Diretoria de sua escolha, as diretrizes básicas da organização. Essa entretanto, é administrada e vive como se
fôra uma entidade particular . Seus servidores possuem
aquela mentalidade bancária que informa os atos, preside
às decisões dos funcionários das instituições congêneres.
Dirigentes eventuais, que muitas vêzes têm pretendido
dar aos seus departamentos orientação prejudicial ou apenas aventurosa esbarram ante a resistência de seus subordinados, que defendem a tradição do estabelcimento
e os seus próprios interêsses, pois suas gratificações melhoram quando ascendem os lucros do Banco, de cuja
sobrevivência, de cuja estabilidade depende o próprio futuro dêles. Outro poderoso frenador das atividades da
emprêsa é sua assembléia geral, na qual tomam parte representantes do capital privado, pronto sempre a pugnar
por uma retificação de procedimento, tôda vez que pressentem qualquer 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 principal coluna, na chave de nossa
vida econômica e 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 auando forem concluídas as promissoras negociações em tôrno de um novo empréstimo de
dezoito milhões de dólares no Export and Import Bank ("O
Jornal" de 20 de novembro de 1949). O Instituto de Resseguros também é uma sociedade de economia 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 Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Os
seus primeiros passos atestam o acêrto 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."
46. A sociedade de economia mista, cuja criação propõe o
Poder Executivo, no artigo l.º do Proj8to n.º 1. 516, sugere que se
dê a designação de "Petróleo Brasileiro S. A.", para a qual ganhou
notoriedade a sigla de "Petrobrâs". Do ponto de vista da boa técnica
legislativa, porém, cabe-nos observar que a expressão incorporar
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usada naquele dispositivo, pelo sentido específico e, em certas condições, restritivo que tem, deverá ser substituída, muito mais apropriadamente, pela palavra constituir que inteiramente se ajusta
aos objetivos da proposição.
47. No artigo 2.0 , está definido o objeto da Sociedade que,
sem exclusividade, é o de pesquisar, lavrar, refinar, comerciar e
transportar petróleo e seus derivados, inclusive de xisto betuminoso,
bem como exercer quaisquer atividades correlatas ou afins. O parágrafo único do artigo esclarece que "a pesquisa e a lavra realizadas pela Sociedade, independerão de autorizações ou concessões prévias e obedecerão a planos aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo."
Compreendemos, exatamente, o objetivo do dispositivo, que
está em conformidade com os pressupostos que deixamos assentados, de que, na hipótese, é a própria União, por intermédio de
emprêsa sob seu contrôl,e, que vai explorar as jazidas petrolíferas de sua propriedade, e, a rigor, não é o caso de autorização ou
concessão das sujeitas ao regime comum. Como, porém, é perfeitamente possível encontrar uma fórmula que, do ponto de vista
da técnica legislativa, e:i\r:presse mais adequadamente êsse entendimento, sem a afirmativa direta de que, na espécie, não haverá
"autorizações ou concessões prévias", quer-nos parecer que seria
mais próprio redigir êsse parágrafo, conservando-lhe o pensamento,
mas caracterizando a pc>sição da União que é de cessionária do
direito de uso das suas jazidas, em têrmos de "autorização" ou
"permissão", embora corµ extensão um pouco mais ampla que a
habitualmente reservada à figura jurídica do "permisso", na concepção de Bielsa (veja-se a propósito desta questão, que é uma
das mais sedutoras do Direito Administrativo, a obra de Manuel
Maria Diez - "Domínio Público", especialmente nos capítulos
VIII e IX, págs. 365 a 421), dentro da compreensão do próprio Decreto-lei n.º 3. 236, de 7 de maio de 1941, que, expressamente, se
refere ao "permissionário", definindo-lhe a situação jurídica.
Dentro de tais propósitos, o parágrafo único do artigo 2.0 estaria redigido, com melqor técnica e mais apropriadamente, dentro do sistema jurídico adotado pelo projeto, se acentuasse que 'ã
"pesquisa e a lavra realizadas pela Sociedade serão autorizadas,
em nome da União, pelo Conselho Nacional do Petróleo, e obedecerão aos planos que o mesmo Conselho aprovar".
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48. No artigo 3.º, o Projeto 1.516, dispõe que o capital da sociedade será, inicialmente, de quatro bilhões de cruzeiros, dividido
em vinte milhões de ações nominativas de duzentos cruzeiros cada.
No§ 1.º se dispõe que, até o ano de 1956, o capital será elevado ao
mínimo de dez bilhões de cruzeiros. E no § 2.º se estabelece que
os aumentos de capital poderão dividir-se, no todo ou em parte, em
ações preferenciais, que serão oferecidas à subscrição pública.
Não nos compete, na Comissão de Justiça, examinar da conveniência ou não de se fixar, de logo, para 1956, como capital
mínimo o limite de dez bilhões, embora nos pareça ponderável, para
ser apreciada pelas outras Comissões técnicas, a observação de
Odilon Braga de que "o essencial não é que a Sociedade tenha um
capital de 10 ou 20 bilhões e, sim, que possua um ativo de 10 ou 20
bilhões para satisfazer os reclamos do seu desenvolvimento, e se
os obtiver mediante lançamento de obrigações ou formação de
grandes reservas, uma vez descoberto petróleo abundante, não se
explica que aumente o capital-ações".
Deixando, porém, o artigo e seu § 1.0 com a redação original,
cremos, como problema de técnica jurídica, em se tratando de sociedade com tão grande volume de ações, que seria prudente, como
emenda aditiva capaz de lhe proporcionar maior plasticidade fora
dos limites da lei geral, adotar a sugestão, embora com mais amplitude, também do Dr. Odilon Braga, no sentido de permitir a possibilidade de agrupamento das ações da Petrobrás em títulos de 10
a 500 mil cruzeiros, sendo no estatuto regulados o agrupamento e
o desdobramento, de acôrdo com a vontade do acionista.
O § 1.º e o artigo 3.º, em seus limites estritamente jurídicos,
nos convida a algumas explicações que, por ocasião dos debates na
Comissão de Transportes, com o Dr. Rômulo de Almeida, já tivemos
oportunidade de antecipar, com a inteira compreensão, aliás, daquele ilustre economista. E' que, ao que surpreendemos em alguns
trechos da Mensagem, parece-nos que o projeto se organizou todo
êle, sob a inspiração de que as ações preferenciais não deveriam ter
direito de voto. Há, a êste respeito, no curso da Mensagem uma afirmação que nos pareceu desenganada. A verdade, porém, é que, no
sistema da lei geral sôbre as sociedades anônimas, as ações preferenciais não são necessàriamente privadas do direito de voto, sendo
preciso declaração expressa dos estatutos para que elas não tenham
tal direito (artigo 81 do Decreto-lei n.º 2. 627, de 26 de setembro de
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1940), ocorrendo ainda que tal direito lhes voltará, automàticamente, ainda que os estatutos da sociedade disponham o contrário, sempre que não houver pagamento de dividendos por prazo superior
a três anos (parágrafo único do mesmo artigo). Sem limitar, portanto, a faculdade, que ficará com a Sociedade, de emitir ações ordinárias ou preferenciais, de acôrdo com as altas razões de conveniência do empreendimento e sob as inspirações da direção da
emprêsa, parece-nos que a expressão jurídica mais conforme ao
pensamento da Mensagem seria aquela que, dando mais nitidez
ao pensamento manifestado no§ 2.º do artigo 3.º do Projeto 1.516,
traçasse dentre as ações ordinárias e as ações preferenciais da Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima a separação clara de terem as
primeiras o direito de voto e não o terem as segundas em nenhuma
hipótese. A isso, evidentemente, para não submeter as ações preferenciais, que a Petrobrás terá que lançar em número avultado, ao
limite previsto na lei geral (parágrafo único do artigo 9.º do Decreto-lei 2. 627), isto é, o limite de metade do capital da Companhia
- convirá acrescentar o pensamento, em que folgamos ver coincidentes o nosso e o pontq de vista de Odilon Braga, de que as restrições da lei geral não se aplicarão, também, na hipótese. E' intuitivo que, com tais prqvidências, teremos evitado as confusões
entre ações preferenciais çom e sem direito de voto, que poderiam
surgir com uma série de <~onseqüências detrimentosas para a vida
da Companhia, e teremos, igualmente, propiciado à Sociedade lançar o número de ações preferenciais que entender e julgar conveniente, sem prejuízo, outrossim de, a seu critério, emitir as ações
ordinárias com direito de voto que acredite necessárias, dentro das
linhas de segurança permanente para o contrôle que a União deve
exercer sôbre a vida da emprêsa.
49. Duas objeções de ordem jurídica - e mais precisamente,
de técnica legislativa - nos manifestou o ilustre Presidente da
União Democrática Nacional a propósito da redação do artigo 4.º do
Projeto 1. 516. A primeira, de conseqüências apenas formais, em
que o projeto, abandonanpo a técnica da lei geral, segundo a qual
o que se subscreve é o capital, fala em subscrição de ações. A observação é procedente. Na segunda ponderação, o ilustre jurisperito
mineiro chama a atenção - e aí a objeção alcança conseqüências
práticas - para a circunstância de que o projeto fala na incorporação das jazidas de petróleo à Sociedade quando tais pertencem
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ao patrimônio da União como bens inalienáveis. E lembra que o
que pode "ser alienado e, por seu valor econômico suscetível de avaliação, constituir versão de bens, na formação de capital da Sociedade, são as reservas de óleo e gás". Depois do longo debate que
desenvolvemos sôbre o domínio das jazidas petrolíferas, é evidente que não poderíamos aceitar a tese - nem o projeto, certamente, a
desejaria aceitar - de que as jazidas de petróleo são alienadas pela
União à Sociedade. Da exposição que fêz perante a Comissão de
Economia, atendendo à indagação que lhe formulamos, deixou claro
o Dr. Rômulo de Almeida que o pensamento do Poder Executivo, era
o de conservar as jazidas no domínio privado inalienável da União. O
artigo 30 do projeto em tela, aliás, é uma prova dessa intenção,
apenas defeituosamente expressa na redação do artigo 4.º. Divergimos, porém, ligeiramente, do Dr. Odilon Braga quanto aos têrmos
da solução mais conveniente, do ponto de vista da técnica legislativa. Não são, somente, as reservas de óleo e gás já provadas que
podem constituir versão de bens, suscetíveis, por seu valor econômico, de avaliação. Não. O direito de utilização das suas jazidas pela
Sociedade representa uma contribuição, apreciável em valor econômico, da União. E isso abrirá margem a que, respeitando-se o princípio de que a União é proprietária das jazidas petrolíferas, o valor
do capital que o petróleo nelas existentes represente, _para ser
expresso em ações da União, não se traduza, apenas, como poderia
parecer pela redação atual do projeto, pelo montante das reservas
atualmente provadas, mas que seja acrescido, pelos meios normais
da avaliação técnica, à medida que novas jazidas forem sendo postas
em exploração. E' claro que isso nos conduzirá, também, por fôrça
da lógica jurídica, a pedir a atenção das Comissões de Economia e
Finanças, para a criação de uma nova modalidade de recurso, além
dos mencionados nos artigos 7.º a 9.º, pelo qual a União tenha o seu
capital acrescido com o "apport" ou a contribuição que deverá ser
fixada, em seu proveito, pela Sociedade, decorrente das novas reservas petrolíferas provadas e cujo limite exceda os das atuais, uma
vez que estas serão calculadas, inicialmente, como parte do valor
com o qual a União integraliza o primeiro capital da Petrobrás.
Procedente, também, é a observação do Sr. Odilon Braga, ao
propor que se substitua, no § l.º do artigo 4.0 do Projeto 1. 516, a
intercalada "mediante avaliação na forma da lei", por "mediante
avaliação aprovada pelo Conselho Nacional do Petróleo". Não resta
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a menor dúvida de que, na hipótese, não é possível deixar a simples
declaração de que a avaliação se processará nos têrmos da lei, porque "a lei", que seria exatamente a que regula as sociedades anônimas, não permite (art. 82) que o acionista vote "nas deliberações
de assembléia geral relativas ao laudo de avaliação de bens com
que concorrer para a formação do capital", e como, no caso, a
União é o subscritor único do capital, a avaliação dos bens terá
que ser prevista na própria lei específica, de vez que a ela não serão
aplicáveis as normas consubstanciadas nos artigos 4.o e 5.o, e quando muito, aplicando-se, por analogia, o artigo 6.º do Decreto-lei
2. 627, a própria União é que teria de dar o valor aos seus bens,
sendo, pois, prudente e acertado, que a atribuição de aprovar essa
avaliação se reserve ao Conselho Nacional do Petróleo.
50.

O Art. 5.º do projeto está com a seguinte redação:
"Art. 5.º A União transferirá aos Estados, Distrito
Federal e Munic'ípios e às pessoas referidas nos arts. 7.º,
9.º e 13 as ações que lhes couberem, nos têrmos desta lei,
ou que quiserem adquirir desde que não fiquem reduzidas
as ações ordinárias de sua propriedade a menos de 51 %
do capital".

Convém deter um pquco a atenção sôbre o alcance dêste dispositivo, cuja inteligêncii:t reconhecemos que não é fácil. Parece
evidente, pela colocação do preceito logo depois do artigo em que
se regulou a constituição da sociedade, cujo capital inicial é, todo
êle, subscrito pela União que o objetivo do artigo 5.º se refere à distribuição entre os demais acionistas da parte de ações de que a
União possa dispor sem sacrificio do contrôle que deverá, sempre,
conservar. Parece, portanto que, aí estaremos na fase em que ocapital da sociedade é de 4 bilhões de cruzeiros integralizado pela
União. Ela, então terá - segundo o entendimento do projeto - a
faculdade de alienar tantiis ações quantas não importem em reduzir as ações ordinárias de sua propriedade a menos de "51 % do capital". Lembramo-nos beria que, atendendo a um pedido de esclarecimento que lhe havíamo~ endereçado na exposição que fêz perante
a Comissão de Transportes, o brilhante Assessor Econômico do Sr.
Presidente da República timbrou em salientar que o pensamento
do Govêrno era o de reservar para a União em ações ordinárias, não
apenas 51 % do total das ações ordinárias, vale dizer das ações com
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direito de voto, mas do próprio capital. Por exemplo, se o capital
fôsse de 10 bilhões de cruzeiros, expresso em 6 bilhões de ações ordinárias e 4 bilhões de ações preferenciais, a União, pelo entendimento literal do projeto, ratificado pelo Dr. Rômulo de Almeida perante as Comissões, deveria conservar 5 bilhões e 100 milhões em
ações ordinárias (51 por cento sôbre o capital total da sociedade e
85% sôbre o total das ações ordinárias) em vez de, apenas, 3 bilhões
e 60 milhões em ações ordinárias (que representariam 51 % das
ações com direito a voto, mas apenas 30,6% do capital). Não é,
sem dúvida, a mesma a impressão que se colhe na leitura da Mensagem, quando, por exemplo, ali se diz que "o Govêrno Federal deverá
deter um mínimo de 51 % das ações com direito a voto". De resto,
cumpre acentuar que, se se tratar puramente de contrôle da emprêsa sob o aspecto jurídico, no regime das sociedades anônimas,
tanto faz que a União disponha de 51 como de 80 ou 90 por cento das
ações ordinárias com direito de voto. A diferença, jurldicamente,
em nada alterará o quadro de suas fôrças. Por outro lado, é preciso
considerar que se, como pretende o projeto, com a confirmação expressa do seu principal coordenador, a percentagem das ações ordinárias da União deve ser calculada não em função da totalidade
das próprias ações ordinárias mas do capital social, poder-se-á dar
o caso de ficar a Sociedade impedida de, sequer, alcançar o limite
legal de emitir ações preferenciais sem direito de voto em quantidade igual às ações ordinárias, de vez que, em tal hipótese, mesmo
que ficasse ela com a totalidade das ações ordinárias, não disporia,
expresso em ações ordinárias, como determina o dispositivo, de 51 %
do capital social. E muito menos, ainda, poderia pensar na utilização da faculdade de emitir ações preferenciais além do montante
das ações ordinárias, faculdade esta que, em determinadas circunstâncias, poderia, normalmente, vir a ser usada, com grande proveito para a fôrça de expansão do empreendimento, sem sacrifício
para os podêres de contrôle da União.
Se pois, o pensamento se firmar no sentido de que o número
de ações ordinárias, com direito de voto, é que nunca deve ser inferior a 51 % em relação ao total das ações com o mesmo direito
- sem prejuízo, é claro, da faculdade que, também, poderá ser estabelecida, de ficar a União, pela posse de ações preferenciais, igualmente, com o mínimo de 51 % do capital social - é intuitivo que a
forma jurídica do artigo 5.º, sem qualquer sacrifício para as linhas
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estruturais do pensamento do projeto, e antes em inteira harmonia
com a exposição da Mensagem, deverá ser, dentro das recomendações da boa técnica legislativa, modificada.
Da mesma opinião, aliás, se declarou o Sr. Odilon Braga, embora sugerindo que, na redação do novo dispositivo, se assegurasse,
uma ordem de prioridades ou preferências para as transferências
que a União devesse fazer de ações constitutivas dêsse capitaJ, reservando o primeiro lugar aos Estados, Distrito Federal e Municípios, o segundo às autarquias e sociedades de economia mista federais ou estaduais, e o terceiro a pessoas físicas brasileiras. A sugestão envolve, quanto ao mérito, problema de conveniência que escapa
à competência da Comissão de Justiça, e achamos que está em
têrmos de merecer a meditação das outras comissões. Limitando-nos,
porém, ao campo da apreciação dos problemas de ordem jurídica
e constitucional, nêles incluídos os de técnica legislativa que o projeto sugere, procuraremos preservar a estrutura da proposição elaborada pelo Poder Execu'tivo, escoimando-a, apenas, dos defeitos
que sacrificam a sua pró:pria unidade, mesmo porque é intuitivo,
como salientou, com tant;a propriedade, o ilustre Deputado Daniel
Faraco que o projeto aind;a vai provocar numerosas emendas de diversas procedências e orientações e seria temerário, principalmente,
numa Comissão de Justiça, sugerir-lhe, intempestivamente, alterações de mérito ou definitj.oras de posição quanto aos critérios de
sua conveniência intrínsepa.
Como problema de ordem jurídica, porém, é preciso que, explicitamente, se declare se as ações que constituirão o capital inicial da Sociedade, a ser integralmente subscrito pela União, deverão
ser ordinárias ou preferenciais, ou em que percentagem serão de
uma e de outra daquelas modalidades. Inclinamo-nos a pensar,
dentro do espírito do projeto, que a orientação de considerá-las ordinárias seria, na espécie, a mais racional, ficando, então, para os
aumentos de capital a opção entre um e outro tipo, atendendo às
considerações de ordem jurídica e política que à direção da Emprêsa
parecessem mais aconselháveis, sempre, porém, respeitando os limites e condicionamentos expressos na lei específica.
Dentro do espírito de tais observações e propósitos, pois, é que
sugerimos redação diversa para o artigo 5.º, compreendendo as duas
hipóteses: de transferência das ações do capital inicial subscrito
exclusivamente pela União, e de subscrição direta dos aumentos
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de capital pelas pessoas ou entidades às quais a lei queira conferir
tal faculdade, ainda que sem entrar no âmago de certas recomendações que implicam aspectos do mérito político, econômico e financeiro do projeto.
- 51. Nos artigos 7.º, 8.º e 9.º, conforme recomendação contida
no artigo 6.º, constam os recursos obtidos de fontes tributárias ou
sob formas coercitivas, com os quais deverão ser efetuados "os aumentos periódicos do capital da Sociedade". E' claro que o texto do
artigo 6.0 está, de logo, a comportar um esclarecimento no sentido
de, em harmonia com o próprio projeto, não permitir a interpretação de que só os recursos ali mencionados entrarão em linha de conta nas majorações de capital, de vez que o sistema comporta, também a subscrição voluntária de outras entidades de direito privado.
O ponto, porém, sôbre o qual tivemos a oportunidade de chamar a atenção e de obter a concordância do brilhante Assistente
Econômico do Sr. Presidente da República para a nossa ponderação,
é o relativo à destinação especial que, ainda que não tivesse tido tal
objetivo, deu o projeto a cada modalidade de recurso tributário de
que se socorre, quando, ao que se evidenciava, o pensamento cristalino da Mensagem seria no sentido de fazer com que todos os recursos
da União constituíssem um fundo geral a ser por ela aplicado, indistintamente, sem qualquer consideração para com a sua fonte originária, nos empreendimentos ligados à indústria do petróleo.
Assim é que, por exemplo, a parte da União, resultante da receita do impôsto único sôbre combustíveis líquidos, serviria para
integralização de ações e obrigações da Sociedade e conseqüentemente não se destinaria, porque a especialização é excludente de
outra aplicação, à subscrição de ações ou obrigações das subsidiárias (artigo 7.0 , inciso II); o produto dos impostos de importação
e de consumo incidentes sôbre veículos automóveis, correspondente
à importação dêsses veículos, suas peças e accessórios, se destinaria
à "subscrição do capital da Sociedade", vale dizer, com exclusão das
obrigações das subsidiárias (artigo 8. 0 ): as contribuições especiais
para pesquisa e outras, além das multas resultantes de infrações dos
titulares de autorizações ou concessões relacionadas com hidrocarburantes líquidos, se destinariam à subscrição de capital da Sociedade e das subsidiárias que se dediquem à pesquisa e à produção
de óleo cru, isto é, com exclusão da tomada de obrigações da Sociedade ou das suas subsidiárias e, também, da subscrição de capital
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das subsidiárias que se dediquem às operações de refino, comércio
e transportes do petróleo e seus derivados (parágrafo único do artigo 8.0 ).
Pela resposta que nos deu o Dr. Rômulo de Almeida, no debate
a que, vêzes diversas, temos feito referência, parece que o pensamento do Poder Executivo estaria em limitar, na organização das
subsidiárias da Petrobrás, dedicadas às atividades de refinação, comércio e transportes, a participação da União ao contrôle indireto
de tais empreendimentos através da sociedade "Holding", sem subscrever, separadamente, qualquer parcela do seu capital, cujos 49%,
(na hipótese de se reservar a Petrobrás nelas apenas o mínimo
de 51 %) ficariam à disposição das outras entidades que fôssem, pela legislação vigente, autorizadas a subscrevê-lo. Ficaria, assim, a
União autorizada a subscrever, separadamente da sua participação
através da Petrobrás, apenas o capital das subsidiárias que· especificamente, se consagrassem à pesquisa e à produção do óleo cru.
Com isso, parece que o p~nsamento do Executivo seria o de preservar a presença da União, fora da Petrobrás, nos empreendimentos
de petróleo, sàmente àquelas atividades menos rentáveis ou lucrativas, mais sujeitas às contingências aleatórias do risco, deixando as
outras - mais sedutoras - para a atração de capital privados, sensíveis ao proveito ou lucro mais seguro. Se nos fôsse dado manifestar,
entrando no mérito da proposição, na análise que dela fazemos
como relator da Comiss~.o de Justiça, certamente, pelo menos na
lei, não deixaríamos de conferir à União a faculdade de participar
de tôdas as subsidiárias, com capital próprio, independente da Petrobrás, e sem qualquer restrição condicionada à natureza especial
do objeto da subsidiária, ficando, como questão de política e de oportunidade, a critério, naturalmente, do Govêrno, usar ou não, em
cada caso, da possibilidade que a lei lhe abriria. O problema, porém,
aí, sem dúvida, já transcende das fronteiras que o Regimento traçou para a nossa atividade e mais se apresenta dentro das lindes
de outras Comissões ou do direito de apresentação de emendas que
tem cada deputado, no plenário da Câmara. De qualquer modo, porém, e aí com o assentimento compreensivo do próprio intérprete
autoriza.do do pensamento do projeto, sugeriremos, como recomendação de técnica e para evitar dificuldades, pelo menos, no problema contábil da distribuição dos recursos tributários da União,
destinados ao empreend~mento, que não se mantenha a. redação
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dos artigos 7.º e 8.º para que a utilização dos fundos que êles propiciam fique com margens mais abertas de aplicação nos cometimentos ligados à indústria do petróleo.
52. Levantou o ilustre Sr. Odilon Braga, em relação ao parágrafo único do artigo 7.0 do projeto, a objeção de se tratar de preceito inconstitucional, cuja supressão, pois, se estava a impor.
Suas palavras textuais, justificando o seu autorizado entendimento, e aqui lhe pedimos vênia para transcrevê-las, são estas:
"Diante da expressa disposição do § 2.º do artigo 15
da Constituição, e sobretudo do elemento histórico referente à sua elaboração, não pode o projeto, como faz no parágrafo único do artigo 7.º, obrigar os Estados e Municípios
a aplicar na Sociedade as quotas do impôsto único sôbre
combustíveis que lhes caibam. O número II do mencionado artigo assegura aos Estados e Municípios a faculdade
de desviar para os empreendimentos ligados à indústria
do petróleo parte da contribuição, que lhes é mantida pelo
citado texto constitucional. Até aí, pode ir o projeto, mediante livre inteligência do texto. Mas o parágrafo único,
impugnado, torna a aplicação forçada. A supressão do
texto inconstitucional não prejudicará os intuitos do projeto, porque a distribuição do impôsto é justamente feita
pelo D. N. E. R., que poderá retardar a distribuição de
quotas até que se verifique a aplicação por lei sugerida
e autorizada".
Lamentamos divergir da opinião do ilustre jurista. Não damos
pela inconstitucionalidade argüida. É verdade que o texto do número II do artigo 7.º do projeto, redigido de modo a estabelecer que
"os 60% pertencentes aos Estados e Municípios "poderão" ser aplicados na tomada de ações e obrigações da Sociedade ou de emprêsas
dela subsidiárias" está formalmente, em têrmos de permitir a interpretação que lhe deu o Dr. Odilon Braga, isto é, de, por causa
daquele "poderão", ser entendido como definidor apenas de uma
"faculdade", o que, sem dúvida, colidiria com o imperativo, com a
obrigação que o parágrafo único, impugnado por inconstitucional,
estabelece. Mas, para quem lê o projeto com o ân1mo de conciliar
os preceitos que nêle se encontram, dentro da mesma interpretação
lógica e sistemática, e busca informações na exposição de motivos
que o precedeu, não será difícil encontrar a explicação. A palavra
"poderão", no texto do número II, subordinada à declaração peremptória do "caput" do artigo no qual se diz, expressamente, "te-
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rá a seguinte aplicação", de referência ao mencionado impôsto,
evidentemente não abre a faculdade quanto "à aplicação'" quanto "à obrigação" propriamente dita, e sim quanto à "alternativa"
de ser a "aplicação" feita em ações e obrigações da Sociedade "ou"
em ações e obrigações das subsidiárias, conforme mais interêsse
ao subscritor ou tomador. É aliás, o entendimento inequivocamente
expresso na Mensagem quando, enumerando os recursos com que
a Sociedade contará, arrola dentre êles, no inciso 4: "parte da receita estadual e municipal do impôsto sôbre combustíveis Iíqudos,
"com opção, por essas entidades", de seu emprêgo em emprêsas petrolíferas subsidiárias".
Ligeira alteração, pois, na forma do inciso II dêste dispositivo
que, assim mesmo como se apresenta já permitiria interpretação
não colidente com a que resulta do parágrafo único do mesmo artigo, bastará para pôr os objetivos colimados a salvo de qualquer
controvérsia.
Quanto à inconstitupionalidade, do parágrafo sob contestação,
porém, não nos conseguimos convencer dela. Do exame histórico
da elaboração do atual § 2.0 do artigo 15 da Constituição, ao qual
procedemos minuciosamente, desde a sua primeira redação pela
Segunda Subcomissão de Discriminação de Rendas, de que foi relator o douto professor Aliomar Baleeiro, ainda como "parágrafo
único do artigo" - nenhum elemento de convicção pudemos colhêr
que nos habilitasse a ccmcluir com a orientação da Constituinte
se houvera firmado no sentido de vincular a aplicação dos recursos
destinados aos Estados e Municípios, e oriundos do impôsto único
sôbre combustíveis, a fins específicos, que assegurassem àquelas
entidades plena liberdade em sua movimentação e impedissem ao
legislador federal de dispor a respeito com certa amplitude. Ao revés. Na fórmula primitiva não havia a menor referência à destinação dos recursos, de vez que ela se limitava a determinar a unidade
do "impôsto sôbre comJmstíveis e lubrificantes líquidos ou gasosos, incidindo sôbre cada espécie de produto", assegurando "aos
Estados e Municípios u:r:qa cota-parte proporcional ao consumo dos
respectivos territórios". l~ no projeto revisto, a alteração consistiu,
apenas, em incluir no dispositivo, como elementos que deveriam entrar em linha de conta para a distribuição proporcional: a superfície, a população e a produção. Nada, porém, se acolheu, na Grande
Comissão, de referência fi,s diferentes sugestões apresentadas atra-
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vés de emendas, sôbre a destinação propriamente dita. O plenário,
sim, é que, depois, se fixou no sentido de estabelecer, expressamente,
no texto constitucional, que os recursos entregues aos Estados e
Municípios, sê-lo-iam, "nos têrmos e para os fins estabelecidos em
lei federal". Diante do texto, pois, assim desenganado, evidentemente, na fixação dos "fins" a que se devem destinar tais recursos, o
legislador federal não se deve afastar dos critérios de prudência imprescindíveis, tendo em vista o caráter excepcional da faculdade
que a Constituição lhe confere, mas, insofismàvelmente, não vemos
como se possa encontrar na clareza do dispositivo da Carta Magna
qualquer limitação ou impedimento ao exercício da competência
que lhe foi deferida. E ela o foi, depois de ter sido recusada a aprovação, pela Constituinte, a emendas que, frontalmente, abordavam
o problema e pleiteavam solução diversa. Assim é que a emenda
número 1. 063, de que foi primeiro signatário o ilustre .Senador
Dario Cardoso, seguida de longa exposição do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, enfrentando a questão da destinação daqueles recursos, pedia que se esclarecesse, no texto, que "a
renda resultante será aplicada exclusivamente na conservação,
melhoramento e expansão das estradas de rodagem" . A emenda
n.º 1.669, de autoria do Deputado Manuel Vítor, além de estabelecer
a destinação proposta pela emenda n. o 1 . 063 ainda esclarecia, ao
final do preceito: "mediante condições que a lei estabelecer para
assegurar aquela aplicação exclusiva". Redigida nos mesmos térmos
da anterior, é a emenda número 1.933, de autoria do Sr. Amaral
Peixoto, que abunda em considerações com o objetivo de estabelecer aquela vinculação constitucional, a fim de que o assunto não
ficasse relegado à competência do legislador ordinário. Na emenda
número 1 . 935, os Srs. Benedito Valadares, Israel Pinheiro e Bías
Fortes porfiaram pelo mesmo objetivo. O Deputado Alvaro Castelo
repetiu a sugestão com a emenda n. 0 2. 216. O Deputado Álvaro
Studart féz o mesmo com a de número 2. 894. O Deputado Clemente Mariane, tomando a iniciativa· com a emenda número 2. 905, de
pleitear que a distribuição se fizesse apenas em função da população dos Estados que, por sua vez, distribuiriam metade das cotas
que lhes coubessem aos Municípios, na mesma base do número de
habitantes, também insistiu em que o texto constitucional vinculasse a receita do impósto único "ao desenvolvimento dos sistemas rodoviários" .
22 -
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Evidencia-se, pois, pelo histórico do dispositivo que, se apesar
de tantas iniciativas da mais alta categoria, a Constituinte achou
mais conveniente estabelecer, desprezando as propostas insistentemente formuladas com aquela orientação (e colhendo sugestão final
do Deputado Paulo Sarazate, no sentido de coordenar outras emendas), que os recursos deveriam ser aplicados "nos fins estabelecidos
em lei federal" - é que preferiu não limitar o prudente arbítrio
do legislador, em função de problemas e circunstâncias que o futuro viesse a apontar como, realmente, nesta emergência, estará
apontando. Não damos, pois, pela inconstitucionalidade argüida
para o parágrafo único do artigo 7.º do projeto, e nem, sob o aspecto da conveniência, aceitaríamos, sem um texto legal expresso,
a tese de que o D. N. E. R., por seu arbítrio, poderia "reter" as cotas
dos Estados e Municípios que não quisessem subscrever o capital ou
tomar obrigações da Sociedade ou de suas subsidiárias, ou dar
cumprimento às prestações que, com tal objetivo, houvessem assumido o encargo de satisfazer.
Ponderamos, apenas, de referência a êste parágrafo que sua redação na parte final, quando sustenta que "podem ser isentados
os municípios com menos de 100. 000 habitantes", deve ser categórica, isto é, no sentido de :reconhecer, de logo, a isenção, se êsse é o
seu objetivo, 01.i de suprirt1ir a referência, porque o que não é possível é que a isenção fiqm:i como uma faculdade que será utilizada
ou não pelo D. N. E. R. ou pela Petrobrás. A isenção só pode ser
conferida, como faculdade ao Executivo, quando a êste incumbe
verificar a conformidade de cada caso com os pressupostos da lei
que a concede. Na hipótese, porém, em que a única condição é a
da população do município, que não depende de qualquer verificação
ou indagação específica, ;a isenção terá que ser expressamente concedida e não atribuída como simples faculdade, porque sob êste
aspecto ela estaria constituindo verdadeira delegação de poderes
que a Constituição não tiplera.
53. O artigo 9. 0 e seu parágrafo único do Projeto n.º 1.516,
tem a seguinte redação:
1

"Art. 9.º Os proprietários de veículos automóveis
terrestres, aquáticos e aéreos, contribuirão, anualmente,
até o exercício qe 1956, com as quantias discriminadas na
tabela anexa a esta Lei, e que dela é parte integrante, recebendo certific;ados que serão substituídos por ações ou
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obrigações da sociedade, os quais conterão declaração expressa dêsse direito.
Parágrafo único. O emplacamento de veículos terrestres, o registro anual de embarcações e os certificados de
navegabilidade de aeronaves só serão realizados ou conceclidos após pagamento da contribuição a que se refere êste
artigo".
O ilustre Dr. Odilon Braga, tão solícito no estudo dêste problema e tão útil na troca de impressões com que nos honrou sôbre
aspectos fundamentais do Projeto 1. 516, desde a sua brilhante exposição perante as Comissões reunidas, quando tivemos oportunidade de lhe manifestar, embora ligeiramente, a divergência em que
nos colocávamos, é radicalmente contrário ao artigo 9.º, cÚja supressão a,cons.elha. E coloca as razões de sua opinião dentro de
duas ordens de argumentos: constitucionais e de conveniência. Não
iremos, sem dúvida, discutir aqui, os da conveniência, alguns dos
quais, na verdade, nos parecem altamente ponderáveis e merecedores da atenção arguta da Comissão de Finanças. Sirtuar-nos-emos,
nos limites da nossa competência regimental, nos têrmos de objeção que alcançam. a constitucionalidade do dispositivo.
A propósito, o brilhante jurista, que tanto honra a cultura de
Minas Gerais, assim se expressa:

"O dispositivo, além de inconstitucional, é de manifesta inconveniência. A tributação sôbre veículos, especialmente sôbre o emplacamento, não cabe na esfera da
União sendo, por isso, inadmissível que a lei federal a regule ou aprove. A forma imperativa do preceito equipara-o
a um novo tipo de tributação que, no caso, seria inconstititucional. Quando não fôsse inconstitucional, deveria ser
excluído do projeto por ser inconveniente. Se no tocante
aos veículos de luxo, o novo ônus será fàcilmente suportável e sem maior repercussão sôbre outras atividades dependentes do transporte, no que se refere aos veículos
comuns, de número muito maior, a sua receita será compensada por seus negativos efeitos no campo econômico, inclusive sôbre o custo da vida. Acresce que os tomadores
obrigados da Sociedade provàvelmente não as conservarão
e a sua venda por qualquer preço poderá afetar o seu valor".
Se se tratasse na espécie, de um impôsto, teria, sem dúvida
alguma inteira razão o ilustre Sr. Odilon Braga, porque o impôsto

-

340 -

seria, evidentemente de licença e como tal estaria compreendido,
nos têrmos do inciso II do artigo 29 da Constituição. no âmbito da
competência do Município. E ainda que, por certas características,
se afastasse do tipico impôsto de licença, na melhor hipótese, não
estaria enquadrado em qualquer das modalidades tributárias da
competência específica da União, de modo que, se esta tivesse a
atribuição constitucional de criá-lo, só o poderia fazer, no entanto
sujeita às restrições do artigo 21 da mesma Constituição, pelo qual
somente 20 % do produto lhe caberiam, ficando, além do mais, com
o Estado a competência de arrecadação.
No caso em tela seja qual fôr a concepção com que se procure
explicar a natureza do impôsto (e evidentemente não nos perderemos em sumariar as múltiplas escolas que lhe expõem e justificam
os fundamentos), o certo é que, inequivocamente, na técnica do
nosso direito financeiro como na de todos os países civilizados, a
possibilidade de devolução ou a conversibilidade são características
que desnaturam o conc~ito jurídico de impôsto. Ainda que a obrigação se apresente revestida dos caracteres externos do impôsto
e anexa ou como mod81-lidade complementar de qualquer figura
tributária, se ela, em verdade, se oferece como uma obrigação, por
sua natureza, restituível, na mesma espécie ou conversível em bens
ou títulos que sejam, af~nal, rentáveis ou expressivos de valor econômico equivalente, é in..tuitivo que, dentro da nossa concepção jurídica, e muito especialmente dentro do nosso regime constitucional, impôsto é que não será. Pouco importa que, modernamente,
alguns autores costumem manifestar o entendimento de que certos empréstimos, notadamente os forçados (ver, por exemplo, "Finances Comparées", do professor Henry Laufenburger, sobretudo
no capítulo em que estuda o que êle chama os "métodos de intervenção oblíqua: impôsto, empréstimo e moeda"), funcionam como
espécies de "pseudo-impostos" para alcance de seus fins anticapitalistas.
Basta que a doutrlna se sinta na necesidade de taxá-los
de
1
"pseudo-impostos", ou çomo preferiria o nosso douto colega, pro:tessor Aliomar Baleeiro, "impostos com promessas de devolução",
para que compreendamos que, entre uma e outra de tais categorias - "impostos" e "empréstimos forçados" - existem distinções
ou separações, peculiar~dades ou propriedades, em s1!ma, que não
permitem sejam elas cpnfundidas, e, principalmente, a ponto de
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que aos empréstimos assim contraídos possam se aplicar às normas
excepcionalíssimas da Constituição, elaboradas para os impostos
tecnicamente entendidos como tais em nossa concepção jurídica
é legal vigente, sem· adminículos e sem qualificativos.
Não vamos, evidentemente, fazer, com isso, o elogio dos empréstimos compulsórios, nem sequer, entrar no exame de sua conveniência. Isso não estaria dentro da competência regimental da
Comissão de Justiça, de vez que a questão sob tal aspecto, é puramente de ordem financeira e, para apreciã-la o artigo 26 do Regimento Interno declara que só é competente a Comissão de Finanças. Nossa função é, tão somente examinar a constitucionalidade
da iniciativa. Fôsse impôsto, evidentemente, seria de licença aquela
figura expressa no artigo 9.º do Projeto número 1. 516. E seria, assim, inconstitucional, porque a União não poderia lançar impôsto
de li.cença. Sustentamos, porém, que impôsto não pode ser uma obrigação que se apresenta em têrmos de ser restituída na mesma espécie ou substituída por um título de renda que tenha o mesmo
valor nominal da importância desembolsada de vez que, como, ainda recentemente ("Digesto Econômico", janeiro de 1951), em artigo sôbre "Empréstimos Compulsórios", escrevia Richard Lewinseben, "o verdadeiro impôsto passa definitivamente ao Poder do
Tesouro e se êste é obrigado a reembolsá-lo mais tarde ao contribuinte, não é mais um impôsto e sim um empréstimo". Não compreendemos portanto que se possa escrever à figura do "impôsto"
a idéia de "devolução" sem que ela se transforme noutra categoria
jurídica. Nem valerá, no caso, argumentar que repugna à natureza
do empréstimo, que normalmente, é um contrato consensual, em
que, como é de sua essência, as partes manifestam livremente a
sua vontade ser apresentada com tal "uma operação em que uma
das partes compele a outra, sob ameaça de cobrança efetiva, cumuÜtda com sanções, a entregar-lhe dinheiro, quase sempre a juros inferiores a do mercado" (Aliomar Baleeiro. Limitações Constttucionais do Poder de Tributar, pág. 56). E não repugna em primeiro
lugar, porque a verdade é que a própria técnica financeira já reservou para tais empréstimos, acentuando-lhes, com isso mesmo, a
especificidade excludente do assentimento, a designação de "compulsórios" - sendo, aliás, essa a modalidade mais antiga dos empréstimos públicos, tendo alcançado grande desenvolvimento durante a lidade Média, quer nas "polizze" de Florença, em fins do sé-
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culo XIII, com poder liberatório para pagamento de impostos, quer
nas famosas cartae debiti de "Como", válidas para a própria liquidação de compromissos entre particulares. E, depois, porque a verdacle
é que os empréstimos públicos, mesmo os chamados voluntários, de
acôrdo com a orientação dos melhores mestres, não se regem, tão
à risca, pelas normas recolhidas no campo do direito privado, sendo
específica, hoje, nas cátedras e nos Tribunais, a lição que, já em,
1939, com a sua visão, socialmente tão clara, do fenômeno financeiro, sustentava o professor Aliomar Baleeiro, de referência à revogabilidade por ato unilateral do Estado, de cláusulas contratuais de
empréstimos públicos: "nem tôda divida pública nasce de contrato,
mas ainda quando êste existe e consigna cláusula expressa e inequívoca de isenção, o Estado pode revogá-la" ("A Tributação e a
Imunidade da Dívida Pública" - página 173).
Não sendo impôsto e sim "empréstimo compulsório" o que se
prevê no artigo 9.0 - qu~lquer düiculdade de ordem constitucional
. ou jurídica terá que ser examinada, pois, a nosso ver, exclusivamente, no terreno da no~ão de "empréstimo compulsório". E posta, assim, a questão, nela não conseguimos ver nenhuma incompatibilidade com o texto constitucional. Quanto ao fundamento constitucional para o lançam1mto do empréstimo entendemos que êle se
encontra, inequívoco, na$ faculdades de que é titular a União de,
por um lado, dispor sôbre a divida pública, regulando-a e disciplinando-lhe as normas l~gais, e, por outro de regular a ordem econômica, traçando, no exercício lato sensu do poder de polícia; os condicionamentos que entenda adequados, respeitados, apenas, os direitos assegurados na Cqnstituição.
De resto, a competência da União para a laçamento de empréstimos compulsórios tem sido, pacificamente, reconhecida, não
só em outras fases da vid\a nacional, como nesta própria legislatura
pelo mesmo Congresso de que fazemos parte.
Mal não vai que, ligeiramente recapitulemos os têrmos em que
de comum, se apresentam, e principalmente no Brasil se têm apresentado os empréstimos compulsórios. Em traços gerais, conforme
muito bem o acentua Lewinsohn (ver para a posição recente dos
empréstimos compulsórios que, durante a última guerra, ressurgiram com muito impul~o, a obra de Laufenburger), os empréstimos compulsórios se apresentam sob a modalidade de subscrição
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coercitiva de títulos governamentais de refundição de impostos em
empréstimos e dos chamados depósitos compulsórios.
Na primeira modalidade o tomador obrigado recebe um título
ou documento que traduz o débito do Govêrno e os direitos que dêle
resultam, distinguindo-se dos demais títulos resultantes de empréstimos contratuais apenas pela obrigatoriedade da subscrição. Em
geral a incidência da subscrição, a oportunidade do seu surgimento, se apresenta vinculada à legislação fiscal da própria União, como
em regra, a obrigação para os devedores de impostos diretos de subscrever uma importância que, normalmente, se relaciona com a sua
faculdade contributiva expressa no montante do impôsto que desembolsa. Não raro porém a subscrição se destina a ser atendida por
determinada classe de atividades como, por exemplo, aconteceu com
as Obrigações de Guerra que surgiram impondo a terminado desconto na fonte, aos salariados, em relação ou percentagem sôbre
seus vencimentos. Há, também, a variante de desconto sôbre as contas dos fornecedores, de que muito se usou na Alemanha na última
guerra. A subscrição de letras do Tesouro, contra a qual o professor
Baleeiro em seu último livro, suscita a dúvida da inconstitucionalidade tem por bases as transações comerciais dos exportadores.
Na segunda modalidade que segundo o próprio Lewinshon, não
passa de um "equívoco terminológico", uma vez que "a característica do impôsto é precisamente a sua inconversibilidade", o empréstimo surge como um ato meramente fiscal e, só numa segunda
etapa, de vez que não há simultâneidade entre o pagamento e a
entrega do título ou certificado correspondente, é que surge a caracterização do empréstimo.
Os depósitos compulsórios são incluídos, também, e não sem
certa procedência, embora num sentido mais restrito, no rol dos
empréstimos de tal natureza, e são constituídos, no Brasil, pelas variadíssimas operações que, por fôrça de leis, são efetivadas por diversas pessoas obrigadas a manter em depósito determinadas importâncias, quer no Tesouro, quer no Banco do Brasil ou em caixas
econômicas ou de previdência, sob os mais diferentes fundamentos
- importâncias estas que totalizam somas de grande vulto. Tivemos, aliás sob a modalidade de depósito, acentuadamente da categória do empréstimo compulsório, com o objetivo de fornecer recursos aos cofres públicos, uma criação da nossa legislação sôbre
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lucros extraordinârios que abriu aos contribuintes a alternativa de:
pagar o impôsto ou constituir depósitos, para resgate posterior,
no valor do dôbro do impôsto.
Atualmente, ainda temos as Obrigações de Guerra e as Letras
do Tesouro, as primeiras com cêrca de 4. 500 milhões de cruzeiros
em circulação e as outras. acusando, de acôrdo com os últimos elementos do nosso conhecimento, um saldo devedor que estâ na casa
dos 2 bilhões.
Com o chamado "Plano Lafer" destinado ao programa de reaparelhamento e desenvolvimento econômico, foi autorizada uma
emissão de 10 bilhões de títulos da divida interna, devendo o dinheiro ser recolhido, sob forma de adicionais ao impôsto de renda, num
prazo de cinco anos - ao fim dos quais serão postos em circulação
(jâ em outro período governamental) somente a partir de 1957, recebendo, porém, cada contribuinte ou mutuário compulsório, além
do título correspondente 13-0 que desembolsou, mais, igualmente, em
títulos, 25 % de bonificaçpes, como compensação de juros atrazados
não pagos. Quer dizer: a emissão de 10 bilhões correspondente a 8
bilhões recebidos pelo T~souro, sendo a diferença de dois bilhões
correspondente a uma es;pécie de consolidação de juros de mora.
No empréstimo compulsório, em causa, para a Petrobrás, há,
'
sem dúvida, peculiaridatj.es
e, de certo ponto de vista, originalidades. Não lhe queremos analisar o mérito, conquanto o reputemos,
do ponto de vista da con.veniência e das condições, muito mais favorável ao interêsse nacional do que o do Plano Lafer - o que,
de resto, representa simples opinião pessoal. Mas, pela sua possível
repercussão, no terreno propriamente jurídico que a questão envolve, devemos salientar essas características.
No Plano Lafer, a entrega dos títulos ou certificados não é simultânea com o pagamento da contribuição. Pelo contrário, cinco
anos depois é que ela se efetivará, embora, nem por isso, quanto
aos juros devidos pelo retardamento, sejam prejudicados os contribuintes em virtude da fórmula da "bonificação". No caso da Petrobrás, porém, a proposta é no sentido de estabelecer a simultaneidade, embora se estabeleça que o certificado é opcional, entre determinadas categorias específicas de títulos. No Plano Lafer, os
títulos são da divida púplica: no projeto n.º 1. 516, os títulos prometidos são de uma sociedade anônima produtora, embora socie-
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dade de economia mista, e, portanto pessoa jurídica de direito privado.
É esta, sem dúvida, uma nota original, inédita, mesmo, da proposição.
Ao que têm acentuando entendidos - e tenho a impressão
de que a observação procede, pelo menos nos limites das pesquisas
a que pude proceder "é a primeira vez que a lei obriga os consumidores a se tornarem acionistas ou debenturistas de uma sociedade
anônima produtora".
A questão jurídica que se colocaria aí poderia ser apresentada
nos seguintes têrmos: pode a União lançar um empréstimo compulsório, usando uma fôrça coercitiva através modalidade de características tributárias, em benefício de uma economia mista, dando aos contribuintes, em vez de títulos da dívida, publicações ou
obrigações da mesma Companhia, de maneira que, emitidos êsses
títulos, desapareça a responsabilidade da União para com êles e
fique somente a da Sociedade constituída?
Reconhecemos que o problema não é simples e sôbre suas complexidades não é pequena a hesitação que nos assalta o espírito. Não
reconhecemos no sistema, é claro, nenhuma inconstitucionalidade
- e se ela, por certas inferências, que resultariam mais de uma
análise de profundidade nos princípios institucionais do regime,
pudesse ser apontada, pensamos que não seria em têrrnos de excluir
as dúvidas razoáveis, com as quais sempre temos preferido dar pela
constitucionalidade das proposições sujeitas ao nosso exame. Os
critérios de prudência, porém, que sempre costumamos adotar, na
chamada "zona cinzenta" da ordem jurídico-constitucional, parece
que, no caso, se não pudéssemos refluir para um sistema em que
mantivesse o empréstimo compulsório, mediante a entrega de títulos da dívida pública aos contribuintes e a destinação dos recursos à aquisição de ações pela própria União, deveríamos pensar em
que a União não se poderá desvincular da responsabilidade solidária pela devolução da quantia mutuada. E, assim. numa escala
de prioridade que a solução do caso comporta, examinaríamos, em
primeiro lugar, a hipótese de receberem os prestamistas proprietários de veículos obrigações da Sociedade, e em segundo - caso
não se pudesse, por fôrça de conveniências de outra natureza que
escapam ao nosso poder de percepção, ficar aí - ações preferen-
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ciais, sendo, porém, intuitivo que, em qualquer das hipóteses, uma
vez que se trata de empréstimo efetivado com utilização do poder
coercitivo do Estado, a União deverá assumir responsabilidade so..
lidária pelo resgate da importância mutuada, caso os áleas imponderáveis da exploração industrial (embora isso no~ pareça, na espécie, uma hipótese muito remota) levem o empreendimento a um
desfecho pouco lisonjeiro.
Com tais precauções estaríamos, pelo menos, prevenindo o surgimento de maiores objeções jurídicas à solução alvitrada. Como,
porém, no particular, o assunto exige profunda reflexão e comporta,
também, o exame de outras Comissões e o projeto está em sua fase
inicial, limitar-nos-emos a, por nos parecer dentro da competência
regimental de nossa Comissão, por enquanto, propor as modificações no sentido de esclarecer que a opção será por ações preferenciais e obrigações da Sociedade, e que a União ficará solidàriamente
responsável pelo capital de umas e outras, embora nos pareça que
a necessidade jurídica de' tal responsabilidade muito concorra para
que, afinal, nos fixemos (e com isso queremos convidar o Congresso
a meditar neste problema) na solução unitária de entregar a todos os prestamistas a que se refere o artigo 9.º, apenas obrigações
da companhia mista.
Devemos ponderar, outrossim, que a Comissão de Finanças precisa de estudar, para torná-los expressos, os casos de isenção e imunidade em relação a automóveis de propriedade de embaixadas, serviços públicos, autarquias etc. - meditando bem que se trata de
um empréstimo compulsório, que, como tal, deve ter as suas condições perfeitamente especificadas, de vez que a êle não se aplicam
necessàriamente, as disposições normativas sôbre os tributos em geral e particularmente sôbre os impostos.
O parágrafo único, ao nosso ver, merece uma retificação que
o ponha em harmonia com os textos constitucionais que nos regem.
Por êle, o emplacamento de veículos terrestres, o registro anual
de embarcações e os certificados de navegabilidade de aeronáveis
só serão realizados ou co:p.cedidos após pagamento da contribuição
a que se refere êste artigo. O que há, sôbre o assunto, de acôrdo com
a legislação vigente, é o seguinte: o registro anual de embarcações
e os certificados de navegabilidade de aeronaves se processam em
repartições federais, sujeitas conseqüentemente à legislação da
União; o emplacamento de veículos terrestres, no entanto, é reser-
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ou aos serviços de trânsito estaduais e i-

e.nr;seqüéneia da licença paga. por fõrça de dispositiYO c-on.stit::·~=o!"l:ai. a outras e.ntidade.s sôbre as quais a União não tem pode.r
é.e c.cr:trôTie e i;rue, no e:s:erdci.o de suss prerrogativas autonómica.s.
!'.lÊ.o :;x:dem ser ak.anç.adas pela lei federal. A...~im. o dispostirn que
e:s'.!.amos ·oamentando, nos limites em que condiciona ou cUficult.a.
com exigierucw estranhas ao interêsse das oub."as órbitas. o exercício das suas faculdades tributárias e dos direitos que decorrem
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para os contribuintes que as satisfazem, está excedendo as linhas

da competência constitucional da União. Como, no entanto. o pen-

5.ament.o eontido no preceito. desde que ligeiramente modüicado
e.m sua redaç.ão, é de fácil reconciliação com os imperativos da

Carta Magna, opinaremos no sentido de lhe dar uma forma pela
qual os atos relacionados com os registros e certüicados. da competência da União, não se efetivem sem a prova do pagamento da
contrtbwção e, quanto aos out.ros da mesma natureza que dependem
dos Estados e Municípios, que a União com os Estados se entenda
por meio de convênios, aos quais, sem dúvida, nenhum Estado se
recusará. para que o mesmo fim se colime em têrmos extremes de
dúvidas de ordem jurídica.
Pediríamos, também, daqui, a atenção da douta Comissão de
Finanças para a necesidade de se fixar na lei o prazo de recolhimento anual da contribuição a que se refere o artigo 9.º. Com isso.
não sõmente se poderia conciliar o interêsse do recebimento das
prestações, de que a Sociedade carece, com os prazos de pagamento
das licenças, em todo o território nacional, como, sobretudo, se evitaria, também, uma grande dúvida de ordem legal, que teria seu
fundamento no parágrafo 2.º do artigo 141 da Constituição, segundo
o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei. E seria muito duvidoso que se aplicassem sanções a alguém por não pagar uma contribuição que a lei
determina seja anual, antes de findo o ano em que ela é devida,
sem que a lei expressamente, dentro dêsse período, fixe um têrmo
final para a obrigação. E se deixar tal obrigação para um regulamento seria temerário, do ponto de vista legal, que se não dizer de
deixá-la para que a tornem expressa os Estatutos de uma entidade
de direito privado?
Com estas observações acreditando haver sugeri.do modificações
que aperfeiçoam a técnica do artigo 9. 0 , e do seu parâgrafo único,
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escoimando-os de alguns senões de ordem jurídica perfeitamente reparáveis, sem o sacrüício do seu objetivo precípuo, é nossa convicção que, ao mesmo passo, trouxemos ao debate argumentos que
nos permitem dar como tranqüilo o reconhecimento de sua constitucionalidade, sem embargo do aprêço que nos inspiram a opinião
e a autoridade dos ilustres opositores da tese que procurámos desenvolver.
54. Prevendo, pelo artigo 11, que os recursos destinados à
Sociedade ultrapassem o limite de dez bilhões de cruzeiros, pretende o projeto que, desde logo, "caso o excesso não seja essencial
ao desenvolvimento do programa nacional do petróleo", seja incorporado "a outros fundos ou entidades especiais criados por lei e destinados a investimentos básicos ao desenvolvimento econômico do
país".
A impressão que nos ficou, a todos quantos acompanhamos os
debates travados nas Comissões reunidas e as magníficas exposições
com que tanto contribuir'am para esclarecê-los os ilustres compatricios que se dignaram dt;i trazer as luzes de sua experiência para
clarear certas obscuridades de tão complexo problema, foi de que,
realmente, a máquina
recursos, montada pela sistemática do
0
projeto n. 1. 516, cobrirá, no prazo prefixado, importância superior ao limite mínimo fi;rndo no parágrafo 1.º do artigo 3.º, independente de qualquer subscrição voluntárias. A estimativa, realmente fundamentada, do Ministro Bittencourt Sampaio, orça tais
recursos, ainda dispensando os impostos de importação e consumo
sôbre veículos e o de re:messa para o exterior dos seus valores e
outras fontes secundárias, em montante superior a 16 bilhões. Dêle
divergindo, para argumep.tar, sobretudo, na base das restrições que
decorreriam, para o consumo, da sobrecarga fiscal - o Dr. Rômulo
de Almeida fêz previsão menos otimista, fixando-se, porém, em não
menos de 13 bilhões. São dados que, evidentemente, a Comissão de
Finanças, à qual incumbe examinar a parte financeira da proposição, e sua repercussão sôbre os aspectos da vida econômica nacional,
terá em vista para a orientação que o seu dever lhe impuzer.
Quanto a nós, em aditamento, cabe-nos, apenas, ponderar o
seguinte: os recursos resultantes das contribuições compulsórias,
a título de empréstimo, dos proprietários de veículos serão arrecadados até 1956, mas quanto aos demais, não conseguimos descobrir
no projeto nenhuma limitação de sua co'brança no tempo. E é uma

*
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questão que, em se tratando de recursos para um empreendimento
determinado, não pode ser descurada e para a qual a nossa atenção
é despertada, com mais vigor, pela advertência do artigo 11.
claro que uma coisa é destinar, necessàriamente. para um empreendimento como o que visa à solução do problema do petróleo.
parte dos recursos dos Estados e Municípios oriundcs do impôsto
único sôbre combustíveis, e outra é vincular, indefinida e indiscriminadamente, todos os recursos daquela mesma fonte a outros empreendimentos pelos quais, à luz de plena evidência, não se justificasse a cooperação financeira daquelas entidades, com sacrüício
do plano do seu desenvolvimento no setor dos transportes e comunicações, fora dos quais o legislador federal estaria agindo sem prudência se quisesse coagi-los a contribuir com os meis previstos no
parágrafo 2.º do artigo 15, da Constituição.
É

De resto, tal como se apresenta - o artigo 11 não nos parece
de acôrdo com as exigências da Constituição. Em primeiro lugar,
porque, dentre os recursos a que alude estão os resultantes da contribuição forçada dos proprietários de veículos, sob forma de empréstimo compulsório, cuja destinação estaria alterada, sem que a
lei especüicasse as condições das novas relações entre êles e as entidades ou fundos aos quais se encaminhariam os meios por êles
fornecidos e excedentes das necessidades da indústria petrolífera.
Em segundo, porque, na prática, isso representaria mais que uma
simples ''habilitação de autoridade", limite dentro dos quais temos
concebido que a lei, em linhas rigorosamente pretraçadas, arme o
Poder Executivo das faculdades ou atribuições indispensáveis ao
cumprimento de determinadas medidas, que não possam constar,
de pronto, do texto legal, mas que nêle estejam antecipada e implicitamente definidas - e invadiria o terreno proibido da "delegação de podêres" a que se refere o parágrafo 2.º do artigo 36 da Constituição. E mais ainda: é que nos têrmos em que se apresenta o dispositivo (ainda mais se continuar indefinido, como está no projeto, o prazo de vigência, em favor da Petrobrás, dos recursos tributários previstos nos artigos 7.º e 8.º), autorizando a aplicação em fundos ou entidades, não designados senão sob referência muito genérica, de recursos indeterminados e imprevisíveis não pode, em
absoluto, ser conciliado, com o princípio inequívoco do artigo 75 da
nossa carta Magna, que, além de vedar o estôrno de verba e a aber-
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tura de crédito especial, sem autorização legislativa, proibe a concessão de créditos ilimitados.
Para que o dispositivo, cuja supressão envolve um problema
de conveniência sôbre o qual outras Comissões devem, mais apropriadamente, se manifestar, possa ser mantido, cumpre, sem dúvida,
do ponto de vista constitucional, torná-lo isento dos vícios que, tal
como está· o atingem de maneira vital - e neste sentido só uma
possibilidade vemos: - é a de redigi-lo em têrmos, não de autorizar
o Poder Executivo a fazer o que ali está expresso, mas de estabelecer
que "lei especial, caso o excesso não seja essencial ao desenvolvimento do petróleo, poderá determinar sua incorporação a outros
fundos ou entidades, criados por lei e destinados a investimentos
básicos ao desenvolvimento econômico do pais".
55. O artigo 12 do projeto número 1.516 e seus parágrafos regulam a emissão de obrigações pela Sociedade. Derrogando a lei
geral permite o dispositiyo em análise que as obrigações, que serão
ao portador da companhia, possam ser emitidas até o limite do dô·
bro do capital integralizado. E' um preceito necessário e útil, juridicamente, na espécie.
Quanto aos parágra~os, porém, do artigo 12, não temos dúvida
em, juridicamente, dar ~lteiro apoio aos que não veem razões para
sua conservação no texto do projeto. O parágrafo 1.º determina que
os Estatutos estipularão :as condições em que as obrigações poderão
ser convertidas em ações. Em primeiro lugar, não há negar que se
trata de inovação no sistema geral da vida das sociedades anônimas,
que nenhuma circunstância especial, no caso, tornaria aconselhável.
Em nosso sistema legal, ~. ao que conhecemos, no direito comparado, admite-se a convers~lo de ações ordinárias em preferenciais e
vice-versa, por dispositivo estatutário (artigo 11, do Decreto n. 0
2. 627) e de partes beneficiárias em ações (artigo 33, parágrafo 1.º),
mas ignoramos, até bojei as conversões de obrigações em ações. Na
hipótese, além do mais, <~m que as obrigações são ao portador e as
ações são nominativas, e em se tratando de um cometimento tão
sensível à vigilância de uma opinião pública que tem sido, a seu
respeito, muito advertid~ pelas mais desencontradas versões, não
conseguimos descobrir nenhuma razão em conservar na lei que estamos elaborando um p:receito, que viria ao arrepio da legislação
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normal,. e q_ue, além de tudo, estaria fadado a

letra morta.

&

trs.n:s:formar em

o parãgnifo segundo e o parâgra.fo terceiro são de~snece:s...~oo.

Na lei ,es~·ecial só devem e:star os dispositivos qu'ê mod:iiq_::.e.r:!. 015
prindpios da lei geral na parte em que ela seja aplicàvel. s:e"wpn:
que não fôr expres..~ ou implicitamente alterada. E no.s p.s..:á~3.fC':5
a que estamos aludindo, a matéria já está prevista na legisla~ão
comum,, em ~oroc. Um dêles,. o 2.0 , estabelece que a tomada. das
obrigações é voluntária pelas entidades públicas e particulares. Ora.
além do sentido técnico da expressão "entidade", que e.xchti.ri.a. fora
dos propósitoo do projeto, a tomada de obrigações, voluntàriament.e.
por pessoas físicas - é evidente que não se precisa faz.er qualquer
afirmação a respeito da tomada voluntária, e tal afirmação só seria
necessária se a tomada fôsse compulsória. O r~.me da subscrição
voluntária é o da lei geral, que regula as obrigações. O outro parágrafo, o terceiio, dispõe que a "Sociedade deliberará sôbre a oportunidade em que a tomada de obrigações poderá ser opcional em relação à subscrição de capital, nos casos de subscrição em obediência
a di...<::pasitivos desta lei". Nas considerações que tivemos o ensejo
de desdobrar sôbre o artigo 9.º, fizemos alguns reparos, aos quais nos
reportamos, à margem da tese opcional a que se refere êste par~ara
fo. Cabe-nos aqui, tão-sómente, aditar que a lei especial nada precisa de dizer, neste sentido, para que, na hipótese de prevalecer o
sistema opcional, à Sociedade caiba a atribuição de regulá-lo, porque, evidentemente, em se tratando de obrigação alternativa, o
princípio que informa a legislação geral é o mesmo expresso na artigo 884 do Código Civil, segundo o qual "nas obrigações alternativas a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou".
Ainda de referência à emissão das obrigações de que trata o
artigo 12, deixamos de acentuar o teor das garantias gerais de que
elas devem dispor, porque, intuitivamente, de acôrdo com os aspectos de ordem jurídica e constitucional que, amplamente, desenvolvemos neste estudo e as modificações formais que sugerimos para a
redação de certos artigos do projeto, em virtude do assentamento da
tese de serem as jazidas minerais do domínio privado inalienável e
imprescritível da União, em relação às quais a Sociedade agirá como
"permissionário" -torna-se evidente que, nestas garantias, em caso
de possível excussão por inadimplemento, não se incluirão os direitos sôbre elas.
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56. O artigo 13, sôbre o qual tantas impugnações têm sido
manifestadas fixa a relação dos que podem ser acionistas da Sociedade, com direito de voto, e assim apresenta a enumeração:
I II III IV -

as pessoas jurídicas de direito público interno;
as pessoas físicas brasileiras;
as pessoas jurídicas de direito privado, desde que seus acionistas sejam brasileiros natos, solteiros ou casados com
brasileiros natos, ou, se casados com estrangeiro, que não
o sejam sob o regime de comunhão de bens;
as demais pessoas jurídicas de direito privado, brasileiras.

Feita a enumeração, estabelece o projeto, porém, limitações ao
número máximo de ações que podem ser subscritas pelas pessoas
indicadas nos incisos II, III e IV, estabelecendo para as pessoas físicas ou jurídicas brasileiras o limite de 20. 000, e para as pessoas jurídicas em que todos os acionistas sejam brasileiros natos, o de
100.000.000.
O Sr. Odilon Bragft teria preferi!do, e neste sentido se manifesta que, com prioridades legalmente fixadas se reservasse o direito de ser acionista, com direito de voto, somente à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às sociedades de economia mista, às subsidiár~as e às pessoas físicas brasileiras, podendo
ser acionistas sem direito de voto a pessoas físicas e jurídicas brasileiras.
Do ponto de vista estritamente constitucional e jurídico qualquer das soluções é inteiramente admissível. As divergências entre
elas, como com outras, de matizes diversos, que têm sido oferecidos
à consideração dos interessados, refletem, apenas, oposições düerentes por fôrça de razões de ordem econômica, financeira, de política
geral ou de segurança, que, portanto, mais se confinam nos limites
da competência regimental de outras Comissões. Como, porém, o
problema, por vêzes, é apresentado sob a feição de que, dentro de
tal estruturação jurídica, o projeto 1. 516 estaria ensejando o contrôle da Sociedade aos trusts estrangeiros, propiciando uma solução
que se costuma apresentar como "entreguista", elementar dever de
consciência nos obriga a deter um ponco mais a atenção no assunto,
a fim de que êle fique esclarecido e menos sujeito às deturpações
de interêsses preconcebidos.
A Constituição de 1934 assegurava a possibilidade de autorizações ou concessões para o aproveitamento industrial das minas e

-

353 -

das jazidas minerais exclusivamente a brasileiros ou a emprêsas
organizadas no Brasil" {§ l.º do artigo 118), o que, quanto a estas,
como acentua Pontes de Miranda ("comentários", pág. 320), quer
dizer "Pessoas jurídicas de direito brasileiro, portanto, aquelas pessoas jurídicas sómente regidas pelo direito brasileiro".
A Carta de 1937, de tendência mais acentuadamente nacionalista, estabeleceu, porém, regulando também de modo mais técnico
o assunto (de vez que falta em "autorização" apenas e não em "concessão"), que "a autorização só poderá ser concedida a brasileiros
ou emprêsas constituídas por acionistas brasileiros" (§ l.º do artigo
143), e, pela emenda constitucional número 6, de 13 de maio de
1942, atenuando o sistema em relação ao aproveitamento de quedas
dágua e outras fontes de energia hidráulica, permitiu que tais atividades fôssem desempenhadas por "emprêsas que já exercitem utilizações amparadas pelo § 4. 0 , ou as que se organizem como sociedades nacionais".
Com a Constituição vigente (§ l.º do artigo 15.3) voltou-se, nos
mesmos têrmos, ao regime constitucional de 1934.
O assunto foi amplamente debatido e esclarecido no curso da
elaboração da Carta Constitucional que nos rege, a propósito da
emenda de sua autoria e de outros deputados mineiros, com a qual
o ilustre Deputado Israel Pinheiro pleiteava a possibilidade de serem
concedida.S autorizações para aproveitamento de recursos minerais
a estrangeiros, desde que domiciliados no Brasil (ver "Anais" da
Assembléia Constituinte, volume XXII!, págs. 257 e seguintes).
Cumpre, de resto, acentuar, para fixação de responsabilidades
históricas e esclarecimento de muitas posições equívocas, que, sob
pretexto de evitar o "nacionalismo exagerado" do projeto constitucional (por êles chamado de "chauvinismo"), os comunistas, em
emenda que tomou o número 3. 259 (ver "Anais", vol. XVI, pág. 94),
pleiteavam que se conferisse aos "estrangeiros" o mesmo direito, independentemente do seu domicilio no território nacional, desde que,
porém, declarassem "considerar-se como nacionais e não invocar a
proteção de seu govêrno no que se refere às mencionadas autorizações ou concessões".
A emenda em aprêço, assinada pelos representantes comunistas Luiz Carlos Prestes, Alcedo Coutinho, Maurício Grabois, Trifino
23 -
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Correia, Gregório Bezerra, Alcides Sabença e Carlos Marighella está
assim, pôr êles, justüicada:
"A autorização ou a concessão para o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais,
assim como das águas e da energia hidráulica, a estrangeiros que declarem considerar-se nacionais e
não invocar a proteção do seu govêrno, elimina o
aspecto chovinista que apresenta o item Ido§ 9.º do artigo
164. As emprêsas estrangeiras que têm concessões no país
não constituem perigo para a Nação pelo fato de serem estrangeiras, mas por serem emprêsas imperialistas que entravam o progresso nacional e drenam para o exterior os
lucros obtidos com a exploração do povo, constituindo uma
ameaça permanente à nossa soberania, uma vez que, a
qualquer momento, desde que se julguem lesados nos seus
interêsses, podem pedir a intervenção dos seus governos.
A emenda apresentada possibilita ao govêrno federal tomar tôdas as medidas acauteladoras do interêsse nacional
que se tornem I:\ecessárias. Apoiado em semelhante dispositivo constitucional é que pôde o México nacionalizar as suas
jazidas petrolífieras sem que ao govêrno americano coubesse nenhum direito de reclamar ou intervir junto à nação mexicana em defesa dos trusts de pt>tróleo".
E aparteando o Sr. Agamemnon Magalhães, quando êsse eminente jurista combatia ;a emenda Israel Pinheiro, ainda insistiu o
Sr. Luiz Carlos Prestes r~a exposição do seu ponto de vista e de sua
bancada:
"O deputado Israel Pinheiro disse tratar-se de vir pesquisar. Para isso basta atrair técnicos estrangeiros para
estudos. Quanto à emenda que concede a estrangeiro o direito de explorar, estaríamos de acôrdo se fôsse agregada
a seguinte garantia da Constituição mexicana e por nós
proposta na emenda número 3. 259, a êsse mesmo item Ido
n.º 9 do artigo 164:
"O Estado poderá conceder o mesmo direito a estrangeiros... " com a ressalva, ipsis litteris, da Constituição
mexicana:
". . . sempre que declararem considerar-se como nacionais e não :invocarem a proteção de seu Govêrno no
que se refere às mencionadas autorizações ou concessões".
Apresentamos como aparte, para que V. Ex.a, falando
em nome da Comissão, no caso de ser aceita a emenda. do
Sr. Israel Pinl:i.eiro, aprecie a possibilidade de ser tomada
em consideraçijo essa ressalva." (Anais, vol. XXIll, pág.
259).
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Esclareceu, porém, no curso dus debates, com a segurança habitual, o Sr. Agamemnon Magalhães, também insuspeito aos que
defendem as soluções nacionalistas dos problemas econômicos neste
País, que o pensamento (que, afinal, prevaleceu na Constituição)
de recusar a exploração dos recursos minerais por estrangeiros, como pessoas físicas, mas permiti-la por estrangeiros que participassem de "pessoas jurídicas organizadas no Brasil", se fundamentava
nas razões que, em trechos esparsos do seu discurso (Anais, idem,
págs. 258 e seguintes), assim traduziu:
"Para desenvolvermos essa riqueza, basta a amplitude
que o projeto já deu a essas concessões, autorizando as
pessoas jurídicas brasileiras. Os estrangeiros que queiram
explorar essa riqueza devem vir para o Brasil e organizar
aqui as suas emprêsas sob as leis brasileiras, subordinadas
à nossa legislação, ao nosso poder legislativo e ao nosso poder de polícia."
E mais adiante:
"A pessoa jurídica organizada no Brasil abdica de sua
personalidade política ou de origem e adota a personalidade jurídica de brasileiro, quer dizer, se transforma numa
pessoa sujeita às leis brasileiras, ao poder e à disciplina brasileira. Disso é que devemos falar e insistir."
E esclarecendo, em têrmos ainda mais inequívocos, a posição
que, diante do problema, assumira a Comissão de Constituição,
acrescenta:
"Grande perigo oferece a emenda do Sr . Israel Pinheiro: de invocar o estrangeiro a proteção d 1~ sua nacionalidade dentro do nosso Pais. Mas, há perigo ainda maior,
que é o dêsse estrangeiro vir para o Brasil, obter uma concessão e procurar transferi-la a outrem, especulando, assim, nossas riquezas, que devem caber, preferentemente,
aos brasileiros. E' sob êsse aspecto que devemos considerar a emenda do Sr. Israel Pinheiro, isto é, evitar que o
estrangeiro venha obter concessões no Brasil e as negocie
posteriormente. O anteprojeto da Comissão, exigindo a
constituição de pessoa jurídica, evita essa exploração. O
capital virá para o Brasil e se organizará sob forma de
Sociedades brasileiras, sujeitas às leis brasileiras, à polícia,
ao Estado Brasileiro, podendo desenvolver-se com tôdas as
garantias concedidas aos nacionais."
Diverso não foi o entendimento do notável jurista, o então
Deputado Hermes Lima, uma das figuras mais categorizadas do
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Partido Socialista Brasileiro, manifestado, expressamente, na mesma assentada.
Pôsto o debate nesses têrmos, ainda uma vez falou o líder
comunista Senador Carlos Prestes, para a seguinte declaração:
"Sr. Presidente, havíamos apresentado emenda ao
item I, § 9.º, para a qual não solicitamos destaque a
V. Exa. porque concordamos com a modificação processada no dispositivo. Trata-se de assunto muito importante, porque pessoa jurídica brasileira não pode ape·
lar para embaixada estrangeira, enquanto pessoa física
estrangeira poderá apelar para embaixada do seu país, na
luta pelos seus interêsses, tendo propriedade e sentindo-a
ameaçada. Pode ser, assim, criada uma questão internacional prejudicial à Nação. No caso de se pretender
permitir à pessoa jurídica estrangeira o direito de exploração do subsolo, é indispensável, então, que seja ressalvado, na Constituição, que, de forma alguma, ela poderá
invocar a sua cidadania estrangeira" (idem, pág. 262) .
Assim esclarecido o assunto, é evidente que a Constituição,
expressamente - e com ;a opinião explicitamente favorável de vultos do maior relêvo na defesa das teses dltas "nacionalistas", como
os Srs. Agamemnon Ma~alhães e Hermes Lima, sendo que os comunistas iam a concessões muito mais amplas para não caírem
no que chamavam o "chipvinismo" - permite que os recursos minerais sejam explorados, mesmo direta e exclusivamente, por companhias ou emprêsas cujo contrôle seja de estrangeiros, apenas sob
a ressalva de que se orgij,nizem em sociedades sob o regime da lei
brasileira. E' exato que a legislação geral em vigor se apresenta
em têrmos mais rígidos Çlo que a Constituição e em relação à exploração de recursos minerais estabelece a condição de nacionalidade. Mas a verdade é que ninguém, de boa fé, poderá sustentar
que .a solução que a Constituinte deu ao problema, com o apoio
expresso dos comunistas e dos socialistas, seja uma solução entreguista. Admitir-se-á que seja menos conveniente, mas entreguista
é que não é, nem poderia sê-lo, no sentido de representar uma capitulação dos interêsses nacionais diante do estrangeiro ou de
trusts de qualquer espécie. E que vem a ser a solução proposta no
Projeto n. 0 1. 516, em face do texto da Constituição? Evidentemente, muito mais nacionalista que a que se encontra autorizada no
texto da nossa Carta Magna. Porque, enquanto pela Constituição
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a exploração das riquezas minerais - com exceção para o petróleo - pode ser feita por "sociedades organizadas no Brasil, sem nenhum impedimento a que dela só participem estrangeiros, na hipótese que temos, agora, sob o exame, sem qualquer modificação
no texto da lei geral (que continua mantendo a condição de nacionalidade para todos os demais empreendimentos que digam respeito à indústria do petróleo), o que se autorizou foi, apenas, a
participação, em percentagem que não permite o contrôle e com
uma série de restrições e condicionamentos, de sociedades de direito privado numa emprêsa de economia mista, sob o contrôle do
Estado, que é necessàriamente o seu acionista-majoritário com direito de voto, que elege a maioria dos dirigentes da emprêsa, que
nomeia o seu presidente com direito de veto e que aprova os seus
Estatutos, por decreto! Evidentemente, democratas, sejam liberais
ou não, socialistas e comunistas que não vislumbraram na solução
constitucional, à qual deram seu expresso assentimento, a eiva de
entreguismo, para que possam atribuir tal pecha, agora, ao Projeto
n.º 1. 516, nos têrmos em que se apresenta, e sobretudo com as
modificações de forma que sugerimos ao seu texto, terão que renunciar a convicções que deveriam ter sido pesadas com muito
mais espírito de seriedade e compreensão de suas responsabilidades
na fase em que estavam fixando as diretivas constitucionais do
problema. O problema, pois, das categorias de pessoas ou entidades que devam ficar com o direito de figurar no quadro de acionistas da Petrobrás, é problema de pura conveniência. Constitucional e juridicamente, porém~ sustentar que a solução do projeto
elaborado pelo Poder Executivo contravêm aos imperativos ou ao
espírito da Carta Magna, ou importa numa fórmula que, juridicamente, não dá ao Estado, vale dizer à União, segurança para conservar a emprêsa ou seu contrôle imune à influência absorvente
dos trusts estrangeiros, eis aí o que não nos sentimos autorizados a
proclamar; porque isso nos deixaria mal com as imposições de nossa consciência .
E assim dizemos e reconhecemos tão mais à vontade, quanto
se nos coubesse apreciar, aqui, o mérito da proposição, do ponto de
vista das vantagens ou conveniências da permissão que, nela, se
abre a tais sociedades de contribuir para o capital da Petrobrás;
não nos l:l.nimaríamos a reconhecer mais ponderáveis os argumentos que a inspiraram do que os outros, tão bem sintetizados pelo no-
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tável técnico engenheiro Pedro de Moura, quando afirmou, em sua
lúcida preleção, que valeria tentar o 0sfôrço de resolver o problema, durante êstes cinco anos próximos, com o aumento dos recursos a êle consagrados, por fontes exclusivamente nacionais. E
como, pela estrutura do projeto, parece que não haverá falta de
recursos, expressos em cruzeiros, para a efetivação do importante
cometimento, e, por outro lado, nêle não se cogita da participação de estrangeiros com capital estrangeiro (isto é, moeda forte,
de curso internacional, que aliviasse o problema sob o aspecto das
divisas de que êle necessita), mas sim de sociedades brasileiras de
que participem estrangeiros, mas com a colaboração igualmente em cruzeiros, não veríamos, por enquanto, necessidade de
convocação dos recursos nacionais de elementos alienígenas para
um negócio que, tudo indica, venha a ser, em breve, dos mais lucrativos do Pais.
E' intuitivo, porém 1 que o problema da conveniência, que, pes-

soalmente, colocamos ~~m tais têrmos e sôbre o qual não cabe à
Comissão de Justiça erµitir conclusões, não nos levaria a atribuir
à proposição intuitos que ela, evidentemente, não tem ou a
duvidar dos altos e patrióticos intuitos que presidiram ao espírito
de sua elaboração.
Feitas estas ressalvas e prestados êstes esclarecimentos, entendemos, porém, que, do ponto de vista da técnica legislativa, a cabeça do Art. 13 deve ser modificada, no sentido de suprimir a
restrição que ali está "com direito de voto", para que a sua interpretação não chegue, em face das leis gerais, inclusive o Decreto
n. 0 4.071, de 12 de maio de 1939, que regulamentou os Decreto-leis n.0 ª 395 e 538, precisamente ao oposto do que está no espírito
do projeto. Como está, entendido o dispositivo em correlação com
as leis gerais que dispêíem sôbre a matéria, chegar-se-ia à conclu·
são extravagante de qµe as pessoas mencionadas no inciso IV do
Art. 13 poderiam ser titulares de ações ordinárias com direito
de voto, mas não poderiam ser possuidoras de ações preferenciais
sem o mesmo direito . Isso porque sendo a exigência da lei geral
para a nacionalidade Çlo acionista indiscriminada com respeito à
natureza das ações, só ficariam, expressamente, aberta a exceção
no texto para as ações com direito de voto, permanecendo, porém,
a proibição quanto aos outros tipos de acionistas. E se alguma res-
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trição pudesse ser justificada seria, precisamente, a que pusesse o
assunto em têrmos inversos .
57. Ao Art. 14, não nos pareceram' aconselháveis modAficações de ordem jurídica. O problema, ali, é, todo êle, de mérito
da proposição, de sua conveniência em face de argumentos que
definem outra ordem de competência. E a sua permanência ou
não, sem dúvida, estará muito em função das alterações de posição
que o plenário entenda de tomar sôbre o projeto, o que só se poderá surpreender através da análise de suas tendências, expressas em
emendas.
58. Conviria que as Comissões de Economia e Finanças examinassem a questão de reaplicação na Sociedade "dos dividendos
e juros que forem distribuídos às ações e obrigações da propriedada de União· determinada no Art. 16 do projeto, quer sob o ponto de vista da conveniência de dar a essa orientação o caráter de
uma disposição legal permanente, sem levar em linha de conta a
hipótese de saturação dos recursos financeiros da Emprêsa, quer
sob o prisma de destiná-los também, facultativamente, às "subsidiárias" que não estão compreendidas, e portanto estão excluídas
do regime de reaplicação ali estabelecido .
59. O projeto silencia, no Art. 17, sôbre a constituição das
subsidiárias. É, sem dúvida, um problema também de conveniência que deverá ser considerado sob o reflexo de razões preponderantemente econômicas e financeiras. Cumpre-nos, porém, nos
limites de nossa competência, esclarecer que o silêncio tem conseqüências jurídicas, na espécie, sôbre as quais é preciso que se medite.
A primeira delas é que as subsidi.árías, pelo princípio de que
as leis especiais somente alteram as leis gerais naquilo que a elas
expressa ou implicitamente se referem e que as exceções só abrangem os casos que especificam, serão reguladas por todos os princípios das sociedades anônimas em geral (Decreto-lei 2.627), e pelas
normas da legislação comum sôbre jazidas petrolíferas e sua exploração. Assim é que, como está no projeto, não prevalecerão
para a sua administração, eleição de dirigentes, podêres de veto do
seu presidente ou outras normas que excepcionalmente vão ser
adotadas para a Petrobrás, os mesmos preceitos e sim os da lei de
sociedades anônimas, inclusive quanto aos limites para emissão
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de ações preferenciais ou de obrigações. Por outro lado, sendo excepcional, em relação ao regime legal vigente, a participação, como
acionistas da Petrobrás, de sociedades organizadas no Brasil de
que estrangeiros façam parte (inciso IV do Art. 13 do projeto),
o mesmo não acontecerá com as subsidiárias, para as quais, salvo
exceção expressa, prevalecerá a determinação da lei geral. Devemos acentuar, aliás, que para êste ponto chamamos, nos debates
em que foi ouvido, a atenção do Assistente Econômico do Senhor
Presidente da República, acentuando que isso colocava o problema
das subsidiárias em posição exatamente oposta àquela em que a
situaram muitos dos seus críticos nacionalistas, e o ilustre economista asseverou que o pensamento do Executivo consistia, precisamente, em manter a linha de orientação expressa na jurídica interpretação que acabamos de expor".
60. O Art. 19 do projeto tem a seguinte redação:
"Art. 19 ,.. Os atos de constituição da Sociedade e
de integralizaçífo do seu capital, bem como as propriedades que poss:µir e as aquisições de bens móveis e imóveis que fizer, e ainda os instrumentos de mandato para
o exercício do direito de voto nas assembléias gerais, serão
isentos de impostos e taxas e quaisquer outros ônus
fiscais."
Nenhuma dúvida oferece o dispostivo, sob o ponto de vista
constitucional, em relaç;ão à isenção de impostos e taxas ou quaisquer outros ônus fiscai~ compreendidos nos limites da competência da União. A referê;ncia, porém, que faz a atos ou bens que
constituem motivos de incidência tributária da competência dos
Estados coloca em equEJ.ção, nos seus têrmos precisos, a questão
da possibilidade de se conceder, por lei federal, isenção de impostos e taxas ou quaisquer outros ônus fiscais a uma sociedade de
economia mista.
Não vamos, aqui, sem dúvida, num trabalho que já se vai tornando tão longo, recapitular pontos de vista que tantas vêzes temos e com não pequeno desenvolvimento em alguns votos defendido perante a Comissão de Justiça a propósito da isenção de impostos ou taxas estaduais, por lei federal, em relação a bens ou
serviços públicos propriamente ditos, autárquicos ou de sociedade de economia mista, que exerçam, em parte ou não, funções delegadas da União.
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Recomendaríamos, se nos quisessem permitir a liberdade de
fazê-lo, aos interessados em ter uma perfeita noção da controvérsia
e de sua extensão, não, evidentemente, a leitura dos humildes e
apoucados votos com que nos temos manifestado sôbre a matéria
na Comissão de Justiça, mas a leitura do que sôbre o assunto (embora, em certos pormenores, não coincidam os nossos pontos de
vista) a leitura proveitosa e esclarecedora do que sôbre temas tão
relevantes escreveram os professôres Aliomar Baleeiro ("Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar", notadamente o capítulo II, de págs. 57 a 108), e Lúcio Bittencourt ("Revista de Direito
Administrativo", outubro de 1945, páginas 908 a 919).
Quanto à isenção de taxas, tem sido matéria pacífica, no entendimento dos Tribunais e da Comissão de Justiça (e muito par·
ticularmente quando se trata de taxas remuneratórias) que, nem
mesmo em se tratando de serviços públicos diretos, gozam, uns em
relação ao poder impositivo dos outros, da imunidade constitucional. Assim, aliás, sempre se entendeu no regime de outras Constituições que usavam da expressão tributos ao estabelecer as condições de imunidade recíproca entre as diversas entidades de direito público interno (tributar, no inciso X do Art. 17 da Constituição
de 1934 e igualmente na alínea C do Art. 32 da Carta de 1937) ,
e, evidentemente, com muito mais fôrça de razão, se haveria de
conservar o entendimento diante do texto bem mais restritivo da
Constituição vigente, que, no inciso V do Art. 31, fala, apenas,
em lançar impostos.
No particular das sociedades de economia mista, reguladas
pelo direito privado, não vemos como - salvo para determinados
aspectos de suas atividades que representem delegação de serviço
público - justificar a concessão de isenção ou franquia sôbre tributos de competência estadual, por meio de lei federal. E, na hipótese, conquanto nacional seja o significado do empreendimento, cumpre não perder de vista que se trata de atividade tipicamente industrial, de modo que se tornaria difícil justificar a isenção de tributos de outra esfera de competência por simples deliberação do poder federal, valendo mais, na espécie, que pela compreensão do interêsse público a ela vinculado, se promovesse qualquer gestão junto aos Estados para que êles, no exercício de suas
faculdades, reconhecessem as isenções imprescindíveis.
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61. O Art. 21 assegura à Sociedade o direito de desapropriação nos têrmos da legislação em vigor. Criticando o dispositivo, entende o Sr. Odilon Braga que, dada a natureza dos fins a
que se destina a Sociedade e amplitude de sua esfera de ação, que
abrange vasto sistema de interêsses e atividades industriais e mercantis, não é possível atribuir-se-lhe, como quer o projeto, o livre
e absoluto exercício do direito de desapropriação, específico do
Poder Público, e, por isso sugere que se opte pela fórmula de conferir ao Conselho Nacional do Petróleo a competência de efetivar
as desapropriações que a Petrobrás considere indispensáveis ao
desenvolvimento de suas operações.
Condicionando, como condiciona, o direito de desapropriação
de que a Sociedade ficaria investida nos têrmos da legislação em
vigor, não nos parece, data venia da opinião do ilustre jurista,
que o projeto lhe outorgue um exercício livre e absoluto de tal direito. Se se acrescentar, então, esclarecendo-o, que o direito reservado à Sociedade é o d~ promover a desapropriação, não somente
mal nenhum haverá cpmo, muito menos, incompatibilidade com
a legislação vigente.
O Art. 3. 0 do Decreto-lei 3.365, de 21 de junho de 1941,
que, entre nós, regula o instituto da desapropriação, dispõe, expressamente, que
"os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas ao pod~r público poderão promover desapropriações, mediante autorização expressa, constante de lei ou
contrato."
Apreciando o assunto, assim se manifesta o Desembargador
Seabra Fagundes ("Da Desapropriação no Direito Brasileiro'', páginas 93-94):
"Deve acentuar-se que aos concessionanos de serviços públicos e aos estabelecimentos que exerçam funções
delegadas pertinentes à Administração, se permite, apenas, promover as desapropriações e não declarar a sua
utilidade, como, aliás, já tivemos oportunidade de observar anterionIJ.ente. A declaração será, sempre, ato do
Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito, conforme se trate de interêsse federal, estadual ou
municipal. De modo que, se alguma daquelas entidades
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tiver interêsse direto na desapropriação de qualquer direito, há de solicitar, à autoridade administrativa competente, a declaração, podendo ser ou não atendida a juízo
desta. Só após a declaração de utilidade, é que lhe caberá
agir, isto é, promover a desapropriação. Promover, no
sentido do texto, é tornar, pràticamente, eficaz o expropriamento, por acôrdo ou mediante procedimento judicial.
O que lhes é permitido, portanto, é, depois do decreto expropriatório, entabolar acôrdo com o proprietário e, fracassado êste, iniciar e conduzir a ação de desapropriação.
O ato mais importante que compete ao Poder Executivo
no expropriamento, que ê a declaração (pois que por êle se
impõem logo algumas restrições ao proprietário), êste
lhe escapa às atribuições. Para a posição do indivíduo é
de nenhuma significação essa faculdade, que se reconhece a tais entidades, não lhe importando, pràticamente,
que a Administração promova por si mesma o expropriamento ou que êste seja promovido por outrem."
62. Estas são as observações, quanto à técnica legislativa e
aos aspectos de ordem jurídica e constitucional que o Projeto número 1. 516 nos provoca, no exame direto do seu texto. Parece-nos,
porém, e em aditamento devemos dizê-lo, que o projeto é um tanto omisso em relação a certos preceitos que devem regular, no próprio texto da lei, o processo de constituição da Sociedade, tendo
em vista, sobretudo, que é a União o subscritor da totalidade de
seu capital inicial, o que coloca a nova entidade em têrmos que se
não compreendem nos limites do Art. 38, inciso 1, do Decreto-lei
2.627, e não permite, pois, a aplicação das normas da lei geral aos
atos de sua constituição. Com o objetivo de sanar tal falha, de
ordem técnico-legal, com ligeiras modificações de redação, não teremos dúvida em acolher emenda sugerida pelo Sr. Odilon Braga.
63. Timbramos, neste parecer, conquanto, vez por outra, a
titulo de simples observação marginal nos tivéssemos afastado dos
rigores do nosso propósito, em nos esforçarmos por manter o nosso estudo nos limites do que poderia ser o Projeto 1.516 alcançado
pela competência da Comissão de Constituição e Justiça. E, neste
sentido, mesmo porque não podíamos fugir à consideração de que,
além de competir o mérito da proposição a outras Comissões, ela
será objeto de pontos de vi1;ta formalmente manifestados pelas diversas organizações partidárias, inclusive aquela sob cuja legenda estamos, evitamos de sugerir e defender certas teses, que suge-
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riremos e defenderemos, inicialmente, em nosso próprio Partido.
64. Nosso ponto de vista pessoal, sem dúvida, não se haveria
de opor - conquanto saibamos que a exploração do petróleo é de
tendência monopolista - a que se conservasse, por enquanto, a
legislação geral permissiva de outras atividades correlatas à da
Petrobrás, sob as determinações, porém, da participação rigorosamente nacional, quanto às pessoas físicas e quanto aos integrantes das pessoas jurídicas dos que a elas se quisessem dedicar. E,
firmando-se ou não a tese do monopólio, nada, no momento, nos
aconselha a pensar que se torne perigosa a fórmula da sociedade
de economia mista para exercer tais atividades, em caráter formalmente monopolistico (como reconheceu o Ministro Bittencourt
Sampaio, que é o da Petrobrás) ou ostensiva e legalmente monopolístico (como o são as fórmulas Euzébio Rocha e Amando Fontes), mesmo porque parece que o consenso unânime dos que suscitaram o problema na Câmara se inclina pela solução da emprêsa
mista. Dentro dêsse tipo de sociedade, porém, o ponto de vista que
submeteremos à deliberiwão do nosso partido - e é claro que êsses aspectos da questão significam, tão-somente, opiniões pessoais
a respeito de ângulos do problema que, nesta fase, não compete à
Comissão de Justiça apreciar, ficaria a meio têrmo entre a solução
oficial e a proposta Euzébio Rocha. Porque nem ficaríamos com a
mista sui generis, de que só participam entidades de direito público, como a sugestão do Deputado paulista, nem - pelo menos, nesta fase, em que não no51 parece que haja o problema de recursos
em cruzeiros para o empreendimento, permitiríamos a participação no quadro da Petrobrás de sociedades organizadas no Brasil,
da qual fizessem parte estrangeiros . E acentuaríamos, como da
sugestão Odilon Braga, que a lei deveria fixar uma escala de prioridades entre os acionistas· na seguinte ordem, dentro do mesmo espírito que regula a vocação hereditária: União, Estados e Distrito
Federal, Municípios, autarquias e sociedades de economia mista
federais, autarquias e sociedades de economia mista estaduais, autarquias e sociedades de economia mista municipais, pessoas físicas brasileiras e, finalmente, pessoas jurídicas de direito privado
das quais só brasileiros fizessem parte, observadas as exigências do
Art. 9.0 , alínea "b" do Decreto n. 0 4.071, de 12 de maio de 1939.
Dentro desta prioridade, a subscrição de capital só seria, naturalmente, aberta em relação à Sociedade como em relação às subsi-
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diárias, para as entiuades ou pessoas situadas na categoria inferior
de prioridade para os saldos que as precedentes não pudessem cobrir. E' intuitivo, porém, que o debate de tais aspectos - que envolvem razões de ordem económica e financeira - não se poderia
confinar nas linhas em que o Regimento permite colocá-las perante a Comissão de Justiça, e aqui tais opiniões se manifestam,
como pensamento individual que terá outras oportunidades de
concretização .
65. E como acontece, ainda, que o relator é baiano. . . é de
cristalina evidência que, representante de um Estado que teve a
fortuna de ser o líder e o pioneiro da produção de petróleo no Brasil, e que, até agora, de tal fato só tem colhido desvantagens de
ordem material, caber-lhe-ia o dever de formular os pontos de vista específicos da parcela do povo brasileiro que representa sôbre
a injustiça com que os Estados produtores de óleo têm sido tratados. E isso, quer pela legislação nacional que, indiferente à recomendação de se ratear o impôsto único sôbre combustíveis, levando, também, em conta o fato "produção", até hoje nenhuma
importância atribuiu ao preceito constitucional, quer pelo próprio
plano de aproveitamento industrial de tais recursos alhures. E,
neste ensejo, manifestar à consciência do Congresso Nacional a
inconcussa procedência de suas reivindicações, para as quais, evidentemente, não hão de faltar à Bahia e aos demais Estados, que
estão prestes a se incorporar a ela na grande tarefa da produção
petrolífera, os testemunhos concretos da solidariedade e da compreensão dos Podêres da República.
Como, no entanto, tais reivindicações - e dentre elas é intuitivo que avultarão a necessidade de uma participação, ou sob
a forma de royalty (de que já trata um projeto de iniciativa do
ilustre Deputado Lafaiete Coutinho), ou sob outra qualquer (o
Deputado Jaime Teixeira tem em curso uma proposição regulando,
em têrmos de justiça, a participação decorrente da produção) dos
Estados diretamente produtores nas vantagens do empreendimento, e a prioridade para a participação nas subsidiárias constituídas
em seus territórios - dizem respeito a uma ordem de idéias, que
não compete à Comissão de Justiça apreciar, e, por outro lado, como serão elas, expressa e oportunamente, manifestadas, pela representação baiana, sem distinções partidárias, o dever que, na
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espécie, nos assiste, não pode ir alêm das referências que aqui
ficam.
66. Dentro do espírito que animou a elaboração dêste parecer, feito com absoluta sinceridade e com plena consciência das
responsabilidades que nos dominam ao tomarmos posição num
problema de tão viva repercussão para os interêsses mais vitais
da nacionalidade, e ao qual demos o máximo de nossa dedicação,
salientando, ainda uma vez, que nos limitamos, quanto às conclusões, a firmar o pê no terreno exclusivamente reservado à competência da Comissão de Constituição e Justiça, sentimos estar
cumprindo intensamente o nosso dever ao opinar que o Projeto
1 . 516, com as modificações de ordem exclusivamente jurídica e
constitucional e com as alterações formais que atendem à sua melhor apresentação técnica e que constam das emendas anexas, está
em têrmos de ser recomendado ao plenário, como perfeitamente
constitucional e jurídico .
É, pois, êste o par~er que, dando cumprimento à honrosa e
árdua tarefa que nos fqi cometida, e para cujo bom desempenho
fizemos quanto estava em nossas fôrçai:1, agora, pedimos vênia para
submeter à esclarecida P,eliberação da douta Comissão de Constituição e Justiça.
Sala Afrânio de Melo Franco, em 15 de abril de 1952. - Antônio Balbino, relator.
EMENDAS OFERECIDAS EM CONCLUSAO DO PARECER
ELABORADO PELO RELATOR DO PROJETO N. 0 1.516,
DEPU+ADO ANTONIO BALBINO
Emenda n.O 1

Ao Art. 1.0 , onde se diz incorpm·ar, redija-se constituir:
Emenda n. 0 2

Redija-se assim o parágrafo único do Art. 2.º:
"A pesquisa e a lavra realizadas pela Sociedade obedecerão aos
planos aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo e serão por
êle, em nome da União, autorizadas".
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Emenda n.O 3

Redija-se assim o § 2.º do Art. 3.º;
"As ações da Sociedade serão ordinárias, com direito de voto,
e preferenciais, sempre com direito de voto, podendo os aumentos
de capital dividir-se, no todo ou em parte, em ações preferenciais
para cuja emissão não prevalecerá a restrição do parágrafo único do Art. 9.º do Decreto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940".
Emenda

n.0 4

Acrescente-se ao Art. 3.º um parágrafo, que será o 3.0 , assim redigido:
§ 3.º - As ações da Sociedade poderão ser agrupadas em títulos de 10 a 500 mil cruzeiros, sendo nos Estatutos regulados o
agrupamento e o desdobramento de acôrdo com a vontade do acionista".
Emt;nda n.O 5

Redija-se assim o Art. 4.º:
"Art. 4.º -A União subscreverá a totalidade do capital inicial
da Sociedade, expresso em ações ordinárias, e para a sua integralização, observada a legislação vigente, disporá de bens e direitos
que possui, relacionados com o petróleo, inclusive a permissão para
pesquisar jazidas de petróleo, rochas betuminosas e pirobetuminosas e de gases naturais".
Emenda n.0 6

No§ l.º do Art. 4.º:
Onde se diz mediante avaliação na forma da lei, redija-se me-

diante avaliação aprovada pelo Conselho Nacional do Petróleo".
Emenda n.0 7

Redija-se assim o Art. 5.º:
"Art. 5.º - A transferência pela União de ações do capital
por ela inicialmente subscrito ou as subscrições de aumentos de
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capital pelas entidades ou pessoas às quais a lei confere êste direito não poderão, em hipótese alguma, importar em reduzir as
ações ordinárias intranferíveis ,de sua propriedade a menos de
51 % de seu total".
Emenda n.O 8

No Art. 7.º, inciso I:
Acrescente-se, in fine: "ou de emprêsas dela subsidiárias".
Emenda n.0 9

No Art. 7.º, inciso II:
Onde se diz poderão ser aplicados diga-se serão aplicados, à

sua opção.

Emenda n.0 10
1

No parágrafo único do Art. 7.º:
Onde se diz poden40 ser isentados, diga-se isentos .
Emenda n.O 11

No Art. 8.º:
Onde se diz, in fine: "de capital da Sociedade", diga-se "de
ações e obrigações da Sociedade ou de emprêsas dela subsidiárias''.
Emenda n.º 12

No parágrafo únicQ do Art. 8.º, onde se diz: "de capital", redija-se "de ações e obrigfl.Ções", e suprima-se a parte final, assim redigida: "dedicadas à pesquisa e à produção de óleo cru".
Emenda n.0 13

No Art. 9.º, onde se diz:
"Ações ou obrigaçõ~s", redija-se "Ações preferenciais ou obrigações'', e depois das palavras finais "declaração expressa dêsse
direito", acrescente-se: "assegurada a responsabilidade solidária
da União, em qualquer hipótese, pelo valor nominal de tais títulos".
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Emenda 11.0 14

Redija-se assim o parágrafo único do Art. 9.0 :
"O registro anual de embarcações, os certificados de navegabilidade das aeronaves e demais atos relativos a veículos automóveis, compreendidos na competência da União, só serão realizados
ou concedidos após pagamento da contribuição a que se refere êste
artigo, promovendo o Govêrno convênio ou entendimentos com as
demais entidades de direito público para que em relação ao emplacamento de veículos terrestres, nos limites de sua competência,
a mesma colaboração seja prestada".
Emenda n.0 15

Substitua-se pela seguinte a parte final do Art. 11, a partir
das palavras: "O Poder Executivo poderá - "lei especial, caso o
excesso não sej,a essencial ao desenvolvimento do petróleo, poderá
determinar sua incorporação a outros fundos ou entidades, criados
por lei e destinados a investimentos básicos ao desenvolvimento
econômico do País".
Emenda n.0 16

Suprimam-se os parágrafos do Art. 12 .
Emenda n.0 17

Suprimam-se no Art. 13 as palavras "com direito de voto".
Emenda n.O 18

Acrescente-se, no Art. 19, depois de "ônus fiscais", o seguinte:
"compreendidos na competência da União, que se entenderá
com as outras entidades de direito público, solicitando-lhes os
mesmos favores para a Sociedade da qual participarão, na esfera
da sua competência tributária".
24 -

26244
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Emenda n.O 19

Transforme-se em artigo o parãgrafo único do Art. 19,
acrescentando-lhe os seguintes parãg:rafos:
Os atos constitutivos serão precedidos:
I - pelo estudo e aprovação do projeto de organização dos
serviços básicos da Sociedade, quer internos, quer externos;
II - pelo arrolamento, com tôdas as especificações, dos bens
e direitos que a União destinar à integralização de seu capital;
III - pela elaboração dos estatutos e sua publicação prévia,
para conhecimento geral;
IV - pela inscrição das propostas de compra das ações.
§ 2.º - Os atos constitutivos compreenderão:
"§ 1.º -

I - aprovação das ~valiações dos bens e direitos arrolados para constituírem o capital da União;
II - aprovação do~; Estatutos;
III - aprovação do plano de transferência dos serviços que tenham de passar do Conse!lho Nacional do Petróleo para a Sociedade
e das verbas respectivas .
§ 3.º -

A Sociedaqe será constituída em sessão pública do
Conselho Nacional do Petróleo, cuja ata deverã conter os Estatutos aprovados, bem comp o histórico e o resumo dos atos constitutivos, especialmente dé'j. avaliação dos bens e direitos convertidos
em capital.
§ 4.º - A constituiçiio da Sociedade será aprovada por decreto
do Poder Executivo e sua ata será arquivada, por cópia autêntica,
no Registro do Comércio" .
Emenda n.0 20

No Art. 21, onde se diz: "direito de desapropriação", redija-se: "direito de promover desapropriação".
Sala Afrânio de Melo Franco, em 15 de abril de 1952. - Antô·

nio Balbino, relator.

PARECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
SôBRE O PROJETO N. 0 1.516 DE 1951

A Comissão de Constituição e Justiça, bem vistas e cominadas
as razões longamente desenvolvidas no parecer do Relator e as
demais trazidas ao debate por vários dos seus ilustres componentes, e fixando-se, dentro dos limites de sua competência regimental,
quanto ao exame do Projeto 1. 516, nos seus aspectos exclusivamente constitucionais e jurídicos, adotou, por maioria de votos, a
seu respeito, as seguintes conclusões:
I - Preliminarmente, aceitar como tese de ordem geral que
deve condicionar, do ponto de vista jurídico-constitucional, tôda
a estrutura do projeto, as seguintes, expressas no item 43 do parecer do Relator:
a) as jazidas de petróleo, conhecidas ou não, são, no Brasil,
no atual estado de nossa legislação e sob o regime constitucional
em vigor, do domínio privado imprescritível da União;
b) a União pode explorar as suas jazidas minerais petrolíferas, sem qualquer embaraço de ordem legal ou constitucional, quer
diretamente, quer sob f arma autárquica, ou por meio de sociedades
de econ9mia mista ou por meio de autorização a e111prêsas particulares, conferida esta última com observância das exigências do
Art. 153, e seus parágrafos, da Constituição;
e) não haverá lugar para manifestação do "direito de preferência" do proprietário do solo, previsto no § 1.0 do Art. 153 da
Constituição, sempre que a União resolva explorar, diretamente
ou através de entidade sob seu contrôle, as jazidas petrolíferas existentes no território brasileiro, e tôdas elas já incorporadas ao patrimônio nacional.
II - Opinar no sentido de que, com as modificações sugeridas
nas emendas a seguir apresentadas, o Projeto 1. 516 está em têr-
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mos de merecer parecer favorável à sua aprovação, sob os aspectos
da constitucionalidade e da juridicidade.
III - Oferecer, em conseqüência, ao Projeto 1. 516, as seguintes emendas:
Emenda n. 0 1 (correspondente à emenda n.º 1 constantes do
parecer do relator):
Ao artigo 1.0 - Onde se diz "incorporar-se'', diga-se "constituir".
Emenda n. 0 2 - (Emenda n. 0 2 do Relator)
Redija-se assim o parágrafo único do Art. 2.0:
"A pesquisa e a lavra realizadas pela Sociedade obedecerão
aos planos aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo e serão
por êle, em nome da União, autorizadas".
· Emenda n.º 3 (Emenda n.º 3, do Relator) .
·Redija-se assim o § 2. 0 do Art. 3.º:
"As ações da Socie<;lade serão ordinárias, com direito de· voto,
e preferenciais, sempre sem direito de voto, podendo os aumentos
de capital dividir-se, no todo ou em parte, em ações preferenciais,
para cuja emissão não :prevalecerá a restrição do parágrafo único
do Art. 9.º do Decreto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940".
Emenda n.º 4 (Em1mda n.º 4, do Relator, com subemenda do
Deputado Lúcio Bittencourt).
Acrescente-se ao A+t. 3.º o seguinte parágrafo:
§ 3.º - As ações q.a Sociedade poderão ser agrupadas em títulos múltiplos de 100 a 100. 000 ações, sendo nos. Estatutos regulados o agrupamento e o desdobramento de acôrdo com a vontade
do acionista"_
.
"
Emenda n.0 5 (Emenda n.º 5, do Relator, coordenada com a de
n.º 4 do Deputado Castilhos Cabral e subemenda a esta última do
Deputado Lúcio Bittencourt).
Redija-se assim o Art. 4.º:
"Art. 4.º - A União subscreverá a totalidade do capital inicial da Sociedade, que será expresso em ações ordinárias, e, para
sua integralização, disporá de bens e direitos que possui, relacionados com o petróleo, inclusive a permissão para utilizar jazidas
de petróleo, rochas bet,1minosas e pirobetuminosas e de gases naturais.
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§ 1.º - Sem prejuízo do limite estabelecido no Art. 5.º desta
lei, e para cumprimento do disposto no inciso 1.º do Art. 38 do
Decreto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940, a União transferirá, no ato de constituição da Sociedade, parte das suas ações,
pelo valor nominal, ao Banco do Brasil e às autarquias federais
que julgue conveniente" .
Emenda n.º 6. (Emenda n. 0 6, do Relator) .
No§ 1.º, que passará a ser§ 2.º, do Art. 4.0 :
Onde se diz - "mediante avaliação na forma da lei", diga-se
"mediante avaliação aprovada pelo Conselho Nacional do Petróleo".
Emenda n.O 7, do Relator, com o acréscimo de um parãgrafo
proposto pelo Deputado Lúcio Bittencourt).
Redija-se assim o Art. 5.º:
"Art. 5.º - As transferências pela União de ações do capital
por ela inicialmente subscrito ou as subscrições de aumento de
capital pelas entidades ou pessoas as quais a lei confere êste direito, não poderão, em hipótese alguma, importar em reduzir as ações
ordinárias de propriedade da União a menos de 51 % do total.
Parágrafo único - Será nula qualquer transferência ou subscrição de ações feita com infringência dêste artigo, podendo a nulidade ser pleiteada por meio de ação popular".
Emenda n.º 8. (Emenda n.º 8, do Relator).
No Art. 7. 0 , inciso I, in fine:
Acrescente-se: "ou de emprêsas dela subsidiárias".
Emenda n.0 9. (Emenda n.º 9, do Relator):
No Art. 7.º, inciso II:
Onde se diz: "poderão ser aplicados", diga-se: "serão aplicados, à sua opção" .
Emenda n.0 10. (Emenda n.º 10, do Relator, apresentada apenas para focalizar que a isenção, do ponto de vista constitucional,
deve ser concedida ou negada e não oferecida como uma faculdade).
No parágrafo único do Art. 7.º:
Onde se diz: "podendo ser isentados", diga-se: "isentos".
Emenda n.0 11. (Emenda n. 0 11, do Relator):
No Art. 8. 0 , in fine:
Onde se diz: "de capital da Sociedade", diga-se: "de ações e
obrigações da Sociedade ou de emprêsas dela subsidiárias".
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Emenda n. 0 12. (Emenda n.º 12, do Relator) .

No parágrafo único do Art. 8.º, onde se diz: "de capital",
redija-se: "de ações e obrigações", e suprima-se a parte final assim redigida: "dedicadas à pesquisa e à produção de óleo cru".
Emenda n. 0 13. (Emenda n.º 13, do Relator) .
No Art . 9.0 , onde se diz: "ações ou obrigações", redija-se:
"ações preferenciais ou obrigações", e depois das palavras finais
"declaração expressa dêsse direito'', acrescente-se: "assegurada a
responsabilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo
valor nominal de tais títulos".
Emenda n.º 14. (Emenda n. 0 14, do Relator) .
Redija-se assim o parágrafo único do Art. 9.º:
"0 registro anual de embarcações, os certificados de navegabilidade das aeronaves e demais atos relativos a veículos automóveis compreendidos na competência da União só serão realizados
ou concedidos após pagamento da contribuição a que se refere êste
artigo, promovendo o GoVíêrno convênios ou entendimentos com
as demais entidades de din.~ito público para que em relação ao emplacamento de veículos terrestres, nos limites de sua competência,
a mesma colaboração seja prestada.
Emenda n.º 15. (EmeIJfda n.º 15, do Relator).
Substitua-se a parte final do Art. 11, a partir das palavras:
"o Poder Executivo poderá", que também deverão ser supressas,
pelo seguinte:
"Lei especial, caso o excesso não seja essencial ao desenvolvimento do petróleo, poderá determinar sua incorporação a outros
fundos ou entidades, criados por lei e destinados a investimentos
básicos ao desenvolvimento econômico do Pais".
Emenda n.º 16. (Emenda n.º 16, do Relator) .
Suprimam-se os parágrafos do Art. 12.
Emenda n.º 17. (Emenda n.o 17, do Relator).
Suprimam-se no artigo 13 as palavras "com direito de voto".
Emenda n.0 18. (Emenda n. 0 18, do Relator).
Acrescente-se, no Art. 19, depois de "ônus fiscais", o seguinte:
"Compreendidos na competência da União, que se entenderá
com as outras entidades de direito público, solicitando-lhes os mesmos favores para a Sociedade da qual participarão, na esfera de
sua competência tributâria".
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Emenda n.º 19. (Emenda n. 0 19, do Relator) .

Transforme-se em artigo o parágrafo único do Art. 19,
acrescentando-lhe os seguintes parágrafos:
§ l.º - Os atos constitutivos serão precedidos:
I - Pelo estudo e aprovação do projeto de organização dos
serviços básicos da Sociedade, quer internos, quer externos.
II - Pelo arrolamento, com tôdas as especificações, dos bens e
direitos que a União destinar à integralização de seu capital.
III - Pela elaboração dos Estatutos e sua publicação prévia
para conhecimento geral.
IV - Pela inscrição das propostas de compra de ações .
§ 2.º - Os atos constitutivos compreenderão:
I - Aprovação das avaliações dos bens e direitos arrolados
para constituírem o capital da União.
II - Aprovação dos Estatutos.
III - Aprovação do plano de transferência dos serviços que
tenham de passar do Conselho Nacional do Petróleo para a Sociedade e das verbas respectivas.
§ 3.º - A Sociedade será constituída em sessão pública do
Conselho Nacional do Petróleo, cuja ata deverá conter os Estatutos aprovados, bem como o histórico e o resumo dos atos constitutivos, especialmente da avaliação dos bens e direitos convertidos
em capital.
§ 4.º - A constituição da Sociedade será aprovada por decreto
do Poder Executivo e sua ata será arquivada, por cópia autêntica,
no Registro do Comércio" .
Emenda n.º 20. (Emenda n. 0 20, do Relator).
No Art. 21, onde se diz: "direito de desapropriação", redijase "direito de promover desapropriação".
Emenda n. 0 21. (Emenda n. 0 10, do Deputado Castilho Cabral).
Acrescente-se ao Art. 17 o seguinte parágrafo:
Parágrafo. Nas emprêsas organizadas pela Sociedade deverão
ser obedecidos os limites de aquisição de ações estabelecidas no
Art. 13, guardadas as proporções do capital social, garantida preferência para as pessoas jurídicas de direito público interno".
Emenda n.0 22. (Emenda n.º 11, do Deputado Castilho Cabral).
Acrescente-se ao Art. 17 o seguinte parãgrafo:
Parágrafo . Os administradores das emprêsas referidas neste
artigo deverão, também, satisfazer à condição do § 6.º do Art. 14".
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Emenda n. 0 23 (Emenda n. 0 12, do Deputado Castilho Cabral).
O Art. 24 fica com a seguinte redação:
Art. 24 - Nos Estatutos da Sociedade e das subsidiárias, serão obsêrvadas, em tudo quanto lhes fôr aplicâvel, as normas da
lei das sociedades por ações. Os referidos Estatutos, bem como
quaisquer reformas dêles, dependem de aprovação do Presidente da
República, mediante decreto.
Sala Afrânio de Melo Franco, em 30 de abril de 1952. - Marrei Júnior, Presidente. - Antônio Balbino, Relator. - Augusto
Meira, com restrições. - Godói Ilha. - Osvaldo Trigueiro, vencido, em parte. - Luís Gama Filho, de acôrdo com a constituci~
natidade do projeto. - Aquiles Mincarone. - Tarso Dittra. Alencar Araripe, pela constitucionalidade. - Otávio Corrêa, vencido, em parte. - José Matos. - Lúcio Bittencourt, com restrições constantes do voto em separado. - Castilho Cabral, vencido,
quanto às teses
em separado. restrições

com restrições, nos têrmos do voto
Benedito Valadares. - Daniel de Carvalho, com

constituci~nais,

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO CASTILHO CABRAL

Com a Mensagem n.º 469-51, acampanhada do Projeto número 1. 516, que "dispõe sôbre a constituição da Sociedade por Ações
Petróleo Brasileiro S. A. e dá outras providências", complementado, na parte financeira, pelo Projeto n.º 1.517, ora não sujeito ao
exame desta Comissão - o Sr. Presidente da República oferece
à apreciação do Congresso Nacional a solução que .entende a melhor para o problema do petróleo em nosso País. Visando o mesmo
objetivo, outra solução apresentam os nobres Deputados Euzébio
Rocha e outros, através o Projeto n.º 1. 595, de 1951.
Assunto de tamanha importância, de interêsse fundamental
para o desenvolvimento di:t economia nacional, não escaparia, em
nosso País, aos empuxos da paixão política que haveria de toldar
o ambiente, como está toldando, com a pretendida separação dos
que se manifestam sôbre a matéria em "entreguistas" e favoráveis ao projeto governamental, e "demagogos", os que defendem a
solução no Projeto Euzéb:lo Rocha, êstes reivindicando para si a
exclusividade da defesa da "tese nacionalista".
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Clarear o ambiente, parece-nos o primeiro dever daqueles que
ainda não foram tocados pela chamas - por enquanto pequenas, mas que porem, se não circunscritas a tempo, incendiar o País
- da paixão política que, no caso, não respeita sequer as lindes
partidárias .
O Partido Social Progressista, que temos a honra de representar nesta Comissão, juntamente com o nobre Deputado Otávio Corrêa, recebeu com simpatia a iniciativa do Presidente Getúlio Vargas no sentido de solucionar em definitivo o problema da exploração do petróleo brasileiro, em tôdas, e não em algumas de suas fases. E constituiu para estudo dos projetos relativos ao petróleo
uma comissão, da qual tenho a honra de ser o presidente e o relator, que após demorados estudos elaborou seu parecer e sugeriu
emendas, um e outras dependentes do pronunciamento final do
Diretório Nacional, em virtude de pedido de vista feito por eminentes membros dêsse superior órgão partidário. Assim, nosso
voto nesta Comissão de Constituição e Justiça, se traduz o pensamento que fixamos no parecer elaborado para a comissão partidária, por enquanto significa apenas o nosso ponto de vista pessoal.
Feita esta ressalva, examinemos a significação dos projetos
em aprêço:
Em primeiro lugar, temos por seguro que não há, no Congresso Nacional, e particularmente na Câmara dos Deputados, representante algum do povo que seja "entreguista", que quera entregar nossas riquezas básicas, como o petróleo, ao domínio ou
ao contrôle de estrangeiros ou de trusts estrangeiros, ou mesmo,
nacionais. Injúria, e é das mais graves, afirmar-se o contrário.
Tanto o projeto oferecido pela Mensagem do Presidente Getúlio
Vargas, quanto o de autoria do nobre Deputado Euzébio Rocha,
timbram em se afirmar "nacionalistas". Discrepam, apenas, num
passo: o projeto governamental, sem estipular o monopólio estatal,
entende plenamente garantido o interêsse nacional contra qualquer manobra dos trusts estrangeiros ou nacionais pela estipulação do contrôle estatal, através da estipulação da maioria absoluta do capital social em poder da União, além de outras medidas complementares, como seja a nomeação dos diretores executivos e Presidente da Sociedade, com direito a veto e submissão dos
Estatutos à aprovação do Presidente da República etc., com relação à "Petrobrás", assim como pela participação obrigatória des-
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ta, com a maioria absoluta do capital, nas subsidiárias que organizar ou nas sociedades a que se associar; o Projeto Euzébio Rocha,
supondo não bastantes essas garantias, prefere estabelecer o monopólio estatal através da "Petrobrás" (Art. 2.º), cujo capital só
poderá ser tomado por pessoas jurídicas de direito público interno (Art. 4.º), e das subsidiárias, em cujo capital a "Petrobrás"
terá 51 % das ações, podendo o restante ser subscrito exclusivamente por brasileiros natos ou pessoas jurídicas (no original físicas, por evidente engano) constituídas por acionistas também brasileiros.
Ninguém, portanto, admite a entrega do contrôle da sociedade
de economia mista a qualquer grupo monopolístico, estrangeiro ou
nacional; ninguém se opõe que a exploração do petróleo seja feita
por intermédio de sociedade de' economia mista, sem embargo
de estabelecer o Projeto Euzébio Rocha uma fórmula inédita de tais
sociedades, para o caso da "Petrobrás", da qual se excluiria, de
modo absoluto, a participação do capital particular, como bem
observa o Deputado Antô;nio Balbino. A divergência essencial estaria, portanto, em se pe;rmitir ou não a participação de estrangeiros, através de socied~des simplesmente organisadas no País,
admitida num limite íntimo pelo n. 0 IV do Art. 13 do projeto
governamental, no capita~ da "Petrobrás", e, sem limite, até 49%,
no das subsidiárias e assqciadas, em conseqüência do disposto no
Art. 17 do mesmo projeto - enquanto que a nega, tanto para a
"Petrobrás" quanto para as subsidiárias, o Projeto Euzébio Rocha.
Nenhum dos projetos, porém, preconiza a exploração estatal por
administração direta, ou a manutenção do regime atual, por intermédio do Conselho Nacional do Petróleo.
2. O 81'. Presidente da República, Sr. Getúlio Vargas, enfrentando a controvérsia, que há vários anos vem empolgando a
opinião brasileira, sôbre ~ participação ou não do capital estrangeiro na exploração do petróleo indígena, escreveu na Mensagem
o seguinte:
"Cabe, porém, conciliar o instrumento flexível de
execução ao programa nacional do petróleo com a plena
segurança de sua operação, indene de perigos. E' fora de
dúvida, como o demonstra a experiência internacional,
que, em matéria de petróleo, o contrôle nacional é imprescindível. O Govêrno e o povo brasileiros desejam a
cooperação da iniciativa estrangeira no desenvolvimento
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econômico do país, mas preferem reservar à iniciativa nacional o campo do petróleo, sabido qeu a tendência monopolística é de molde a criar focos de atritos entre povos e
entre governos. Fiel, pois, ao espírito nacionalista da vi-gente legislação do petróleo, será essa emprêsa genuinamente brasileira, com capital e administração nacional."
Da leitura do trecho acima transcrito, vê-se bem que o pensamento do Sr. Presidente Getúlio Vargas não é apenas o primeiro
referido, o de garantir o "contrôle nacional", como poderia parecer
da referência à imprescindibilidade demonstrada dêsse requisito
pela experiência internacional. O final do tópico esclarece que a
sociedade de economia mista de que cogita a Mensagem governamental deverá ser "genuinamente brasileira", com capital e administração nacionais.
3. Do exame do Projeto n.º 1.516, no que tange à própria
"Petrobrás", verifica-se que, com relação à administração, o pensamento governamental se confirma pelo disposto no § 6.º do Art.
14, que toma "privativo dos brasileiros natos o exercício das
funções de presidente, membro do Conselho Administrativo e do
Conselho Fiscal da Sociedade"; não, porém, relativamente às subsidiárias e associadas, a que se refere o Art. 17, às quais! não
se estende a cautela do citado § 6.0 do Art. 14.
Relativamente, entretanto, ao capital, nem quanto à Petrobrás nem quanto às subsidiárias ou g,ssociadas se pode considerar
"genuinamente brasileira" a participação nêle. Em relação à
Petrobrás o n.º IV do Art. 13 permite a tomada de açõões ordinárias, com direito a voto, pelas "demais pessoas de direito privado,
brasileiras, até o limite de 20. 000", vale dizer, sociedades simplesmente organizadas no Brasil independentemente da observância
dos requisitos especiais do Decreto n. 0 4 .071, de 12 de maio de 1939.
Tais sociedades, portanto, podem representar capitais estrangeiros, realizados em moeda nacional, por sócios estrangeiros. Desde
que tais sociedades poderão tomar ações da "Petrobrás", o capital
desta já não seria genuinamente brasileiro. Acresce, \)Orém, que
permitindo o Projeto (Art. 12, § 1.0) a conversibilidade em ações
das obrigações ao portador que autoriza a Sociedade a emitir, sem
indagação da nacionalidade dos seus portadores (§ 2. 0 do mesmo
artigo), ilimitado poderá ser, por êsse meio, a participação de pessoas físwas estrangeiras, de vez que as limitações do Art. 13 só

-

380 -

se referem a pessoas físicas brasileiras e às pessoas jurídicas de
tôda a natureza. Por outro lado, permitindo o Art. 17 do Projeto
que a Sociedade "Petrobrás" opere "diretamente ou através de
emprêsas que organizar ou a que se associar", ressalvada a maioria das ações para a Petrobrás - não submeteu a formação do capital de qualquer das subsidiárias ou associadas às limitações do
Art. 13, tornando assim livre a tomada de 49% dos capitais destas por pessoas físicas ou jurídicas genuinamente estrangeiras.
Assim o real perigo, a que alude a Mensagem (pág. 24) não seria
apenas "o de que através da participação do capital privado, agissem grupos monopolísticos de fonte estrangeira, ou mesmo nacional" - mas sim o da própria participação do capital genuinamente estrangeiro, através das subsidiárias ou associadas .
Do ponto de vista da constitucionalidade não encontramos
qualquer óbice à estipulação da possibilidade de participação de
capitais estrangeiros através de sociedades organizadas no Pais,
independentemente da c~ndição de brasileiro nato para os seus
sócios, em qualquer fase q.a exploração do petróleo. A Constituição
de 1946, no seu Art. 15~, § 1.º, desprezando a fórmula do Art.
143, § 1.º da Carta de 19~7, segundo a qual a autorização para o
aproveitamento industria~ das minas e demais riquezas do subsolo
"só seria concedida a brasileiros, ou emprêsas constituídas por
acionistas brasileiros", retomou a orientação da Constituição anterior, de 1934 (Art. 119, § 1.º), para admitir a participação de
brasileiros ou "emprêsas organizadas no Brasil", permitindo, portanto, que através dessas sociedades simplesmente organizadas n~
Brasil, pudessem os estrapgeiros intervir na exploração do subsolo
nacional.
Não quis o Projeto n ..O 1. 516 discrepar da orientação geral do
legislador constituinte, mas ao regular a constituição da Petrobrás, embora em ligeira discrepância com os têrmos da Mensagem n.º 469, no que tange à participação do capital estrangeiro,
procurou eliminar o perigo da ação de grupos monopolísticos estrangeiros, de vez que a participação na exploração do petróleo
nacional, através de aquisição de ações da Petrobrás, por intermédio de sociedades "simplesmente organizadas no Brasil" está limi~
tada a 20 .000, cada uma, dos 50 .000 .000 de ações em que se
dividirá o capital da sociedade mista. E' verdade que em outros
países, na Colômbia, se pão nos enganamos, os trusts estrangei-

- ss: ros, a fim de participarem substancialmente no capital das emprésa.s nacionais, organizaram subsidiárias tão só para ésse objetivo.; no caso da Petrobrás, porém, será pràtica..inente imp.:issivel
a organização de subsidiá-rias do trusts em número s::r.iiciente
para tom.ar os 49r;{ do capital deixado à subscriç:.ão de Ol:""L.:·3.5 e:::itidades que não a União. sem contar a preferência z;.;lícita co:::iferida às demais pessoas de direito público interno (Estados. Distrito Federal e Municípios), acionistas compulsórios da sociedaj::
holding. O projeto, no sentido de evitar a ação de grupos monopolisticos de fonte estrangeira, tomou ainda a ~á citada cadela de
§ 6.0 do Art. 14, ao e::.-tabelecer que é privativo dos brasilei:'os natos o exercício das funções de presidente, membros do Conscllio de
Administração e do Conselho Fiscal da Sociedade, acentuando a
Mensagem presidencial que o perigo da participação do capttal privado foi "tecnicamente anulado no Projeto, seja pelo sister:ia de
limitação na subscrição de ações com voto, seja pela lin:ita.ção de
diretores eleitos pelo capital privado, bem como através da escol!:la.
pelo Presidente da República, do presidente da sociedade com direito de veto, e dos demais diretores executivos, e ainda pela necessidade de decreto para homologar qualquer reforma dos estatutos; sem mencionar a esmagadora maioria dos poderes públicos
no capital social, e finalmente, a enorme difusão da parcela do
capital, percentualmente limitada, em poder do público".
1

4. Em relação à Petrobrás, não há dúvida que o Projeto. com
ligeiras modificações, realiza as cautehs aludidas pela Mensage!!l
do Presidente Getúlio Vargas. Acontece, porém, que tal não se dá
com as subsidiárias e associadas referidas no Art. 17 do Projeto .

A caracterizá-la como holding, estipula êsse Art. 17 que a
Petrobrás poderá operar "diretamente ou através de emprêsas que
organizar ou a que se associar, com a aprovação do Conselho Nacional do Petróleo, nas quais deverá deter sempre a maioria das
ações com direito a voto". A não ser a ressalva quanto à maioria
de ações com direito a voto, nenhuma outra cautela semelhante
às que foram tomadas em relação à Petrobrás. Ésse, a nosso ·ver.
o grande, o maior defeito do projeto governamental, a justificar,
de certo modo, a crítica dos nacionalistas radicais que se agrupam
em defesa do Projeto Euzéhio Rocha.
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Em face do projeto governamental, a Petrobrás poderia, juridicamente e da fato, limitar-se a organizar subsidiárias ou associar-se a sociedades já formadas, e receber delas o dividendo que coubesse à maioria de ações que é reservada; tôdas as operações relativas à exploração do petróleo, pesquiza, lavra, refino, transporte,
distribuição ou comércio, poderiam ser entregues à discrição das
subsidiárias ou associadas, nas quais o projeto não limita a participação, que o § 1.º do Art. 152 da Constituição permite, de administrações e capitais oriundos do estrangeiro. Vê-se daí que o otimismo revelado, pela Mensagem, quanto à anulação do "real perigo"
da ação de grupos monopolísticos de fonte estrangeira, só é válido
em relação à Petrobrás, e no caso de não operar esta através de
subsidiárias ou associadas, como o permite o Art. 17, de vez que
em relação a estas não é exigido (a) qualidade de brasileiro nato
para os administradores; (b) a limitação, senão a 49%, na subscrição por entidades privadas de ações com direito a voto ; (c) a limitação do número de diretqres eleitos pelo capital privado; (d) a
homologação por decretos 1pos seus Estutos, ou qualquer reforma
dêles; (e) o direito de veto liº presidente, nem a escolha dêste pelo
Presidente da República; (f) a garantia de düusão do capital oferecido ao público, desde que u.ma só pessoa, física ou jurídica, poderá
tomar tôda ela (49% do capital social).
A possibilidade de operar através de subsidiárias, firmada no
Art. 17 do Projeto governamental, garante a flexibilidade na atuação
da emprêsa justificadora dBf própria natureza de sociedade de economia mista da Petrobrás. Aliás, a Mensagem presidencial deixa claro que esta deverá se desenvolver "com o caráter de uma estrutura
de coordenação" (pág. 25 do avulso). O seu vultosissimo capital,
excessivo para a exploração direta, na sucessão das várias fases do
petróleo, parece memo destinar-se à tomada dos 51 % do capital com
direito a voto das sociedades subsidiárias que organizar, ou aquisição da mesma cota de capital das emprêsas já existente, a que
se associar, com a aprovaç~o do Conselho Nacional do Petróleo.
Por êsse dispositivo do projeto, a Petrobrás poderá associar-st, adquirindo-lhe a maioria das ações, às subsidiárias nacionais da "Standard Oil", da "Shell", ou de qualquer outro grupo estrangeiro, ou
às sociedades refinadoras brasileiras, seja a "União", de São Paulo
(Capuava), do grupo Soares Sampaio, seja a "Refinação do Distrito Federal" do grupo Dralt Hernany, seja a pesquisadora e indus-

trial '·Itatig'', podendo até alcançar. por 1-1utras \"ias de fiit{'..., 4•u
de direito lhe confere o Projeto Eusébio Rocha: o mofü)p. ,. lit' dti ~x-

tró1eo em nosso Pais .
.!. critica :relatiTa à não extensão. às subs;dfarias

t' :~~ ...,·1.a,~as.

das cautelas tomadas em relação à Petrobrás. responde t' sr R-."'1:~'..~:l._)
de Almeida, (''Diário do Congres....~ Nacional". de 19-4-.S2. p~~. 2.~~('
e seguintes)., com inteiro apóio do eminente Relat<..'.lr. deput.ad..i Antônio Balbino (P"G.Tecer. no "Diário do Congre~"O Nac:..m ar. pãf.-.
2.856, top. 59), que, ao revés do que afirnrnm os na..· kmalist.ss :-;.1dicais, a não extensão dos dispositi'rns do A.rt. 13 às subsidiArk:is
ou associadas resulta em não permitir nestas a pa.rticip:'iç~fo dir€>t.a
ou infüreta do capital estrangeiro, de vez que pre,·ale~rá pars
elas, ''salvo exceção expressa, a lei geral". Não determina o enünente Rela.ter qual seja essa "lei geral", mas evidentemente não
será a Lei das Sociedades por Ações, Decreto-lei n. 0 2 . 627. de 194t1.
mas sim, a lei que regula, ou leis que regulam. especialmente. a
constituição das sociedades destinadas à exploração do pet.rólt'\.°'. as
quais estabelecem:
1) quanto à pesquisa e lavra, que a autorização só J.Xx!e St'r
dada quando provada a "nacionalidade brasileira" do requerente
(Decreto-lei n.º 3.236, de 7 de maio de 1941, Art. 7. 0 número III):
2) quanto ao refino, que a êle só podem se destinar empresas.
de "capital social constituído exclusivamente por brasileiros natos.
em ações ordinárias nominativas" (Decreto-lei n.º 395, de 29 de
abril de 1938), ou segundo a modificação introduzida pelo Dt~re
to-lei n.º 641, de 17 de dezembro de 1938, Art. 1.0 , empresas de ..capital social constituído exclusivamente por brasileiros natos em
ações nominativas"; ou ainda mais severamente, nos termos do
Decreto n. 0 4.071, de 12 de maio de 1939, Art. 9.0 , letra b. emprêsas
que provem que os seus "acionistas são brasileiros natos solteiros.
ou casados com brasileiras natas, ou se casados com estrangeiro, de
que o não são pelo regime de comunhão de bens;
3) quanto à importação, exportação, transporte, distribuição
ou comércio, - isenção da prova de nacionalidade brasileira (Decreto n.º 4.071, citado).
Não colhe, pois, sem embargo do muito respeito que nos merecem as doutas opiniões dos Srs. deputados Antônio Balbino e Dr.
Rômulo de Almeida, o argumento de que a não extensão dos efeitos
do Art. 13 do Projeto às subsidiárias e associadas satisfaz o objeti-
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vo dos nacionalistas radicais, quanto à proibição dos estrangeiros
de participarem, direta ou indiretamente, da exploração do petróleo,
afirmação só válida em relação às emprêsas refinadoras, pois que
em relação às exportadoras, importadoras, transportadoras, distribuidoras ou vendedoras há inteira liberdade, respeitadas as disposições legais aplicáveis tanto a estrangeiros quanto a nacionais; e
em relação aos pesquisadores e lavradores, só exigida a prova "de
nacionalidade brasileira", perfeitamente reconhecida nas "sociedades organizadas no Brasil", pois uma coisa é a "nacionalidade da
sociedade", e outra, a "nacionalidade dos sócios".
Prevalece, portanto, a crítica de que o projeto governamental
não preveniu os perigos da participação maciça dos capitais de fonte
estrangeira nas subsidiárias e associadas da Petrobrás.
Por outro lado, porém, parece-nos malferir o dispositivo do Art.
153, § 1.º, da Constituição vigente, o excesso oposto que se pretende
estipular no Art. 5.º do Projeto Euzébio Rocha com a negação, em
lei, de tomarem ações das subsidiárias da "Petrobrás", as sociedades
"organizadas no Brasil"~.
É verdade que o Frojeto Eusébio Rocha, destinado declaradamente a monopolizar a exploração do petróleo, buscaria guarida
no direito de intervenç~o conferido ao Estado pelo Art. 146 da
Constituição vigente. No projeto governamental, porém, seria, a
nosso ver, indisfarçàvelipente inconstitucional o dispositivo que excluísse as "sociedades organizadas no Brasil", a que se refere o Art.
153, § 1.º da Carta Maior, da possibilidade de adquirir ações
da "Petrobrás" ou de qt,1.alquer de suas subsidiárias. A estipulação,
"em lei", seria inconstitucional.
Assim, em obediêm~ia à técnica legislativa que nos parece a
melhor, pensamos que <;>s receios dos nacionalistas radicais podem
ser satisfeitos com a extensão às subsidiárias das cautelas tomadas
com relação à "Petrobr,is" e, estabelecendo-se com relação ao capital, a preferência par~ a aquisição de ações às entidades de direito público interno e às pessoas físicas brasileiras e pessoas jurídicas
de direito privado, constituídas por sócios brasileiros, estipulados
os limites constantes do Art. 13 do projeto governamental, deferida aos Estatutos a possibilidade de limitar a essas entidades a
aquisição de ações com direito a voto. Nos Estatutos da sociedade,
emprêsa de caráter mercantil, sujeita ao regime da lei comum, em
tudo que não estiver estabelecido na lei especial que autorizar a
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sua constituição - nenhum impedimento haverá para a limitação
sugerida. Ao Poder Executivo caberá, dispondo como dispõe de melhores meios de informação, ajuizar da conveniência ou não de admitir, através dos estatutos da emprêsa, a participação - obedecido o limite impôsto pela lei especial - das sociedades simplesmente
"organizadas no Brasil".
E se a orientação do nobre Deputado Euzébio Rocha é, realmente, a que melhor traduz o pensamento do sr. Presidente Getúlio
Vargas, poderão os nacionalistas radicais obter nos Estatutos da
Petrobrás e de suas subsidiárias, a erradicação do texto do n.º IV do
Art. 13 do Projeto n.0 1.516, que, "em lei", não se pode suprimir,
stm ofensa ao Art. 153, § 1.º da Constituição vigente.
Expressando opinião pessoal, como de início ressalvamos - entendemos que, estendidas às subsidiárias as cautelas tomadas pelo
Poder governamental em relação à "Petrobrás", tanto no que se
refere à administração quanto ao capital - nenhum perigo de maior
oferecerá aos interêsses nacionais a ínfima participação que às "sociedades organizadas no Brasil" se permite na exploração do petróleo, que deverá ser realmente "nosso", mas "realmente extraído"
das profundezas da terra brasileira.
Assim, afirmamos nossa fidelidade à tese nacionalista que defendemos em nosso parecer oferecido aos Conselhos de nosso Partido, e sustentamos neste "voto", na Comissão de Constituição e
Justiça.
5. Na crítica geral do Projeto número 1. 516, uma circunstância deve, desde logo, ser destacada: a Petrobrás não mon<Ypolizará de direito, a exploração do petróleo, nem do País.
A Pttrobrás gozará de isenções de impostos (Arts. 19 e 20);
disporá do direito de desapropriação (Art. 21); poderá em funções
de direção ou de natureza técnica, empregar funcionários públicos
efetivos da União e das entidades autárquicas ou paraestatais, na
forma do Decreto-lei n.º 6.877, de 18 de setembro de 1944 (Art. 22);
poderá executar serviços condizentes com a sua finalidade que lhe
forem cometidos pela União (Art. 25); terá ouvido o seu Presidente pelo Conselho Nacional do Petróleo, sempre que êste deliberar
sôbrt assunto de interêsse dela (Art. 27); poderá ter, assim, as
suas subsidiárias a garantia do Tesouro Nacional, até 25 % do capital integralizado, para os financiamentos que necessitar (Art.
18, § 1.º); pesquisará e lavrará as jazidas independentemente de
25 -
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autorização ou concessão prévias, obedecendo a planos aprovados
pelo Conselho Nacional do Petróleo (Art. 3. 0 ); mas não exclui a
concorrência de quem quer que seja, no campo da exploração do
pttróleo, de vez que o projeto não levará à revogação o Decreto-lei
número 3.236, de 7 de maio de 1941, referente ao regime legal das
jazidas de petróleo, nem o Decreto-lei n. 0 1. 985, de 29-1-49, Código
de ninas, que regulamenta o abastecimento nacional do petróleo, de
que tratam os Decretos-ltis ns. 395 e 538, de 29 de abril e 7 de julho de 1938.
A Petrobrás será unicamente uma concorrente, extraordinàriamente protegida pelo Poder Público como sociedade de econômia
mista de alto interêsse nacional, na exploração do petróleo no Brasil.
Assim a entende, também, o nobre deputado Antônio Balbino,
the right man escolhido para relator da matéria, que à sua autoridade de professor de Economia e Finanças na Faculdade de Direito da Bahia, junta suSi proficiência, de todos reconhecida, como
um dos mais notáveis cultores de Direito Constitucional que tem
honrado a Câmara dos I;>eputados com os seus talentos.
Assenta, porém, a ju~·idicidade do Art. 3.º, § único do Art. 2.º
do projeto governamenta~, bem como a exclusão do direito de preferência conferido ao prc1prietário do sólo pelo Art. 153, § 1.º da
Carta vigente, não na faculdade intervencionista estatuída no Art.
146 da Constituição, mats sim no pressuposto de que a União
está a dispor sôbre coisas ele sua propriedade privada, imprescritível.
Aborda assim, com indiscutível brilhantismo, a controvertida
tese da propriedade da Ur,tião sôbre as riquezas do subsolo, chamando-nos nominalmente ao debate, com uma generosidade tão grande
para os nossos parcos méritos que só a podemos atribuir à fraterna
amizade que nos ligou ao ilustre Mestre baiano desde o início da
legislatura em curso.
Suscitamos, realmen·~e, a questão, em debate particular, com
a esperança de que o eminente jurista dissipasse as dúvidas que,
a propósito, se nos apresentavam ao espírito. E dessa suscitação nos
felicitamos porque o ilustre Deputado Antônio Balbino brindou as
letras jurídicas brasileiras com um dos mais admiráveis estudos sôbre a matéria. E tão sedutora a sua argumentação que - confessamos - ao deparar com o tópico 21 do stu notável Parecer, chegamos a nos considerar convencidos. Um exame mais detido, afastan·
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do-nos com o esfôrço da magia produzida pela argumentação do
ilustre Relator, conduziu-nos, novamente, às dúvidas anteriores.
Em que pese a autoridade do professor baiano, assim como a
do ilustre ex-Deputado Benedito Costa Neto, que, com os outros argumentos chega à mesma conclusão - não consideramos extreme
de dúvidas a propriedade da União sôbre as jazidas de petróleo e gases minerais, sem embargo dos dispositivos dos Decretos-leis ns.
24.642, de 10 de junho de 1934 (Código de Minas); 66, de 14 de
dezembro de 1937; 366, de 11 de abril de 1938, e 3. 236, acrescidos
da invocação do Decreto n.º 1. 985, de 29-1-40, pelo Sr. Antônio Balbino, sendo que o Sr. Costa Neto, ex-relator do Estatuto do Petróleo, discutido na legislatura passada, mais se arrima no·disposto pelo Decreto-lei n. 0 3. 236, de 1941, como têrmo inicial de prescrição qut teria consolidado o domínio da União.
6. - A Constituição de 1891, quebrando a tradição do direito
anterior, dispôs no Art. 72 § 17:
"As minas pertencem aos proprietários do solo, salvo
as limitações que forem estabelecidas por lei a bem da exploração desse ramo da indústria".
Reconhecia assim a primeira Constituição republicana o direito do proprietário do solo às riquezas do subsolo, por acessão. A
lei ordinária poderia estabelecer limitações a bem da exploração
das minas. Limitações que, evidentemente, não importassem na
negação do direito de propriedade, assegurado "em sua plenitude",
como observa Barbalho, na primeira parte do dispositivo constitucional.
A Constituição de 1934, no seu Art. 118, estabeleceu:
"As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as
quedas dágua, constituem propriedade distanto da do sólo
para o efeito de exploração industrial".

A disposição da efêmera Constituição de 1934 foi reproduzida
na Carta de 1937 e na Constituição de 1946, adquirindo assim fôrça
constitucional o dispositivo do primeiro Código de Minas (Decreto-lei n.º 24.642 de 10-7-1934) que declaro assinado nessa data - 6
dias antes da promulgação do Estatuto Magno de 1934 - foi, no
entanto, publicado dias após, provocando grandes controvérsias jurídicas a propósito da sua validade e da sua vigência. A aquisição
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de fôrça constitucional do citado dispositivo do Código de Minas, porém, limitou-se à parte referente à separação da propriedade do
solo da ~o subsolo; não a em que negava ao proprietário do solo o
domínio do subsolo, negação essa implícita n final do Art. 4.º do
citado código redigido nestes têrmos: "assim a propriedade da superfície abrange a do subsolo na forma do direito comum, excetuadas, porém, as substâncias minerais ou fósseis úteis à indústria".
Que deduzir daí? Que as Constituições posteriores à revolução
de 1930 separaram a propriedade do solo da do subsolo tão sómente
para o efeito da exploração industrial. Nenhuma delas, porém,
expropriou o subsolo. Nenhuma delas negou ao proprietário do solo
o domínio do subsolo, consolidado naquele em virtude d dispositivo
expresso do Art. 72, pargrafo único da Constituição de 1981. Nenhuma delas transferiu do prO'prietário do solo para outrem, União
ou Estado o domínio do subsolo. Limitaram-se tôdas elas a separar

a propriedade do solo da das riquezas do subsolo, tornando-as propriedades distintas mas 1Uf pessoa do mesmo titular. E indisível que
era a propriedade do solo, em relação ao subsolo, tornaram-na divisível, como aconteceu em relação à propriedade de prédios de três
ou mais pavimentos, torn;a.da divisível pela lei, que para efeito de
venda separou a propriedade dos vários pavimentos, e até de partes
do mesmo pavimento. Aliá~, como observa o ilustre Sr. Antônio Balbino, a separação da propriedade das minas da do solo já fôra permitida, para o efeito de venda, pela Lei n.o 4.265 de 15-1-21, regulamentada pelo Decreto n.º 15,211, de 8-12-21. O proprietário da superfície, sem embargo da separação em duas de sua propriedade, de
nenhuma delas foi expropriado pelas Constituições que se sucederam no Brasil . Só um texto constitucional expresso teria fôrça, a
nosso ver, para expropriar, sem o devido processo, e para realizar,
sem indenização, aquilo que os Decretos ns. 366 de 11-4-38 e 3.236
de 7-5-41 ineficazmente declaram: a incorporação do subsolo no domínio privado da União . Tal disposição, porém, não se encontra em
nenhuma das Constituiçõ~s brasileiras.
O eminente Relator, porém, argumenta com a circunstância
de haver a "acessão" a su.a fôrça constitucional em virtude da separação das propriedades do solo e do subsolo, estipuladas na Constituição de 1934, dai deduzido que não sendo o princípio da acessão
"implícito ou complemen1;ar da noção constitucional do direito de
propriedade, no regime de 1934" pelo menos em referência às ri-
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quezas do subsolo em suas relações com a do solo, - lícito era ao
legislador ordinário atribuir a propriedade do subsolo à União. E
depois de estudar a controvérsia suscitada pela publicação do Código de Minas· Decretos ns. 24.632 de 20 de julho de 1934, embora datado de 10 do mesmo mês e ano, é de reconhecer que êsse
código não se inclui entre as leis a que se refere o inciso I do Art.
20 da Constituição de 1934 "vigentes até a data de sua promulgação" para o efeito de definir sôbre as riquezas minerais o domínio da
União- o ilustre Relator, porém, sustenta que "nenhuma razão de
ordem jurídica (lhe) força o espírito a aceitar a inconciliabilidade
do Código de Minas de 1934 com a Carta Constitucional de que foi
êle contemporâneo" (ob. cit. pág. 2846) . Assim para o eminente
jurista, a Constituição de 1934, embora só tenha transposto para o
seu Art. n.º 118, a primeira parte do artigo 4.º do Código de Minas, publicado quatro dias após à promulgação dela, admitiria como
válida, embora em lei ordinária, a parte final do citado Art. 4.0 ,
que excluiu do direito de propriedade do superficiário as substârvcias minerais ou fósseis úteis à indústria. Conclui daí o Sr. Antônio
Balbino que ainda que a simples separação das propriedades não
bastasse para atribuir à União a propriedade do subsolo o que dantes a Carta de 1891 reservava para os superficiários, o subsolo ficaria como res nullius, como entendeu o ilustre Deputado José Joffily, e em qualquer época sujeito à ordenação em lei ordinária.
De acôrdo com a argumentação do eminente Relator, um ponto seria pacífico: a validade da negação da propriedade particular
sôbre as riquezas minerais úteis à indústria, por fôrça do Código
de Minas de 1934 Res nullius ou transferida para a União a riqueza
do subsolo - o certo é que sôbre ela não se poderia objetivar mais
a propriedade do superficiário.
Há uma razão jurídica superior, porém, que nos força o espírito a firmar a inconciliabilidade dessa conclusão do eminente
Relator com a Constituição de 1934: é que a própria Carta citada
admite expressamente a propriedade do superficiário sôbre as riquezas minerais. A contrariar, desenganadamente, a conclusão do ilustre Relator, aí está o texto do Art. 119 da Constituição de 1934,
assim expresso:
"0 aproveitamento industrial das minas e das jazidas
minerais, bem como das águas e da energia hidráulica,
ainda que de propriedade privada, depende de autorização
ou concessão federal, na forma da lei".
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E abundando no entendimento de que a propriedade do superficiário existia sôbre as riquezas do sub-solo, embora separada da do
solo, a mesma Constituição, no§ 1.º do citado Art. 119, declarava
que "as autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros ou emprêsas organizadas no Brasil, ressalvada ao
proprietário preferência na exploração nos lucros". Nem sequer diz
"proprietário do solo" ou "proprietário da superfície", mas "proprietário", tout court.
O que fêz a Constituição de 1934 foi estabelecr as limitações à
propriedade privada, "em bem da exploração industrial" que a
própria Carta de 1891 admitia no final do § 17 do Art. 72 - instituindo o regime das concessões, sem negar no entanto o direito
do proprietário, ao qual se indenizava com a preferência na exploração ou coparticipação nos lucros.
Afigura-se-nos, destarte, que é inútil buscar no Código de Minas de 1934 fundamentos para a tese da propriedade da União sôbre as minas ou jazidas d,e petróleo e gases minerais.
7. A Carta de 1937 teria modificado o regime constitucional
das minas e jazidas minerais? Aqui chegamos ao tópico 21 do notável parecer do Sr. AntôDiiO Balbino, cuja sedutora argumentação
qua.Se nos abalou a convicç~o em contrário. Invoca S. Ex.ª a promulgação do novo Código de Minas, Decreto-lei n.º 1.985, de 29 de janeiro de 1940, cujos Art. 4.º, ~·.o, e 10.º "colocam a questão do domínio
da União sôbre tais bens em conceitos jurídicos definitivos". E argumenta que tal decreto-lei foi baixado sob um regime em que,
além de não haver qualquer dispositivo da Carta Magna assegurador do direito adquirido, o próprio conceito do direito de propriedade dependia (inciso 14 do Art. 122) do legislador ordinário, eis
que "seu conteúdo e os seus limites serão os definidos nas leis que
lhe regularem o exercício" .
Devemos notar que nã.o foi o Decreto-lei n.º 1.985, de 1940, que
(Art. 7.º), primeiro declarou a propriedade da União sôbre as jazidas não manifestadas, pois que já o fazia o Decreto-lei n.o 66, de
14 de dezembro de 1937, embora ressalvando aos Estados o mesmo
direito quanto "às que se acharem em terras do seu domínio privado,
ou em terras que, tendo sido do seu domínio privado, foram alienadas com reserva expressa, ou tácita por fôrça de lei, da propriedade
milleral" (Art. 2.º, n. 0 II, letras "a" e "b"), enquanto que reconhe-
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eia a propriedade particular sôbre as jazidas manifestadas nos prazos estabelecidos pelo primeiro Código de Minas, Decreto-lei 24.642,
de 1934.
Posteriormente, mas antecedendo, ainda o decreto-lei citado
pelo nobre Relator - o Decreto-lei n. 0 366, de 11 de abril de 1938,
incorporando ao Código de Minas de 1934 novo título, em que se
instituiu o regime legal das jazidas de petróleo e gases naturais, inclusive os gases raros - pela primeira vez negou, de frente, a propriedade particular sôbre "jazidas de petróleo e gases naturais, pelo
fato de não haver sido naturais pelo fato de não haver sido descoberta nenhuma jazida desta classe susceptivel de utilização industrial,
enquanto vigorou o direito de acessão da propriedade do solo sôbre
as minas" (Art. 96) . Manteve, no entanto, a propriedade dos Estados sôbre as riquezas minerais, nos têrmos do Decreto-lei n.º 66,
de 1938. A inovação trazida pelo Decreto-lei número 1. 985, citado
pelo Sr. Antônio Balbino, foi a de em relação às jazidas manifestadas, na forma do Decreto-lei 24. 642, onerá-las "com a preferência
para a autorização da lavra, ou quando a outrem autorizada, com
uma percentagem nunca inferior a 5% da produção efetiva", em
favor do manifestante - dispositivo êsse que não se aplica às jazidas de petróleo, em virtude do dispôsto pelo Decreto-lei n.º 366,
acima citado; e em relação a tôdas as jazidas, inclusive as de petróleo, atribuir a propriedade das não manifestadas à União, igno-

rando, assim, os direitos que as leis anteriores asseguravam aos
Estados.

A sedutora argumentação do nobre Relator, porém, não dissipa
as sérias dúvidas que se opõem ao seu entendimento. A êle se opõe
a douta opinião do ilustre jurista Luciano Pereira da Silva, citado
pelo Sr. Relator (página 2. 844, ob. cit.), segundo o qual a Carta de
1937 não alterou o regime vigente sob a Constituição de 1934:
"A outorga da Carta Constitucional de 10 de novembro
de 1937 proporcionou ao Govêrno Federal oportunidade
para reajustar os dispositivos do Código de Minas às normas constitucionais, acabando de vez com o antagonismo
existente entre êles. A nova Carta, porém, não a aproveitou,
posto que reproduziu nos mesmos têrmos a Constituição
anterior".
Bem observa o ilustre jurista citado pelo eminente Relator. A
Carta de 1937, no seu Art. 143, caput, depois de reproduzir adis-
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tinção entre a propriedade do solo e a das minas e demais riquezas
minerais, reproduz também o final do Art. 119 da Constituição anterior, que diz: "O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das âguas e da energia hidráulica, ainda que de
propriedade privada, depende de autorização federal". Outrossim,
no § 1.0 do citado Art. 143 se dispõe sôbre a preferência reservada
ao proprietário, bem sôbre a opção pela participação dos lucros.
Acresce notar que, se na verdade, a lei ordinâria, no regime da
Carta de 1937, poderia dispor sôbre o "conteúdo e limites" da propriedade, tal não significa autorizar que poderia transferir a propriedade que se consolida nos particulares por efeito da Constituição de 1891, como nos Estados se consolidara a propriedade das
terras devolutas, que lhe transferira a União por fôrça do Art. 64
da mesma Carta de 1891, bem como as minas nessas terras existentes. A admitir-se a possibilidade contrâria, seja a possibilidade de
se transferir a propriedade por dispositivo de lei extraordinária, ter-se-ia de admitir a transferência de bens dos Estados para a União,
como o pretendeu o Dec~eto-lei n.º 1. 985, de 1940, com evidente
ofensa aos princípios carpiais da organização do sistema federal
da República brasileira.
A admitir-se, com o ilustre Deputado José Joffily, que a separação das propriedades do solo e do subsolo induz a transformação
das minas em res nullius, parece-nos mais jurídico considerá-las
como propriedade devoluta, e assim pertencente aos Estados, segundo a orientação tradicional em nosso direito constitucional, desde o disposto no Art. 64 da Constituição de 1891, que atribui aos
Estados não apenas as terras devolutas, mas também as minas do
seu território.
Vale lembrar, ainda, que tanto a Constituição de 19341 que instituiu o regime das autorizações ou concessões para o desenvolvimento industrial das minas e jazidas minerais, quanto a Carta de
1937 e a Constituição de 1946, que o mantiveram - estabeleceram
que "satisfeitas as condições estabelecidas em lei, entre as quais a
de possuirem os necessârios serviços técnicos e administrativos, os
Estados passarão, a exercer, dentro dos respectivos territórios, a
atribuição constante dêste artigo", seja a de conceder autorizações
ou concessões (Const. de i934, Art. 119, § 3. 0 ; Carta de 1937· Art.
143 § 3.º; Constituição de 1946, Art. 153 § 3.º).
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A admitir-se a afirmação da propriedade da União sôbre as
minas e jazidas minerais, ter-se-ia de considerar non sense ou não
escrito o dispositivo constitucional acima citado, inscrito em três
estatutos fundamentais, pois não se compreende que aos Estados
pudesse competir a concessão de aproveitamento de bens dominiais
da União.
A supressão de outra disposição constitucional, igualmente inscrita nos três citados pactos fundamentais, levaria o entendimento do ilustre Relator de que pertencem à União as minas e jazidas minerais do território nacional: o dispositivo que confere
ao proprietário do solo a preferência para a exploração das riquezas do subsolo. Esforça-se, aliás, com o brilho costumeiro, o ilustre
Relator para conciliar o direito de preferência, constitucionalmente
assegurado de maneira expressa, com a tese da propriedade da União
sôbre as minas e jazidas minerais: só seria assegurada a preferência quando concorressem dois pretendentes particulares à exploração do subsolo. Realmente, seria uma incongruência assegurar ao
proprietário do solo a preferência para a exploração das minas e
jazidas minerais, se em concorrência com a União, desde que reconhecida fôsse a esta a propriedade das minas e jazidas. Ora, se,
posteriormente aos decretos leis que atribuíram - em vão, a nosso
ver - a propriedade das minas e jazidas à União, a Carta Magna
inscreveu, de maneira expressa, sem restrição quanto ao titular do
domínio do subsolo, a garantia da preferência ao superficiário é bem de ver que ou não teria isentado dela os bens da União, ou
não pressupôs nesta a propriedade das minas e jazidas minerais,
entendimento êste que nos parece o melhor, pelo apoio que lhe traz
a interpretação do parágrafo seguinte do mesmo Art. 153 da Constituição de 1946 (§§ 1.0 e 3.0), que estabelece a possibilidade da outorga de concessões pelos Estados, incompreensível, se se tratasse de
bens da União, como já salientamos.
Só um texto constitucional teria fôrça para expropriar, sem o
devido processo, e para realizar, sem indenização, aquilo que os
Decs.-leis 366 de 11 de abril de 1936 e 3.236 de 7 de maio de 1941
ineficazmente declaram: a incorporação do subsolo no domínio da
União.
O Sr. Costa Neto, um dos grandes juristas que honraram alegislatura passada, reconhece implicitamente a inépcia dos referidos
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decretos-leis, infringentes da própria Carta de 1937, - ao buscar-lhes socorro na prescrição brevi temporis estipulada pelo Art.
1.º do Dec. 910 de 6 de janeiro de 1932, para consolidar a incorporação do subsolo na propriedade privada da União.
Ainda nesse passo, embora por razões diversas das alegadas
pelo ilustre Relator, Sr. Antônio Balbino, não podemos seguir o
eminente relator do Projeto da Constituição, Sr. Costa Neto. Primeiro porque entendemos, em companhia de renomados juristas pátrios,
que a prescrição estipulada no Dec. 910 citado não se aplica aos direitos reais. Segundo, porque a jurisprudência brasileira, com apoio
na estrangeira e na doutrina de inúmeros tratadistas indígenas
e alienígenas, não admite a prescrição da ação de reivindicação,
entendendo que só o usucapião faz extinguir o direito de reivindicar,
pela perda do direito do anterior proprietário. Com VANWETTER,
MASAGÃO e alguns poucos juristas mais, entendemos, contra a torrente jurisprudencial, possível a prescrição da ação de reivindicação
independentemente da satisfação de todos os requisitos do usucapião pelo prescribente, .....:. mas, não só exigímos o lapso estipulado
para a prescrição ordinária no Art. 177 do Código Civil, como a posse
atual do prescribente, em contraposição à inércia total do titular do
domínio no decurso do prazo prescricional. Assim, a prescrição em
favor da União, alegada p~lo Sr. Costa Neto, só existiría sôbre aquêles terrenos sôbre os qua~s tem posse pacífica, v. g., a zona petrolif era do Recôncavo baianoi sôbre os quais, há mais de 10 anos, "entre
presentes" negou efetivamente a propriedade particular do subsolo,
em vista do Dec.-lei 366, de 1938, e sôbre a qual tem posse atual.
O Dec.-Lei n. 0 3.236, 1ie 1941, que instituiu o novo regime legal
das jazidas de petróleo e gases naturais inscrevendo no seu Art.
1.º que tais jazidas perter~cem à União, a título de domínio privado
imprescritível - ignorou o direito de preferência do superficiário
à exploração do subsolo assegurado em tôdas as Constituições brasileiras, desde que a de 1934 estabeleceu o regime das concessões. A
ignorância, porém, não parece ter sido completa no citado Dec.-Lei
3.236, tanto que o seu autor teve a prudência de inscrever no n.º VI
do Art. 6, o dispositivo se~uinte, cujo final é bem sugestivo: "Serão
respeitados os direitos de terceiros, ressarcindo o permissionário, a
quem de direito, os danos e prejuízos que ocasionar, n"tio respondendo o Govérno (?) pelas limitações que daqueles direitos possam sobrevir'' ...
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A constitucionalidade das leis não era, porém, coisa de muito
curar para o legislador onipotente e unipessoal de então, ademais
de se considerar que a nacionalização, admitida e ordenada pela
Carta de 1937, permitia se riscassem, em lei ordinária, os direitos
privados sôbre as minas e jazidas declaradas básicas ou essenciais
à defesa econômica ou militar da Nação.
Em face, porém, da Constituição de 1946 que sem embargo da
existência do Dec.-Lei n.º 3.236 citado, renovou o reconhecimento
do direito de preferência do proprietário do solo para a exploração
do subsolo - não mais é possível ignorar-se êsse direito, que deflui
diretamente de texto constitucional expresso.
Assim, em face da nova Constituição, é imprescindível modificar-se o regime legal das jazida.S de petróleo e gases naturais; urge
regular o direito de preferência do proprietário do solo sôbre as
minas e jazidas, "segundo a natureza delas", conforme a expressão
final do § 1.0 do Art. 153 da Carta Magna, expressão essa oriunda,
como se sabe, de uma emenda do Deputado Israel Pinheiro. A regulação, porém, não poderá evidentemente concluir pela supressão
da garantia constitucional.
De outro modo, só através de emenda constitucional poderá
ser solucionada a controvérsia, emenda essa que inscreveria no
texto constitucional o dispositivo do Art. l.º do Decreto-lei número
3.236, de 1941, revogando· ipso facto, a estipulação referida do Art.
153 § 1.º, bem como a norma do § 3.º do mesmo artigo referente à faculdade dos Estados de outorgar concessões para o aproveitamento das riquezas do subsolo.
A estas conclusões chegamos tranqüilamente, impulsionados
pela firme convicção que recolhemos do estudo atento das normas
constitucionais e legais vigentes, porque temos a mesma certeza que
tem o nosso ilustre colega, Sr. Antônio Balbino, de que a emenda
constitucional que julgamos necessária terá por si a unânimidade
das correntes políticas representadas no Congresso Nacional. E dela
tomarão a iniciativa, se o entendimento dêste nosso voto for prest.igiado com a sua aprovação, os membros da Comissão de Constituição e Justiça. E assim, ainda no curso dêste ano, poderá ser
emendado o texto constitucional, ora controvertido.
8. - Nada impedirá, porém, a tramitação do projeto de criação
da "Petrobrás" a controvérsia acima exposta. Bastará afastar o
pressuposto, a que, desnecessàriamente, se arrimou. Para isso, su-
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ficiente será modificar-se o texto do parágrafo único do Art. 2.0
do Projeto n. 0 1. 516, dispondo que, ao invés de dispensar autorizações ou concessões prévias, obedecendo a planos aprovados pelo
CNP, as autorizações ou concessões serão dadas independentemente do requerimento exigido pelo Decreto-lei n.º 3. 236, desde
que aprovados os planos pelo Conselho Nacional do Petróleo.
Afastada estará a controvérsia sôbre a propriedade das jazidas,
e facilitada a atividade da emprêsa.
Com relação à preferência do superficiário até que se reforme
ou se substitua o atual regime estabelecido pelo Decreto-lei n.o
3. 236 referido, parece aconselhável adotar-se com as modificações
necessárias, a norma sugerida pelos elaboradores do Projeto do Estatuto do Petróleo, assegurando-se módica indenização ao superficiário.
9. - Os Arts. 3.º e 4. 0 do Projeto n. 0 1.516 estão a reclamar
emenda, para consonância com melhor técnica legislativa, sem embargo de se reconhecer ~1Ue, com relação ao quantum do capital,
dependerá a emenda do parecer da Comissão especifica, que não
é de Constituição e Justiça.
Fixado pelo Art. 3.0/ o capital inicial da companhia em 4 bilhões de cruzeiros, e autorizado o aumento até o ano de 1956 para
o mínimo de 10 bilhões (§ l.º), estabelece, entretanto, o Art. 4.º
que "a União subscreverá. a totalidade das ações que constituem o
capital inicial da sociedade".
E' uma derrogação c.io Art. 38, § 1.º do Decreto-lei n.º 2.627,
de 26-9-940 (Lei das Socfodades por Ações), que estipula que nenhuma sociedade anônima poderá constituir-se sem que se verifiquem
preliminarmente certos requisitos, entre os quais "a subscrição,
pelo menos por sete pessoas, de todo o capital social".
Qualquer que seja o objeto, a sociedade anônima ou companhia
é mercantil, e rege-se pelas leis e costumes do comércio, diz o parágrafo único do Art. l.º da lei citada. Injurídico é, pois, constituir-se a sociedade anônima "Petrobrás" com um só acionista, a União,
- subscritora (Art. 4.º) àa totalidade do capital inicial de 4 bilhões,
que vigorará até que se realizem os aumentos até 10 bilhões, no mínimo, ordenados e autorizados pelo§ l.º do Art. 3.0 do projeto. Até
a realização dos aumentos previstos (na forma do Art. 6.º), inaplicáveis os dispositivos dos §§ 2.0 e 3. 0 do Art. 14 do projeto, perrnane-
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cendo a direção da sociedade sôm1:mte com diretores nomeados pelo
Presidente da República. Por outro lado, até então, não poderia ser
considerada de "economia mista", por lhe faltar a participação do
capital particular, e até a própria condição de associação de capitais.
Mercantil que será a "Petrobrás", o seu funcionamento deve
consonar, o quanto possível, com a lei comum das sociedades anônimas.
Autorizados, previamente, pela lei instituidora da companhia,
os aumentos previstos para os anos seguintes até 1956, com os recursos referidos nos Arts. 6.º e seguintes, nada desaconselha
que uma pequena parte dêsses aumentos seja incorporada ao capital
inicial e oferecida à subscrição das pessoas e entidades arroladas no
Art. 13.º do projeto. O capital inicial será elevado para 5 bilhões,
tomados 4 bilhões pela União, na forma do Art. 4.º e seus §§.
Ademais, há a considerar que o n.º I do Art. 7.º torna facultativa
aos Estados e Municípios a aplicação de sua cota na receita do impôsto sôbre combustíveis líquidos, que poderão aplicar na tomada
de ações e obrigações da Petrobrás ou de emprêsas dela subsidiárias.
Enquanto não estiverem em formação essas subsidiárias, ou não
lançadas à subscrição as obrigações delas ou da própria Petrobrás, o
direito de opção dos Estados e Municípios estaria impossibilitado.
10. - O parágrafo único do Art. 7.0 (o projeto admite fiquem
isentos da aplicação compulsória na aquisição de ações ou obrigações da Petrobrás ou subsidiárias as cotas na receita do impôsto
sôbre combustíveis líquidos, os Municípios de menos de 100. 000 habitantes. Não parece justa a disposição. Desde que a exploração do
petróleo é um empreendimento de alto interêsse nacional, nada
justüica que só determinados Municípios tenham desviada para
êsse fim a sua parte na receita do citado impôsto único, enquanto
os demais ficam isentos. Ou todos os Municípios cooperam nesse
empreendimento, ou nenhum dêles a essa cooperação deve ser obrigado, evitando-se assim a injustiça da discriminação.
11. - O Art. 9.0 do projeto suscita dúvida de ordem constitucional . A conceituação das contribuições ai previstas dos proprietários de veículos automóveis terrestres, aquáticos e aéreos está
inçada de dificuldades. Não se trata de impôsto ou taxa, de vez que
prevê a devolução das referidas contribuições. Aliás, se se tratasse
de impôsto novo, não só não poderia ser arrecadado senão no exercício seguinte ao ano de sua decretação, como também, nos têrmos
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do Art. 21 da Constituição, caberia à União apenas 20% dêle, enquanto que o Estado e o Município teriam 40%, cada um - não
se tratando da hipótese do § 6.0 do Art. 15 da Carta, que exclui da
partilha o impôsto extraordinário decretado em virtude de guerra
externa. O parágrafo único do Art. 9.º proíbe o emplacamento de
veículos terrestres, sem a prova da contribuição aludida, mas nesse
passo é evidentemente inconstitucional, por invasão da competência
dos Municípios. Estamos com o eminente Sr. Relator em que tais
contribuições só podem ser conceituadas como empréstimo compulsório - mas de constitucionalidade muito duvidosa, de vez que em
favor de uma sociedade mer.cantil, embora de economia mista, pagável em ações da própria sociedade, assim autorizada a contravir
o disposto no Art. 15.º da Lei das Sociedades por Ações, que esti~
pula não poder uma companhia negociar com as próprias ações.
Do ponto de vista econômico - embora esta douta Comissão
haja de se manifestar apenas sob o aspecto constitucional e jurídico da proposição, o que não impede, porém, que qualquer dos.
seus membros apresente emenda que dependa do parecer de outra
Comissão - parece prejutjicial tal subscrição compulsória de ações
da sociedade de economia mista em vista dos previsíveis efeitos no
custo da vida, que se ele.v1iria imediatamente como decorrência do
aumento dos fretes - forçado pela majoração do impôsto sôbre
combustíveis líquidos, dos impostos de importação e consumo sôbre
veículos automóveis (Art. 7.º do Projeto n.º 1.516 e de disposições
do Projeto n.º 1.517), e ainda mais pelo gravame direto do Art.
9.º, em aprêço.
A própria Mensagem presidencial reconhece os inconvenientes
práticos dessa forma de cqmpulsória participação dos proprietãrios
de veículos no capital da Petrobrás, mas a justifica pela circunstância de associar como acionista da emprêsa um grande número de
cidadãos, "dando-se assim autêntico caráter nacional a êsse empreendimento, que não se ~onfunde, pelo seu cunho e envergadura,
nem mesmo com os mais audaciosos projetos industriais do Estado,
em outros setôres" (pág. ~1 do avulso).
A justificativa não cop.vence totalmente, maxime tendo-se em
vista os veículos de carga e de condução coletiva, admissível, quando
muito, em relação aos automóveis particulares, especialmente os
de luxo, de vez que não haveria repercussão no custo de vida das
classes pobres. O nobre Ftelator só vê possibilidade de aplicação
1
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plena do dispositivo, através de convênios ou entendimentos com
os Municípios, para a proibição do emplacamento, quando não
satisfeita a obrigação imposta pelo Art. 9. 0 citado. Tais são as dificuldades de ordem constitucional, que o ilustre Relator reconhece,
com relação à necessidade de a União garantir o empréstimo compulsório, assim de ordem prática, previstas pela própria Mensagem
presidencial, que parece preferível a supressão, que propomos, dêsse
artigo do projeto.
12. - Outras emendas sugerimos, de acôrdo com os membros
da comissão partidária de início referida, no parecer oferecido ao
Diretório Nacional do nosso Partido, mas nos abstemos de apresentá-las nesta oportunidade, de vez que cabem mais propriamente
no âmbito de outras das Comissões da Câmara dos Deputados,
nas quais o PSD está também representado, assim como poderão ser formuladas por ocasião da primeira discussão, em plenário.
13. - Com relação aos demais pontos do projeto focalizados
ilustre Relator, estamos de acôrdo com o seu brilhante parecer, resressalvadas pequenas divergências.
Assim, também, no que tange à apreciação dos aspectos constitucionais e jurídicos do Projeto n.o 1. 595, de 1952, subscrevemos
as considerações e conclusões do eminente Relator, deputado Antônio Balbino.
E' o nosso voto, s. m. j.
Sala Afrânio de Melo Franco, 23 de abril de 1952. - Castilho
CalJTal.

EMENDAS AO PROJETO N.0 1.516, DE 1951,
OFERECIDAS PELO SR. DEPUTADO CASTILHO CABRAL
Emenda n.º 1

Substitutiva:
Substitua-se o parágrafo único do Art. 2.º pela disposição seguinte:
"§ 1.º A pesquisa e a lavra, realizadas pela Sociedade, obedecerão a planos aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo, independendo de requerimento a outorga das autorizações respectivas".

-400Emenda n.0 2

Aditiva:
Ao Art. 2.º
Adite-se ao Art. 2.o o seguinte parágrafo:
"§ 2.º O proprietário do solo privado do exercício dos direitos
da preferência referidos no § 1.0 do Art. 153 da Constituição, receberá, mediante arbitramento e a título de indenização, pelos terrenos em correspondência 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".
Justificação adicional

A emenda combina o Art. 2.0 do Projeto do Estatuto do Petróleo com a proposta do ex-Deputado Benedito Costa Neto, seu relator na Comissão de Co11stituição e Justiça, na legislatura passada
(págs. 89-90 e 97, do citado "parecer", publicado pela Imprensa Nacional, 1948) .
Emenda n.O 3

Modificativa:
Ao Art. 3. 0
O Art. 3º deverá t~r a seguinte redação, mantidos os seus
parágrafos:
"O capital da sociedade será de Cr$ 5. 000. 000. 000,00 (cinco
bilhões de cruzeiros), dividido em vinte e cinco milhões de ações
ordinárias nominativas, do valor de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros),
cada uma".
Emenda n.0 4

Substitutiva:
Ao Art. 4.º
O Art. 4. 0 deverá ter a seguinte redação, mantidos os seus
parágrafos:
"A União subscreverá os quatro quintos do capital referido de
início no artigo anterior, e para a sua integralização disporá dos
bens e direitos que possui atualmente, relacionados com o petróleo,
inclusive jazidas de rocpas betuminosas e pirobetuminosas e de
gases naturais. O quinto restante será oferecido à subscrição das
pessoas arroladas na presente lei".
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Supressiva:
Ao parágrafo único do Art. 7.º.
Suprima-se do dispositivo a expressão final:
"podendo ser isentados os Municípios com menos de 100. 000
(cem mil) " .
Emenda n.0 6
Suprima-se o Art. 9.º
Emenda n.0 7

Supressiva:
Ao Art. 11:
Suprima-se o Art. 11 .
Justificação

Prevê o projeto, no Art. 11, que os recursos referidos no artigo
anterior (10), vale dizer "os recursos destinados à Sociedade pela
União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, ou por particulares" ultrapassem a quantia necessária para a integralização do
montante do capital referido no Artigo 3.º, § 1.0, isto é, dez bilhões.
E assim .prevendo, autoriza o Poder Executivo, "caso o excesso não
seja essencial ao desenvolvimento do programa nacional do petróleo,
a incorporá-lo a outros fundos ou entidades especiais, criados por
lei, e destinados a investimentos básicos ao desenvolvimento econômico do País". Não é fácil entender êsse complicado Art. 11 do
projeto· salvo na intenção de entregar ao exclusivo arbítrio do Poder
Executivo a aplicação do excesso previsto nos recursos financeiros
destinados à Petrobrás. O artigo anterior, Art. 10, alude aos recursos provindos de particulares: como autorizar-se o Executivo a dar-lhes destino diverso do determinado pelos mesmos particulares? O
mesmo Art. 10 refere-se, também, aos recursos provindos dos Estados, Distrito Federal, Municípios; onde o dispositivo constitucional que permita ao Poder Executivo da União aplicar os recursos
pertencentes às demais entidades de direito público e ademais mediante indisfarçável delegação de poderes que a Constituição não
:26 -
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permite? Por fim, como conciliar essa concessão de créditos ilimitados com a proibição expressa do Art. 75 da Constituição que declara serem "vedados os estornas de verba, a concessão de créditos ilimitados e abertura, sem autorização legislativa, de crédito especial".
Evidentemente inconstitucional o dispositivo criticado, cuja
supressão se propõe, para escoimar de vício insanável o projeto.
Emenda n.O 8

Substitutiva:
Art. 13, caput.
Substitua-se o caput do Art. 13 pelo seguinte:
"Art. 13. Os estatutos da Sociedade, garantida a preferência
às pessoas jurídicas de direito público interno, poderão admitir
como acionistas".
Emenda n. 0 9

Supressiva:
AoArt. 17.
Suprima-se a expreiSsão "ou a que se associar", constante do
artigo.
Emenda n.0 10

Aditiva:
Ao Art. 17.
Acrescente-se ao Art. 17 o seguinte parãgrafo:
"§ - Nas emprêsas organizadas pela Sociedade deverão ser
obedecidos os limites de aquisição de ações estabelecidos no Art.
13 guardadas as proporções do capital social, garantida preferência
para as pessoas jurídica,s de direito público interno".

Aditiva:
Ao Art. 17.

Emenda n.O 11

Acrescente-se ao Art. 17 o seguinte parágrafo:
"§ - Os administradores das emprêsas referidas nêste artigo
deverão, também, satisfa~i:er à condição do parágrafo 6. 0 do Art. 14".
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Emenda n.0 12

Modüicativa:
Ao Art. 24.
O Art . 24 deve ter a seguinte redação:
"Nos Estatutos da Sociedade e das subsidiárias, serão observadas, em tudo quanto lhes fôr aplicável, as normas da Lei das Sociedades por Ações. Os referidos Estatutos, bem como quaisquer reformas dêles, dependem de aprovação do Presidente da República,
mediante decreto".
Justificação

Não há razão para só submeter os Estatutos da Petrobrás à
aprovação do Chefe da Nação. Dada a importância que, em vista
do Art. 17 do Projeto e da própria orientação traçada pela Mensagem
presidencial quanto ao desenvolvimento da Petrobrás como estrutura de coordenação, terão as subsidiárias na exploração do petróleo, aconselhável é que sôbre elas, diretamente, se exerça a supervisão do supremo administrador do País.
Sala Afrânio de Melo Franco, 23 de abril de 1952. - Castilho
Cabral.

DECLARAÇAO DE VOTO DO DEPUTADO LúCIO BITTENCOURT

Ressalvado o meu ponto de vista favorável à participação exclusiva das entidades governamentais na constituição da "Petróleo
Brasileiro S. A.", particularmente em virtude da suficiência dos
recursos tributários previstos, aceitei on genere as conclusões do
erudito e luminoso voto do eminente Deputado Antônio Balbino,
não só por entender que, do ponto de vista constitucional e jurídico,
o projeto não pode ter obstada sua marcha, como também, porque,
não o considerando "entreguista" - no sentido da critica menos
avisada e injusta que lhe fazem -, julgo útil aprimorá-lo para, na
hipótese de sua aprovação, ficarem mais seguramente guardados
os interêsses nacionais.
Dei por inatacáveis as conclusões preliminares do Relator, a
primeira das quais, reconhecendo o domínio imprescritível da União
sôbre as jazidas de petróleo, afigura-se-me da maior relevância para
o exame do projeto. A respeito dessa conclusão, tendo em vista as
restrições surgidas na discussão do parecer, aduzi alguns argumentos que procurei reproduzir a seguir.
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Embora entre os Romanos tivesse prevalecido o princípio consubstanciado na regula juris - qui dominus est soli, dominus est
soli, dominus est Coeli et inferorum- entendendo-se que o domínio
do proprietário do solo compreendia todo o espaço aéreo e tôda a profundidade, indo até o céu - usque ad sidera - e até o inferno usque ad inferos, o fato é que, ao ser descoberto .o Brasil na vigência
das Ordenações, estabeleciam estas, princípios diversos, incluindo
entre os direitos da corôa, então chamados "direitos reais", os veeiros e minas de ouro e prata ou qualquer outro metal" (L 2.º, título 26 16 e tit. 34), permitindo, embora, sua exploração por particulares, quer em terrenos seus ou alheios, com licença do provedor
dos metais, pagando o quilo do seu produto ao Rei. !:sse principio
foi mantido no Regimento de 15 de agôsto de 1603, o primeiro regimento das terras minerais do Brasil, no de 8 de agôsto de 1618, no
de 7 de junho de 1644, po de 19 de abril de 1702, no de 13 de maio
de 1736 e no de 13 de maio de 1903 que "compendiou" a legislação
sôbre o assunto. Muito claro e preciso a respeito é o Alvará de 24
de dezembro de 1734.
Com o advento da Carta Constitucional de 25 de março de
1824, cujo Art. 179, inciso 22, garantiu "o direito de propriedade em
tôda a sua plenitude", algumas opiniões surgira~ para fundadas
na teoria da acessão, sustentar a propriedade do dono do solo sôbre
os produtos do subsolo. Entre os que defendiam essa tese devem ser
citados o Conselheiro Lafaiete (Direito das Coisas, § 26, nota) e
Trigo de Loureiro (Direito Civil, 3.ª Ed., § 303). Sousa Bandeira,
porém, com irrecusável acêrto, mostra que, existindo duas propriedades distintas - a do solo e a das minas - quando entrou em vigor a Carta de 24, evidentemente ambas, ·e não apenas uma, haveriam de ser consideractas garantidas pelo preceito constitucional
(A Propriedade das Mi:nas, Rio, 1885).
Nesse período, o Decreto de 25 de outubro de 1832 (Art. 9), a
Lei de 24 de setembrode 1845 (Art. 9) a Lei n.o 601, de 18 de setembro de 1830 (Art. 16, l,j:.º) não admitem dúvidas sôbre a matéria,
merecendo especial referência, no que concerne às jazidas petrolíferas, o Aviso de 7 de fevereiro de 1871 que firmou principio acêrca
da descoberta das minais e sua propriedade e declarou que "o carvão
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de pedra, petróleo, xistos betuminosos e outras substâncias são equiparadas aos metais preciosos".
E' certo que o Decreto de 27 de janeiro de 1929 e a Lei de 8
de outubro de 1833 pareceram interromper a orientação assinalada,
particularmente o primeiro, que permitiu aos súditos do Império
empreender mineração nas terras de sua propriedade "independentemente de licença". Todavia, o Aviso n.º 54, )de 23 de março de
1838, a Consulta do Conselho de Estado de 31 de junho de 1854 e a
Consulta do mesmo Conselho firmada pela Res. Imperial de 4 de janeiro de 1871, repuseram a questão em têrmos indiscutíveis, merecendo - como salienta Lacerda de Almeida (Dir. das Coisas, 1908,
vol. I, pág. 95, nota) - o apoio da valiosa opinião de Teixeira de
Freitas e Perdigão Malheiros.
Sôbre o direito da Corôa no regime do Império, são categóricos
os ensinamentos de Antônio Ribas ( Curso de Direito Civil, 1915, e
Pandiá Calógeras); (As Minas do Brasil. 1905 III); Sousa Bandeira
(A Propriedade das Minas, 1885); Sá e Albuquerque (Repertório
Jurídico, 1910); Lacerda de Almeida (Loc. cit.).
Clóvis Bevilacqua assim se externa: "Pela legislação anterior
as minas eram de propriedade do Estado, que exercia, assim, um di- ·
reito real sôbre uma parte integrante do solo, um encravo realengo,
como diz Calógeras" (Teoria Geral do Direito Civil, 2.ª ed. pág. 264).
Mário Brant, que estudou longamente o assunto, não chega a
outra conclusão: "A Constituição do Império estabelecia o mesmo
princípio ainda com maior firmeza, pois declarava ser a desapropriação por necessidade pública a única exceção à plenitude da proµriedade e, não obstante, as minas continuaram - por doutrina em
parte controversa em outros pacífica - desligadas do solo e constituindo uma propriedade à parte, pertencente à nação" (Legislação
de Minas. Revista Forense, vol. XX, página 161).
Regime pgsterior a 1891

A Constituição de 1891 veio quebrar a tradição apontada, estabelecendo, no Art. 72, § 17, a, que "as minas pertencem ao proprietário do solo salvo as limitações estabelecidas por lei, a bem da
exploração das mesmas".
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Ainda nesse período, no entanto, quando vigoravam os princípios do mais exaltado liberalismo e o respeito religioso à propriedade, era canon constitucional o domínio do proprietário do solo
sôbre o espaço aéreo e o subsolo não era ilimitado e soberano. O proprio Código Civil o restringia à área útil ao seu exercício, dispondo
no Art. 526 in verbis: "A propriedade do solo abrange a do que lhe
está superior e inferior a tôda a altura e em tôda a profundidade,
úteis ao seu exercício, não podendo, todavia, o proprietário opor-se
a trabalhos que sejam empreendidos a uma altura ou profundidade
tais, que não tenha êle interêsse algum em impedi-los".
Carlos Santos, citando Endemann, mostra que "o proprietário
não pode utilizar o subsolo senão até onde lhe é possível, não havendo dêsse limite para diante nenhum direito, precisamente porque
não há interêsse algum". Prossegue nessa ordem de considerações
para concluir afirmando que o direito do proprietário se limita ao
"perímetro dominado pelo seu interêsse razoável e fundado" (Cód.
Civil Interpretado, 1942, vol. VII, página 307).
1

Aliás, já o clássico Gesterding, criticando a idéia romana da
propriedade usque ad sidera et inferos, qualifica-a de lenda (das
Miirsichen von der Luff$aule), porque a propriedade não pode sem
absurdo ser ilimitada p;a,ra cima ou para baixo do solo, visto que,
sendo o direito um interêsse legalmente protegido, ninguém pode
ter direito àquilo sôbre que não tem interêsse, não sendo admissível
que o capricho, mesmo (~m assunto de domínio, se converte em medida do direito de alguém, quando a isso se opõe o interêsse geral
(quatenus juris ratio pqtitur).

Compreende-se, pois, que mesmo no regime constitucional de
1891, tenham sido promulgadas leis - como o Decreto n. 0 2.933,
de 6 de janeiro de 1951 - restringindo gravemente o direito do
proprietário do solo e oprigando-o a partilhar com outrem os seus
direitos sôbre as riquezf:j,s minerais. O Art. 14 do citado diploma assim dispunha: "Se independentemente do consentimento do proprietário do solo, fôr procurada e descoberta uma mina em suas
terras, ao mesmo e ao inventor ficará esta mina pertencendo em
partes iguais, se o inver~tor tiver feito as pesquisas de boa fé".
Prevalecia o critério do interêsse público, assinalado por Esmeraldino Bandeira no seu famoso Relatório de 1910 (Revista Forense,
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vol. XIII, página 94) e magnificamente definido por Lacerda de
Almeida na frase adiante: "propriedade das minas é, pois, uma
propriedade limitada, moldada, circunscrita pelas condições do interêsse coletivo" (Direito das Cousas, 1908, vol. I, pág. 96, nota).
Retôrno ao Domínio Estatal

Aceito, sem restrições, o lógico e irrespondível raciocínio expendido pelo Relator na demonstração cabal de que a lei ordinária, em
consonância com os novos mandamentos constitucionais vigentes a
partir de 1934, retirou do domínio do superficiário as riquezas do
subsolo.
E' certo que muito se discutiu sôbre a validade do primeiro
Código de Minas (Decreto-lei n.º 24.642, de 10 de julho de 1934),
publicado após a vigência da Constituição de 16 de julho. As opiniões de Levi Carneiro (Rev. Forense, vol. 68, pág. 298) Azevedo
Marques (Rev. Forense, volume 67, pág. 500) e Plínio Barreto (Rev.
Forense, vol. 68, pág. 81) são dignas do maior acatamento, mas sôbre elas deve prevalecer a decisão do Supremo Tribunal Federal
aceitando a validade daquele diploma. De qualquer modo a promulgação posterior do Decreto-lei n.º 66 de 14 de dezembro de 1937 que
declarou em vigor aquêle Código fêz, sem dúvida, convalescer o
vício existente. A tal propósito vale transcrever dois dos consideranda que serviram de preâmbulo ao referido decreto-lei:
"Considerando que o citado Código de Minas impôs aos
proprietários das minas e jazidas conhecidas a obrigação
de manifestá-las ao poder público, sob pena de perderem
os seus direitos sôbre as mesmas";
"Considerando que a aplicação do Código de Minas e
dos atos complementares expedidos para regular a sua execução permitiu extremar as jazidas e minas conhecidas
que se incorporaram ao patrimônio da Nação como bens
imprescritíveis"...
Admitindo-se, porém, que o referido Código não pudesse prevalecer como lei visto que não estava em vigor, quando a Constituição
foi publicada, não se poderia contestar que, assinado no dia 10 de
julho, como o comprovam os registros respectivos, o referido diploma, que expropriou as riquezas do subsolo, era um ato do govêrno
provisório e teve, portanto, sua validade assegurada pelo Art. 18
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das Disposições Transitórias da Constituição de 1934 que, terminante e expressamente, excluiu qualquer apreciação judiciária dos mesmos atos e seus efeitos.

O segundo Código de Minas (Decreto-lei n.º 1. 985, de 29 de janeiro de 1940), baixado na vigência da Carta de 37, quando não gozavam de garantia os direitos adquiridos, não só manteve o regime
da separação da propriedade, como, expressamente, declarou bens
patrimoniais da União as jazidas não manifestadas. As expressões
dêsse diploma, que mereceu os louvores de Luciano Jacques de Morais (Revista Forense, volume número 81, página 736), são incisivas,
deixando apenas no patrimônio privado as jazidas já manifestadas...
No caso especial do petróleo, o Decreto-lei n.º 366, de 11 de abril
de 1938, prescreveu de modo expresso o domínio privado de partiC?.üares, dispondo no seu artigo in verbis: "A lei não reconhece o domínio privado de particulares, como já constituído, sôbre jazidas
de petróleo e gases naturais, pelo fato de não haver sido descoberta
nenhuma jazida desta classe susceptível de utilização industrial, enquanto vigorou o direitb de acessão da propriedade do solo sôbre
as minas". Essa mesm~L lei atribuiu essas jazidas ao domínio da
União e dos Estados quanto às terras do seu domínio privado. Todavia, o Decreto-lei n.o 3. ~36, de 7 de maio de 1941, suprimiu a ressalva ao direito dos Estados e afirmou o pleno domínio da União a
título de domínio privaµo imprescritível, anulando todos os manirestos e registros anteriores.
Exemplo Italiano

Tal como no Brasil, a expropriação das riquezas do sub-solo
foi efetuada na Itália por meio de uma lei ordinária - o Decreto-lei
n.º 1.443, de 29 de julho de 1937.
O antigo Código Civil Italiano, em seu Art. 440, semelhantemente ao nosso Código, dispunha que la proprietá del suolo si esten-

de allo spazio soprastante e a tuttu cio che si trova sopra e sotto la
superficie. Pacifici-Mazzoni, comentando o dispositivo, tomava certo que in generale la parola suolo compreende il ·suprassuolo e il
sottusuolo, riuniti e corisideràti come una cosa sola, come un solo
bee (Istituzioni di Diritto Civile, 1884, volume III, página 109).

Entretanto, o citado Decreto-lei número 1. 443, de 29 de julho
de 1927, estabeleceu o princípio da separação das duas propriedades
- a do solo e a do subsolo - adotando fórmula muito semelhante à
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das nossas Constituições, a partir da de 34. Embora, alguns, como
Vassali, entendam que a simples separação não importou atribuir
ao Estado o domínio sôbre as riquezas minerais (Note Critiche sul
Concetto di Demanio Mineraria, in Rivista di Diritto Commercial,

1927, I, pág. 493), a grande maioria dos autores pensa de modo diverso (Cfr. M. T. Fodale, in Dizionario Pratico del Diritto Privato,
de Scialoja, volume III, b. "Miniere"). Guida Zanobini, incisivamente, escreve: il sistema entrodotto tal legislatore importa che i pro-

prietari priavati sono stati assoggettati ad una perdita della loro
proprietá, analoga a quella verificatasi in seguida alla nuova legislazione sulle acque" (Corso di Diritto Administrativo, 1948, volu-

me IV, página 111) .

Já em conseqüência dêsse regime legal, o novo Código Civil, em
seu Art. 840, embora assegure ao superficiário o direito ao subsolo, aduz que questa dispoziicione non si applica a quanto forma
aggeto delle leggi sul miniere.

Os Textos Constitucionais

O eminente Deputado Castilho Cabral, em sua notável declaração de voto, entende que sõmente um dispositivo constitucional
podia ter fôrça para retirar do domínio do superficiário as riquezas
do subsolo e, com invulgar brilho e inteligência, sustenta que êsse
dispositivo inexiste, pois os estatutos políticos de 34, 37 e 46 limitaram-se a separar as propriedades até então confundidas, sem
retirá-las do domínio dos seus titulares.
Divergimos, frontalmente, do ilustre jurista. Entendemos que
a Constituição de 34 e as que se lhe seguiram, explicitamente incorporaram ao domínio da União a propriedade das minas e jazidas.
E assim pensamos porque:
l.º Os dispositivos constitucionais se determinassem
apenas a separação das duas propriedades, seriam inúteis
e tecnicamente errados. Nenhum motivo justificaria a sua
inclusão no estatuto político, pois o seu âmbito próprio seria o da legislação ordinária. Igualmente, seria inútil porque já existia lei - o Decreto n.º 2. 933, de 6 de janeiro de
1951-firmando o princípio: "A mina constitui propriedade imóvel distinta do solo, sendo alienável isoladamente"
(Art. 2.º).
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2.º) O elemento histórico, tanto no que tange à
Constituição de 34,. quanto no que concerne à de 46, mostra o propósito dos Constituintes de incorporar ao patrimônio da Nação as jazidas não manifestadas. Em 1934,
prevaleceu o ponto de vista defendido pelo então Ministro
Juarez Távora (Anais da Constituição de 1934, vol. II, pág.
367), tendo sido rejeitada a emenda do Sr. José Ulpiano,
que exigia a prévia indenização do proprietário do solo
(Emenda n.º 831. Anais citados, vol. III, pág. 137). Por
ocasião da elaboração do texto de 46, Atílio Vivacqua mostrava que, "dentro do princípio do projeto, o proprietário
do solo é um terceiro em face à propriedade mineral". E
Prado Kelly, ao opinar sôbre a emenda que suprimia o
direito de preferência, depois de salientar que a Constituição de 34 fizera uma revolução branca, assim se externava: "Que propõe a emenda? Que se vede ao proprietário
êsse direito preferencial, esta preferência na exploração e
só lhe mantenhamos a participação nos lucros. Não contém a emenda medida de eqüidade. Se expropriamos o dono

do imóvel de uma parte dêle, com a passagem do domínio
das quedas dágua para a União e, se de qualquer maneira,
em virtude da lei de alcance geral, limitamos o patrimônio
do dono do sdlo 1 para considerar a União proprietária do
subsolo, será demais que lhe neguemos uma preferência

em relação a terceiros, que podem disputar a concessão ou
autorização do poder público federal".

3.º Atribui.ndo-se à União o poder de autorizar ou
conceder a expl(>ração da mina, ipso facto a Constituição
lhe atribuiu a respectiva propriedade, tendo-se em vista o
caráter especialt,ssimo de tais autorizações ou concessões,
que importam ~ apropriação produtos extraídos. Gabino
Fraga é preciso l'tº caracterizar tais atos: En efecto, en las

concesiones min~as o de águas existe un elemento que no
figura en los perrmissos o autorizaciones, a saber, que el
Estado faculta al concessionário para haver suyos los pro-duetos de la exprotación de bienes propriedad del mismo
Estado (Derechp Administrativo; 4.ª edição, 1943, pági-

na 38).

4.o O direito de preferência assegurado ao proprietário do solo é uma expressa negação de seu direito sôbre
as riquezas do subsolo. Se êle é titular da riqueza por que
terá mera prefe;rência na sua utilização?
5,0 A refer·ência ao domínio privado, quanto às minas e quedas dágua nas Constituições de 34 e 37 - argumento que muito me impressionou - ainda mais re-
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força a tese do domínio estatal, pois mostra que houve
apenas o proprósito de respeitar o direito do superficiário

quanto àquelas minas já manifestadas antes do advento
do novo regime estabelecido pela Constituição de 34 e pelo

primeiro Código de Minas .

O Domínio Mineiro

Quando não existissem as prescrições constitucionais invocadas e os preceitos da lei ordinária que, em consonância com aquelas, reconhecem o domínio prescritível da União sôbre as riquezas do subsolo, estou em que, em face dos princípios que orientam
o moderno direito público, não se poderia recusar o domínio estatal sôbre as minas e jazidas .
Entendo que, paralelamente ao domínio aéreo, ao domínio de
fronteiras, ao domínio marítimo do Estado, existe o domínio mineiro, inerente à própria soberania nacional e que se traduz num
jus imperii sôbre tôdas as riquezas o subsolo.
A exigüidade do tempo de que disponho para a redação dêste
voto não me permite explanar mais amplamente essa tese, cuja
inspiração hauri no escrito de Vassali, anteriormente citado. Titular ou não do direito de propriedade sôbre as minas, o Estado
tem reservado o poder de conceder, ou não, a autorização para que
as explorem. 1.!.:sse direito só encontra limites na própria Constituição e é por sua natureza, inalienável e imprescritível.
Restrições e Emendas

Votei, com restrições, quanto à aceitação do artigo 9. 0 do Projeto, que tenho por flagrantemente inconstitucional, aceitando-o,
apenas, na parte referente aos veículos engajados no tráfego interestadual, pois não julgo infringente da Jei magna a exigência
de que sàmente portadores de ações da Petrobrás possam emplacar seus veículos para usá-los naquel3 mister.
Igualmente, votei contra a emenda n. 0 2 do Relator por entender que a autorização do Conselho Nacional do Petróleo não
deve ser exigida, pois não considero a Petrobrás terceiro em relação à União, aceitando, no particular, os argumentos do Relator
que, neste passo, data venia, colidem com a referida emenda.
Lúcio Bittencourt.
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JUSTIFICAÇÃO DE VOTO DO DEPUTADO AUGUSTO MEIRA

A matéria em debate referente à exploração do petróleo, entre
nós, é, sem dúvida, da mais grave importância. O govêrno assim
o compreende e deseja dar a êsses serviços solução condigna. Daí
o projeto em discussão. Dai a necessidade que sentimos de justüicar o nosso voto. Foi o assunto largamente debatido e desenvolvido por dois de nossos eminentes colegas em longos pareceres
e justificação de voto.
Tenho como absolutamente falha e sem fundamento a idéia
de que as minas, entre elas as de petróleo, pertençam à Federação.
Nada disto. As terras pertencem à propriedade particular ou aos
Estados, quando devolutas. A União tem outros bens legalmente
discriminados e entre êstes os terrenos de marinha. Em relação
a estas, grandes dúvidas se levantaram no regime da Constituição
de 91. O Congresso chegou, mediante votação da Câmara e do
Senado, a aprovar o projeto de lei que considerava êsses terrenos
de marinha como pertenqentes aos Estados em que existissem. Rodrigues Alves vetou o prqjeto, mas nem por isso a pendência ficou
resolvida, sendo a Federsrção o resultado da união de vários Estados, anteriormente Provjncias, ficando as terras devolutas para
os Estados, tudo indicav~ que os terrenos de marinha constituíam
uma espécie no gênero dE.~ terras devolutas. A Constituição especificou o que nesse domínio ficaria à União aquelas terras de fronteira e as que fôssem necessárias à defesa militar do país. Se é
certo que no tempo da colônia havia leis em contrário, é sabido
que isso não podia continuar no regime que adveio após a independência e Carta Constitucional da monarquia. Ai as terras eram
de particulares, garantitj:as em tôda a sua plenitude, mesmo no
caso de expropriação quando isso fôsse necessário, ou eram da Nação. Com a República as terras nacionais passaram para os Estados dentro dos respectivos limites. A idéia de reter para a União
as terras de marinha foi um recurso forçado de última hora. Epitácio Pessoa, como Procurador da República, defendeu êsse pontg
de vista com tanta veemência quanto me pareceu falho o ponto de
vista em que se colocava. Em publicação que fiz na Revista de
Bento de Faria, penso o ter demonstrado, anos atrás. Seja como
fôr, a Constituição de 1946 diz, em seu artigo 34, o que se inclui
entre as terras da União, só reservando das terras do Estado para
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si a porção de terras devolutas indispemáveis à defesa das fronteiras, às fortificações, construções militares e estradas de ferro.
Essa limitação se refere às terras devolutas. As particulares teriam de ser respeitadas e exigiriam nesses casos expropriação com
indenização prévia. O mais ficaria aos Estados. Não podia ser de
outro modo e, se o podia, a Constituição o determinou como está.
Nem parece razoável que voltemos aos tempos de Barbacena e
da forca de Tiradentes .
O Art. 152 da Constituição entendeu distinguir a propriedade do. .subsolo e quedas dágua para o efeito de exploração de aproveitamento industrial . Isso em nada altera a situação dos Estados e particulares, como senhores dessas terras. Nada há na Constituição que possa admitir a tese de que o subsolo constitui domínio
da União. Nem é razoável que o venha a fazer, no sentido do que
se designa como o domínio da socialização. A socialização toma
sentido razoável, quando se pretende estender a assistência do govêrno no sentido de melhorar, de modo razoável, a situação das
energias do trabalho, sejam ricas ou sejam pobres. Socialização,
porém, no sentido que o pretende certa escola e certa heterodoxia
política, importa em seguir caminho do totalitarismo, como aconteceu com a Alemanha, o país onde essa socialização mais se avultou até o desastre. O socialismo envenena, quando fala em "anarquia do individualismo" do "princípio de liberdade", preferindo o
de uma utópica igualdade em um mundo cheio de desigualdades
irremediáveis. Os alemães julgavam a guerra, que desencadearam,
de importância tal a superar o pensamento da Reforma, libertando
o pensamento e de Revolução Francesa, dando realce ao princípio
da liberdade, como fator máximo da felicidade humana e único
caminho possível para uma igualdade econômica que só a capacidade de cada qual podia estabelecer.
Se fôssemos admitir que as minas são do domínio da União,
então o projeto seria contraditório, estabelecendo, no Artigo 22,
que a sociedade fica com direito da expropriação, admitindo o mesmo para as sociedades subsidiárias o Artigo 24. Vê-se que o projeto reconhece a necessidade da expropriação de modo peremptório. Erra, porém, em determinar o que vale por uma delegação
de poder, coisa vedada pela Constituição, Artigo 36, § 2.0, segundo
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o qual só o Congresso pode legislar sôbre expropriação, permitindo-a ou não, conforme as hipóteses, quando é certo que só o
poder que formula o direito civil pode agir na espécie, Artigo 5.º,
XV, g.
A Constituição no Artigo 153 determina que o aproveitamento
dos recursos minerais e de energia hidráulica "depende da autorização e concessão federal". Esta necessidade parece indispensável,
mesmo em se tratando de nacionais. O § l.º dêsse artigo diz que
essas autorizações e concessões serão conferidas exclusivamente
"a brasileiros e sociedades organizadas no país". 1: claro que essas
sociedades hão de ser de brasileiros, pois em contrário, tudo estaria
burlado no pensamento da Constituição. Isso era tanto mais necessário, quanto aqui se podem organizar sociedades de interêsses
estrangeiros, muitas vêzes meras filiais de matrizes estabelecidas
no estrangeiro. O legislador constituinte bem viu os perigos que
devia atentar em face do que jâ se verificou no México, na Argentina, no Irã, onde se ençontram perigos que devem ser evitados.
Aí se repete, ainda, que haverá preferência para o proprietário
do solo, o que exclui, umi8- vez mais, a idéia absurda de que as minas são da Federação. Q § 4.º, em relação aos Estados, "promete
auxílios".
O Artigo 20 do proje·to é uma porta aberta aos maiores abusos
e tal isenção devia ser eventual, verificada em cada caso particular,
mediante lei do Congresso. Esta isenção, em o caráter de perpetuidade, é visivelmente inconstitucional, pois todos são obrigados
a concorrer para as despesas públicas, na proporção de suas fa~
culdades.
Os Artigos 21 e 22 são absurdos, não podendo a expropriação
se verificar, senão mediante lei do Congresso, em cada caso concreto e não por uma deliberação do Executivo Federal e muito menos em sociedades de ta+ natureza, cuja ganância fatal poria em
alarme o direito fundamental de propriedade garantido pela Constituição.
O Artigo 30 merece modificação que o constitucionalize. Se as
"autorizações" podem ser inalienáveis, como admitir semelhante
coisa em relação às concessões? Nesses direitos sôbre propriedade
essa inalienabilidade fere o direito de propriedade .
E' pena que matéria de tal importância, em que o govêrno tem
interêsse fundamental, em benefício do Pais, esteja formulada de
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uma maneira tão estravagante, como se as leis devessem só consultar o arbítrio, em vez dos princípios legítimos que devem articular semelhante matéria com segurança e propriedade.
A idéia de obter recursos compulsóriamente é inconstitucional
e imoral.
Quanto a preferências, na tomada de títulos, penso que ficando o govêrno federal, por primeiro, com 51 %, a preferência ao mais
deve por primeiro, caber aos Estados, aos Municípios, que voluntàriamente deseja obtê-las e, logo em seguida, os particulares, para
que êstes não se vejam preteridos.
Penso que é da mais alta necessidade dar incremento e organização eficaz ao desenvolvimento da exploração do petróleo e devemos, neste ponto, ir em auxílio dos propósitos do govêrno, empenhado neste sentido. Entendo que o projeto deve voltar ao seu
eminente relator para que, aproveitando as emendas indispensáveis e sugestões da crítica desenvolvida em tôrno do assunto, formule um substitutivo que possa ser aprovado. Tal como está, o
projeto não pode ser aprovado e voto contra êle pela sua inconstitucionalidade e defeitos, que devem ser eliminados na construção
de uma lei de tamanha gravidade e indisfarçável importância.
Em 23 de abril de 1952. -

Augusto Meira.

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇõES E
OBRAS PúBLICAS
Relator: Lafaiete Coutinho
Consiãeraç6es Gerais

1 - O Projeto 1.516, de 1951, oriundo de Mensagem do Executivo, que dispõe sôbre a constituição da Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro S. A., está despertando o mais vivo interêsse no
seio da opinião pública. E' que êste projeto envolve a definição de
uma política econômica ao tempo em que suscita grandes esperanças de libertação nacional no que tange à produção de combustíveis líquidos .
Desde que o petróleo se tornou a base fundamental do desenvolvimento econômico do mundo, muitos brasileiros, conscientes
da fôrça que o ouro negro representa para a economia de um povo,
ansiaram porque se pesquisasse petróleo em nosso subsolo.
Como não houvesse no Brasil certos afloramentos denunciadores da presença do óleo nas camadas subjacentes e também como
a técnica da pesquisa ainda não se tivesse desenvolvido convenientemente, criou-se a lenda de que não havia petróleo no Brasil.
Muitos anos se passaram. Discussões foram travadas em tôrno
do assunto. Técnicos oficiais negavam a possibilidade de existir
petróleo em nosso País, até que um dia, Oscar Cordeiro, um baiano interessado na produção mineral do seu Estado, tem a sua atenção chamada para um óleo que sobrenadava na água de uma cacimba aberta no Lobato, subúrbio da Cidade do Salvador.
Examinando êste óleo, verificou-se que era petróleo.
Oscar Cordeiro anuncia para a Nação o seu achado. Estava
descoberto o petróleo no Brasil.
27 -

26244
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Técnicos do Ministério da Agricultura foram enviados à Bahia.
Examinaram o óleo que aflorava no Lobato. Negaram que êle viesse do subsolo. Chegaram a afirmar, em relatório oficial, que se
tratava de um embuste, que o óleo encontrado na cacimba do Lobato era adrede ali colocado .
Oscar CorP,eiro não desanimou. Neste momento, foi que sua
personalidade se avultou no drama da descoberta do petróleo bra- .
sileiro. Empreendeu uma campanha popular em seu Estado, em
favor da sua descoberta, contando com o apoio da imprensa local.
Os clamores da Bahia foram tantos, que se fizeram ouvir na Metrópole.
Foi então enviada uma pequena sonda perfuradora para a
Bahia. Colocada no Lobato, a uma profundidade de 215 metros
encontrou petróleo. Ficou assim, oficialmente, confirmada a presença de óleo no subsolo brasileiro. Isso foi no comêço de 1938.
Criou-se o Conselµo Nacional do Petróleo. Estudos geológicos e geofísicos fora:r:i1 feitos na região circunvizinha à Capital
baiana. Poços foram perfurados e campos de gás e óleo foram delimitados. Uma refinat·ia já está em funcionamento. Outras estão em construção. Uma frota de petroleiros foi adquirida. Já possuímos uma reserva de 50 milhões de barris.
Impõe-se, pois, como um imperativo do nosso desenvolvimento econômico e da defesa nacional o aceleramento e a sistematização da indústria do pe-~róleo no Brasil. O presente projeto de lei
a isto se propõe.
A Nação precisa sair, quanto antes, da situação em que se
encontra, no que diz r1~speito à produção de energia. E' doloroso
verificar-se que o nosso País está ao lado da China e da índia, ocupando os últimos lugares na produção de energia no mundo.
No Brasil, 51 % da energia produzida é de origem muscular,
na sua maior parte hu+nana. Dos 49 % restantes, a lenha e o carvão vegetal entram co;rn 80 % . Somente 9 % do total da energia
produzida é proveniente de combustíveis líquidos derivados do
petróleo.
Impõe-se uma revolução, na verdadeira acepção da palavra,
no que diz respeito à produção de energia no Brasil.
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Só seremos uma Nação econômicamente independente quando a nossa indústria fôr movimentada por energia elétrica gerada
pelas nossas quedas dágua ou pelo emprêgo de derivados do petróleo extraído das entranhas da nossa terra.
Quanto à Segurança Nacional, só teremos tranqüilidade quando os nossos transportes forem movimentados com lubrificantes e
combustíveis líquidos produzidos no País.
A economia brasileira carece de bens de produção básicos. E'
uma debilidade fundamental que é necessário corrigir. Precisamos ter uma produção organizada de bens de capital para fomentar o desenvolvimento industrial do Brasil. Quando nos libertarmos
da aquisição de combustíveis líquidos no estrangeiro (o que atualmente se faz, mercê de um grande esfôrço na nossa balança comercial com o exterior), teremos mais divisas para serem empregadas na compra de equipamentos para o nosso parque industrial.

O projeto governamental trata de um dos problemas mais
relevantes do nosso País, motivo por que vem êle suscitando o pronunciamento de quantos se preocupam com o desenvolvimento da
economia nacional. A questão de hã muito apaixona amplos setores da opinião pública, de tal forma que a poucas pessoas esclarecidas será indiferente a diretriz seguida para resolvê-la.
Se alguma conclusão objetiva pode ser tirada fàcilmente dêsse'
debate será a de que a Nação, pelos seus espíritos mais esclarecidos, adquiriu a consciência de que o problema do petróleo reclama
uma vigorosa política de defesa dos interêsses nacionais, no enca..:.
minhamento das soluções práticas que êle comporta. Nos depoimentos prestados perante as Comissões de Economia, Transportes:
e Segurança Nacional, mesmo os expositores que se pronunciaram
favoráveis à participação de organizações estrangeiras dedicadas
a êsse ramo de atividade, frisaram a necessidade de se ressalvarem
certos aspectos essenciais, de modo a garantir-se a progressiva
emancipação econômica do País.
Ao lado dessa conclusão, pertinente à atitude a adotar em
face dessa questão, como de resto diante de muitas outras com
que a Nação se defronta, um fato deve ser ressaltado desde logo por
aquêles que desejam ver devidamente encaminhada a solução do
problema do petróleo no nosso País: o de que mal inicfamos os:
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empreendimentos efetivos, embora as tarefas já levadas a têrmo
não sejam desprezíveis. Constituem estas a demonstração de que
o Brasil poderá realizar os empreendimentos básicos necessários.
Mas, para isso, é indispensável levar a têrmo trabalhos de grande vulto com a brevidade exigida pelo agravamento da questão.
E a êsse aspecto fundamental da política econômica do petróleo
vem, sem qualquer dúvida, atender o projeto de lei encaminhado
ao Congresso pelo Executivo. Modificado e melhorado em alguns
pontos, o projeto, ao transformar-se em lei, propiciará ao· Estado
os recursos financeiros indispensáveis e habilitará a Administração
a aplicá-los sem os entraves peculiares à gestão normal dos dinheiros públicos. Sem a solução adequada dessas duas questões, o problema do petróleo não poderá evidentemente ser enfrentado nas
bases da legislação nacionalista vigente.
O Projeto

2 - Justificado pel'a Mensagem n. 0 469, de 1951, o projeto do
Executivo dispõe sôbre a criação da Sociedade por Ações "Petróleo Brasileiro S.A.'', para levar a efeito a pesquisa, a lavra, a refinação e o comércio de petróleo e de seus derivados, e do xisto betuniinoso, bem como de quaisquer atividades correlatas ou afins.
O artigo 3.º do projeto fixa o capital da Sociedade em 4 bilhões
e seu § 1.º prevê a ampliação dêsse capital até 10 bilhões, com os
recursos de que tratam os artigos 6.º, 7.º, 8.0 , 9.0 e 10. Destas disposições, contida no artigo 7.º interessa de perto à Comissão de
Transportes, Comunicaçiões e Obras Públicas, pois determina que
parte do impôsto únicqi sôbre combustíveis líquidos e lubrificantes de origem mineral seja empregada em empreendimentos ligados à indústria do petróleo, através da "Petróleo Brasileiro S.A.".
O artigo 11 estabelece ~ue, se forem captados recursos financeiros·
nos têrmos 60 projeto, superiores aos essenciais à execução do
programa do petróleo, serão os excedentes incorporados a outros
fundos ou entidades especiais criadas por lei e destinados a financiamentos básicos ao desenvolvimento econômico do País.
Dispõem os artigos 12 e 13 sôbre a emissão de obrigações pela
Sociedade e sôbre as pessoas de direito público e privado que poderão ser seus acionistas. A constituição dos órgãos administra-
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tivos da Sociedade é regulada pelo artigo 14, convindo notar que,
no Conselho de Administração, deverão estar representados os subscritores minoritários do capital, visto como a União, que começará
com a totalidade do capital, deterá sempre ações com direito a voto
que correspondam a pelo menos 51 % do capital social. Estimulam-se, aliás, a subscrição por parte do público, dos Municípios,
do Distrito Federal e dos Estados, e a eficiência do Conselho Diretor da Sociedade, mediante dispositivos relacionados com a remuneração do capital e a fixação de gratificações, de que trata o
artigo 15.
Em têrmos práticos, as entidades brasileiras de direito público terão, em qualquer hipótese, uma percentagem dominadora do
capital social.
A atuação da "Petróleo Brasileiro S .A.", através de subsidiárias, é regulada pelos artigos 17 e 23, que lhe emprestam a personalidade de uma emprêsa "holding". Os demais artigos, de números 18 a 29, dizem respeito à instalação e ao funcionamento da
Sociedade e não têm ligação direta com os trabalhos afetos à Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
No artigo 30, finalmente, estabelece o projeto a inalienabilidade dos direitos relativos a concessões e autorizações referentes
a jazidas de óleo mineral, refinarias e oleodutos que a Sociedade
receber da União. Trata-se de uma limitação imposta à Sociedade,
em relação à parte dos bens e direitos com que a União deverá integralizar o capital, conforme o disposto no artigo 4.º e seu § 1.º
Simultâneamente com êsse projeto, o Executivo enviou um
outro ao Congresso, de n. 0 1. 517-51, no qual é prevista a maneira
de prover o Govêrno de recursos financeiros, para integralização
do capital da Sociedade, pois o Projeto n.º 1. 516-51 já dispõe sôbre a captação dos recursos privados, compulsória ou voluntàriamente. Conquanto essa matéria não nos tenha sido distribuída
para relatar, mas de tal maneira ela se entrelaça com a do primeiro projeto, que lhe dedicamos também atenção especial, em
tudo quanto deva ser considerado em conjunto.
Assim, há de notar, ao lado da subscrição compulsória dos títulos da Sociedade, nos têrmos do Projeto n. 0 1. 516-51, a majora-
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ção do impôsto único e sua ampliação, conforme o artigo 1.º do
Projeto n. 0 1. 517-51. i:ste projeto aumenta, além disso, o impôsto
alfandegário sôbre automóveis para passageiros e embarcações
de uso privativo, assuntos que se prendem igualmente ao problema
dos transportes. Demais, os outros tributos vinculados ao programa do petróleo também interessam a êste estudo embora indiretamente, pois a execução de tal programa, à base do projeto,
não seria possível sem a elevação do impôsto de consumo, em alguns itens, para ressarcimento do Tesouro Nacional, cuja receita
fica diminuída em conseqüência da vinculação.
Combustíveis líquidos e transportes

3 - Cumpre a esta Comissão pronunciar-se, principalmente,
sôbre as conseqüências da execução da lei proposta pelo Executivo nos transportes nacionais, quer no que tange à operação, quer
no que concerne às construções de suas vias; além dos reflexos que
as modificações introd~tzidas hão de ter noutros setores da atividade econômica do Paí;s .
Inicialmente, há que considerar ter o Executivo proposto,
no artigo 7. 0 do Projeto n.º 1.516-51, a aplicação de 25% da receita
do impôsto único sôbre combustíveis líquidos e lubrificantes na integralização da parcela do capital da "Petróleo Brasileiro S.A.", a
ser coberta pela União, pelos Estados, inclusive o Distrito Federal,
e pelos Municípios de mais de 100. 000 habitantes.
:l!:sse impôsto, nos têrmos da legislação em vigor, constitui o
Fundo Rodoviário Nacional e é rateado entre a União (40%), os
Estados e o Distrito Federal (48%) e os Municípios (12%), para
aplicação exclusiva em construção, melhoramento e conservação
de estradas de rodagem compreendidas nos planos rodoviários
nacional, estaduais e municipais.
Conforme os projetos de lei propostos pelo Executivo, a incidência do impôsto único deverá ser majorada, de forma a aumentar a arrecadação destinada ao Fundo Rodoviário Nacional e fornecer novos recursos necessários ao custeio do programa do petróleo.
Com os elementos que coligimos no Conselho Nacional do Petró·
leo elaboramos o segu~te quadro comparativo das previsões de
arrecadação do impôsto único, à base da taxação vigente e de pro·
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posta pelo Executivo {admitida a hipótese de que esta tivesse entrado em vigor a partir de 1.º de janeiro do corrente ano):
PREVISAO DAS ARRECADAÇÕES DO IMPOSTO úNICO
(Em Cr$ milhões)
Taxação
Ano

1952 ...........
1953 ...........
1954 ............
1955 ...........
1956 ...........

Vigente

2.071
2.447
2.839
3.236
3.711

- - Taxação proposta 100%
75%
25%

3.336
4.936
4.566
5.205
5.934

2.502
2.952
3.425
3.904
4.446

834
984
1.141
1.301
1.488

Essa previsão, em que se admitiu um acréscimo de consumo
de 20% de 1951 para 1952, de 18% de 1952 para 1953, de 16% de
1953 para 1954 e de 14% para os dois anos seguintes, conduz a um
cálculo de aumento da arrecadação destinada ao Fundo Rodoviário Nacional de cêrca de 20%, em confronto com a arrecadação
a realizar conforme a legislação em vigor. Quanto aos recursos
para custeio do programa do petróleo, convém assinalar que cêrca de 10 % das quotas municipais correspondem a Municípios de
menos de 100.000 habitantes e que a apli.cação de 25% do impôsto
único da integralização de ações da "Petróleo Brasileiro S.A.", só
terá início, óbviamente, depois de sancionada a lei que a autoriza.
A exceção a favor daqueles Municípios do interior reduz os
recursos para o petróleo. Em compensação, cabe ressaltar o benefício que o projeto do govêrno trará para a melhoria dos recursos
municipais a serem aplicados em meios de transporte.
O reajustamento do impôsto único, na base proposta pelo Executivo, proporcionará, portanto, recursos adicionais consideráveis
para os programas rodoviários da União, dos Estados e dos Municípios. Poder-se-á discutir o critério seguido na proposta de reajustamento - e êsse assunto será adiante examinado - como
poderá ser também discutida a conveniência de destacar parcela
importante do impôsto único, para aplicação no programa do petróleo.
A fonte natural de recursos financeiros para a solução do problema do petróleo, é, porém, a taxação dos próprios derivados do
óleo mineral. As grandes emprêsas privadas que operam no ramo,
por tôda parte, obtiveram paulatinamente os seus recursos atra-
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vés de lucros conseguidos com a expansão natural da sua indústria. O Govêrno, ao lançar-se em empreendimento dessa ordem,
terá de recorrer à taxação pelo menos até o momento em que se consigam lucros capazes de assegurar a ampliação do programa, à
base de reinversões vultosas. Se a taxação sôbre os derivados bastasse para custear o programa brasileiro de petróleo, seria mesmo
de se dispensarem os outros tributos propostos. Infelizmente, êsse
não é o caso.
E' que a marcha ascensional do consumo e o retardamento
que a solução do problf!ma já sofreu, estão a exigir se realizem
investimentos consideráveis em curto prazo, o que implica em
tornar inaceitável qualquer programa mais modesto do que o delineado pelo Poder Executivo. A necessidade de recuperar o tempo
perdido é patente. Sem solução, no menor prazo possível, o problema do petróleo, os transportes nacionais estarão gravemente
ameaçados, como outras atividades econômicas fundamentais ao
País.
De fato, sem a gai~antia do suprimento regular de combustíveis líquidos, será incerta a própria utilização da rêde rodoviária
nacional; e essa garantia só poderá ser obtida mediante a produção de petróleo dentro das nossas fronteiras. Por outro lado, se o
País fôr bem sucedido na pesquisa do petróleo, o Fundo Rodoviário Nacional terá possibilidade de amplo desenvolvimento, por motivo da segura expansão do consumo apoiado no suprimento interno de parcela considerável dos combustíveis líquidos necessários
à operação dos nossos transportes.
A crise potencial dos transportes, mesmo que não sobrevenha
a guerra, é patente, se não produzirmos petróleo muito breve no
Brasil, de um lado, pelo fato de que a capacidade de importar não
cresce na mesma mediqa da importação e da demanda de combustíveis líquidos, levando-nos fatalmente a limitar o abastecimento; e, de outro, pela tendência à dieseletrificação das ferrovias e
à substituição do carvão pelo óleo nos transportes marítimos.
Cumpre lembrar qµe a Central do Brasil, no seu programa de
obter economias de custeio, realizou vultosa encomenda de locomotivas diesel. A dieselificação é particularmente importante, em
regiões, como o Nordeste, distante da zona nacional produtora de
carvão, dispondo de ~inguadas reservas florestais, além de dificuldade de suprimento de água, de que é exigente a tração a vapor.
1
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O cimento é essencial ao desenvolvimento das vias de transporte e das obras públicas em geral. O aumento proposto no impôsto único sôbre o óleo combustível representará um aumento
de 5,21 % no preço atual do óleo combustível. 1:sse acréscimo, embora possa afetar o custo de produção do cimento em cêrca de
0,95 %, está muito longe de cobrir a diferença entre o custo de produção e o atual preço de venda do produto - margem que revela
a escassez lclêsse material básico. A expansão da indústria do cimento e o equilíbrio entre sua oferta e sua procura dependem,
àbviamente, de maiores suprimentos de óleo combustível. Nestas
condições, pouco afeta o atual mercado do cimento a taxação proposta, aliás em bases bem menores que as do Projeto de Lei número
359, de 1950 (Lei Eunápio de Queirós) . Por outro lado, os recursos providos à grande emprêsa governamental em projeto possibilitarão ~uprimentos mais amplos e seguros à indústria do cimento.
Viabilidade do programa

4 - Em relação ao programa a ser levado a efeito pela "Petróleo Brasileiro S. A.", além d os depoimentos prestados às Comissões
conjuntas pelos ilustres expositores convidados, procuramos esclarecimentos técnicos no Conselho Nacional do Petróleo, de modo a
ajuizarmos sôbre as necessidades dos serviços de pesquisa e produção e sôbre os investimentos previstos no Projeto n.o 1.516, de
1951 e justificados na Mensagem respectiva.
Julgam os técnicos daquele Conselho perfeitamente razoável
a previsão de recursos para a pesquisa e produção na média de um
bilhão de cruzeiros por ano, até o ano de 1956. Os recursos destinados à aquisição e montagem de refinarias e à compra de petroleiros poderão ser aplicados em prazos relativamente curtos, a não
ser que se agrave, ainda mais, a situação internacional; conquanto
os trabalhos de especificação, projeto, ~ncomenda e construção exijam naturalmente tempo considerável. Quanto à pesquisa e produção, lembramos inicialm~nte que, no seu depoimento, o Engenheiro Pedro Moura mencionou quantia superior a três bilhões de
cruzeiros para um programa de trabalhos de quatro anos, em que
as despesas se elevariam progressivamente, de ano para ano. Considerando esta elevação progressiva, entre o quarto e o quinto
ano, o Engenheiro Pedro Moura chegaria, provàvelmente, à quan-
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tia de cinco bilhões, mencionada na Mensagem do Executivo. Demais, não deve ser esquecido que um programa de pesquisas dessa
natureza está sujeito a revisões freqüentes, como resultado da própria marcha dos trabalhos .
O programa de pesquisas e produção previsto para o corrente
ano requer a suplementação de verbas no montante de cêrca de
396 milhões de cruzeiros, caso os recursos a serem mobilizados para a Petróleo Brasileiro S. A. não possam ser utilizados ainda neste exercício. O programa elaborado para 1953 eleva-se a Cr$ 1. 017
milhões, cabendo a sua execução ao Conselho ou à emprêsa mista,
conforme o decidir o Congresso Nacional.
PERCENTAGENS DE IMPOSTO SôBRE PREÇO DE VENDA EM 1940
E 1952 SE ESTIVESSE EM VIGOR A LEI PROPOSTA
SITUAÇÃO

MERCADORIAS

Preço de
Venda

Impôsto
(Cr$)

J,290
578
310
6,80

0,612
85
65
0,428

1

Gasolina (litro) ..................
O!eo Diesel (t) ..................
Oleo combustível (t.) ••...••.•••••
Olco lubrificante ( ) .............

EM

1940
Percentagem
47,5
14,7
21,0
6,3

1

SITUAÇÃO ATUAL COM
AS MAJORAÇÕES
PROPOSTAS
Preço de
venda

Impôsto
(CrS)

2,27
1,042
607
10

0,992
140
95
1,09

Percentagem

--43,6
13,4
lõ,6
10,9

Em relação à suplementação de verbas para 1952, a parcela
destinada a acelerar o~ trabalhos de produção na Bahia monta a
Cr$ 135 milhões. Estão previstas outras parcelas elevadas - 73
milhões para a Amazônia, 66 para o Meio Norte, Estados Maranhão
e Piauí, 59 para o Estado de São Paulo - e quantias menores referentes aos estudos de geologia, geofísica e aerofotogrametria,
trabalhos êstes de reconhecimento preliminar em outros Estados
onde há ocorrência de sedimentos com possibilidades de óleo-acumulação.
Procuramos obter informações sôbre as atividades até agora
empreendidas com dispêndio muito menor; e averiguamos que estiveram sempre limitadas pelos recursos disponíveis e por outras
dificuldades de ordem administrativa, aliás, mencionadas nos depoimentos prestados perante as Comissões conjuntas. Firmamos,
dessa forma, a convicção em que já estávamos, que o encaminhamento da solução do problema do petróleo, naquilo que êle apresenta de fundamental, ou seja, a descoberta de novas jazidas e a sua
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exploração, está dependendo essencialmente da mobilização de recursos financeiros suficientes e de sua gestão na forma adequada
à natureza do trabalho a realizar.
Ora, a proposta do Executivo atende a êsses dois requisitos.
Recomenda a mobilização de recursos financeiros que o País está
em condições de aplicar devidamente e preconiza a criação de uma
entidade capaz de geri-los. Resta verificar se o processo de mobilização de recursos financeiros propostos pelo Executivo contraria
a orientação seguida por esta Comissão, no sentido de expandir e
aperfeiçoar os meios de transporte necessários ao País.
Já vimos que o campo de incidência da tributação proposta
é o mais indicado pela natureza do problema a resolver.
Inicialmente, assinalamos que o impôsto único foi fixado em
1940 e desde então permanece inalterado. Corno os preços de venda dos derivados do petróleo vieram-se elevando, desde então, a
incidência vigorante de 1940 e o que seria ela hoje, se a majoração
proposta pelo Executivo já estivesse em vigor.
Pelo exposto, verifica-se que continuarão inferiores às de 1940
as incidências sôbre o óleo combustível, óleo diesel e gasolina.
Quanto aos óleos lubrificantes a incidência se elevou um pouco,
porém dentro de limites que são amplamente compensados pelo
estado de nossa rêde rodoviária atual, em confronto com o de 1940.
Ademais, a influência da elevação dêsses impostos, sôbre as atividades industrais que utilizam os diversos derivados do petróleo,
é bastante reduzida para ter qualquer significação em face dos
outros fatôres que estão influenciando, constantemente, não só os
custos de produção como, principalmente, os preços de venda.
As únicas exceções que poderiam ser apresentadas a essa assertiva
consistiriam no fabrico do cimento e na operação dos táxis. Em
relação ao cimento, entretanto, os atuais preços de venda são ditados por situação de escassez no mercado que os mantém muito
acima dos custos de produção e, quanto aos táxis, trata-se de veículo urbano, cuja utilização depende totalmente do suprimento
de derivados do petróleo, não podendo, portanto, fugir ao imperativo da solução do problema.
O quadro da página 428 demonstra que os custos do transporte rodoviário sofrerão aumento desprezível e que os de produção
em setores industriais, como o siderúrgico e o de artefatos de borracha, serão de fato insignificantes.
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INFLU~NCIA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
SôBRE ALGUMAS INDúSTRIAS OU ATIVIDADES

INDÚSTRIA

Derivados
utilizados

Incidência
do• derivados
sôbre o custo
do produto
ou Eterviço
por cento

Siderurgica..................
Cimento...................
Borracha..................
Pescado (Cálc•.Jo na base do
preço médio de Cri 15,00
por kg) ..................
Táxi (alugado ao chaufPur,
câlcu!o na base do aluguel
por km) .................
Táxi (cilculo na base da quantia marcada pelo taxímetro)
Onibus (Cálculo na base de
preço de passagens) .......
Transporte rodoviário (base
Cr$ 1,00 por ton. km) ...

Fuel oi!
Fuel oi!
Gás, Diesel, Fuel

1.97
19.0
0.68; 0.20; 1.11

5.21
5.21
20,4 5.57;.5 21

Diesel e Lub.

2,77 (Diesel e Lub.)

5.57; 11.09

0.21

Gás., Lub.

24.6

20.4; 10.9

4.46

Gás., Lub.

13.4

20.4; 10.9

2.68

Elevação
do custo
dos derivados
por cento

Elevação de
custo.na
indó.stria
considerada
por cento

--0.10
0.95
0.20

Diesel, Lub.

14.00.

5.57; 11.09

1.04

qiesel, Lub.

22.5

5.57; 11.09

1.51

NOTA - Os dados referentes a Siderurgia, cimento e borracha emanam de informações da Confederação
Nacional de. Indó.strie.; os outros s~o cálculos sõbre nó.meros da Associação Rodoviária do Brasil
Lub. - Lubrificante.

Assertiva idêntica não poderá ser feita em relação às contribuições de que trata e> artigo 9.º do projeto n.º 1. 516-51, isto é,
as que deverão ser pagas pelos proprietários de veículos automóveis, para integralizaçíio de títulos da "Petróleo Brasileiro S. A."
Essas contribuições seriam de fato pesadas, se tivessem o caráter
de tributo; mas, o fato de representarem participação no capital de
uma Sociedade, cujo patrimônio terá um valor real e crescente,
aliado ao tratamento ~referencial que lhes dispensa o projeto, modifica completamente ai. maneira por que devem ser elas encaradas,
em comparação com o tributo. Com efeito, se atentarmos para a
circunstância de que as ações minoritárias gozarão de direito preferencial na distribuição de dividendos e que a produção na Bahia,
o transporte e o refino constituirão operação rentável, haverá sempre margem de lucro para a Sociedade, o que assegurará distribuição de dividendos e impedirá que as ações em mãos do público venham a sofrer grande desvalorização, mesmo antes de um êxito
maior no campo da pesquisa. Desta forma, as contribuições dos
proprietários de veículps automóveis constituirão de fato uma ca-
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pitalização adicional, perfeitamente suportável, conforme a classe
do veículo, seja como subscrição de capital ou empréstimo forçado,
mediante títulos com rentabilidade garantida, e sempre negociáveis.
Um exame cuidadoso da tabela a que se refere o artigo 9.º
do projeto n.o 1.516-51 mostra que essas contribuições estão estabelecidas, tomando-se em conta o emprêgo, o tipo e o valor dos
veículos, pois distingue os de uso individual dos coletivos, os de
passageiros dos de carga, os de luxo dos modestos, os novos dos
velhos, fixando tratamento düerente para cada uma das categorias. O tratamento está escalonado de acôrdo com a capacidade de
contribuir do proprietário do veículo, medida pela utilização e pela
qualidade do próprio veículo que possui. As exceções a essa norma
geral consistem no tratamento dado aos veículos aquáticos particulares, que não sejam utilizados para fins industriais e comerciais, ou, em outras palavras, os iates e lanchas de recreio, veículos
de luxo e supérfluos.
Dessa forma, o projeto proposto pelo Executivo afigura-se exeqüível não só em relação ao programa a ser realizado pela Petróleo
Brasileiro S. A, mas também no que concerne à captação de recursos para isso necessários. :alie virá, de fato, suprir grave deficiência de que se ressente o País, habilitando-o a empreender tarefas
da maior significação para o sistema nacional de transportes e
para os demais ramos da atividade econômica, que não podem prescindir dos derivados do petróleo.
Organtzação

5 - Os requisitos de eficiência no projeto governamental parecem razoàvelmente atendidos:
I - segurança de recursos amplos, evitando que o problema
fique na dependência de freqüentes e incertas suplementações de
verba e de discussões intermitentes sôbre a capacidade financeira
nacional para enfrentá-lo;
II - continuidade administrativa, sobretudo pela mesma razão acima;
III - distinção das atividades pertinentes à formulação da
política do petróleo das atividades industriais da produção petrolífera, sem prejuízo da coordenação prevista entre as duas funções;
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IV - centralização do programa e do contrôle, sem prejuízo
da descentralização executiva prevista nas subsidiárias;
V - flexibilidade de uma emprêsa industrial, sem prejuízo do
contrôle do Estado;
VI - colaboração dos Estados e Municípios e dos particulares, sobretudo os dependentes de suprimentos de combustíveis líquidos, sem prejuízo de uma orientação centralizada assegurada
pela maioria da União, e pela nomeação, por esta, dos diretores
executivos e do presidente da Petrobrás, com direito a voto;
VII - responsabilidade da administração da sociedade estimulada pela constante fiscalização dos acionistas e pelo impedimento
legal de perceber gratificações antes de uma remuneração minima
do capital.
URGÊNCIA PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA

São, aliás, unânimes e acordes os pronunciamentos em tôrno da urgente necessidade de determinarmos as dimensões reais
do nosso potencial petrolífero. Temos de trabalhar com afinco
no sentido de obter em tempo hábil a confirmação das esperanças
dos otimistas ou a com,provação dos receios daqueles que encaram
com pessimismo o futq1ro do País, quanto à produção de óleo mineral. Precisamos, quanto antes, determinar qual o verdadeiro
valor das jazidas baianas, onde o negativismo absoluto e as incertezas do passado foram desfeitas. Já não é possível manter o passo
dos trabalhos atuais, qµe sàmente depois de dois lustros permitiria
conseguir produção em bases realmente nacionais no Campo de
Dom João, a nossa maior jazida até agora descoberta e ainda nem
mesmo delimitada.
A pesquisa em larga escala é o único meio de esclarecer se
a natureza, contrariando os seus processos normais, dotou o Brasil de tão vastas área~ sedimentárias sem lhes emprestar os elementos geradores de óleo e as condições necessárias à sua acumulação. Não há outro processo, e êste precísa ser usado com a maior
presteza, em face da ameaça que paira constantemente sôbre a
Nação, de ter reduzido gravemente o seu suprimento de derivados
do petróleo, por motivo da crise internacional presente, da mingua de cambiais, e de ter sua marcha retardada e perturbada pela
crise nos transportes, na indústria e na florescente mecanização
agrícola.
1
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Com sua dupla autoridade de antigo Subchefe do Esta~o-Maior
do Exército e de grande conhecedor dos problemas nacionais,
o ilustre general Juarez Távora, na sua brilhante exposição,
feita perante as Comissões conjuntas, avivou no espírito de
cada um de nós os perigos da época que vivemos. Nenhum
outro problema nacional talvez justificasse medidas de exceção da
natureza das reclamadas pelo petróleo.
Nada é tão fundamental à defesa econômica e militar do Brasil quanto o suprimento de combustíveis líquidos; alguns dos quais
nem mesmo suportam estocagem prolongada.
A situação internacional é de franco preparativo para a emergência de guerra, que realmente já existe em dois pontos do Oriente. Desde o comêço do ano passado os Estados Unidos se empenham num programa gigantesco de mobilização industrial para
a produção bélica e manutenção de estoques de segurança, o qual
consome a maior parte de seu orçamento público .
Em mensagem de 21 de janeiro o presidente dos Estados Unidos da América apresentou ao Congresso o orçamento para o exercício julho de 1952 a junho de 1953, prevendo uma despesa total
de US$ 85. 444 bilhões, com um deficit de 14 bilhões, a ser coberto
com o aumento dos impostos. A elevação do deficit, apesar das despesas não relacionadas terem sido propostas com uma redução de
US$ 900 milhões, se deve à elevação para US$ 65.100 milhões das
despesas de interêsse para a defesa, que foram de US$ 17. 800 no
exercício 1949-50, e de US$ 49. 700 no exercício corrente.
Em tais despesas se inclui a expansão das indústrias básicas
para fazer face às crescentes encomendas militares, além de
US$ 10 bilhões para ajuda e cooperação internacional.
Na Rússia Soviética, onde o orçamento do Estado não tem significação especial, se estima que cêrca de 30% de tôda a renda
nacional são aplicados para fins de preparação bélica.
Na Europa, tanto a ocidental, como principalmente a que está
detrás da "cortina de ferro", um verdadeiro estado de emergência, quando não de franca mobilização, se generalizou.
A essa conjuntura internacional, o Brasil, por mais que o deseje, não pode ficar indiferente, sem tomar as providências de precaução que consistem essencialmente nas medidas econômicas básicas para a eficiência de uma eminente defesa econômica e militar.
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Estamos vinculados ao sistema de defesa continental pelo Pacto do Rio de Janeiro. Há poucos dias, acabamos de firmar o pacto
de ajuda militar com os Estados Unidos.
Independente, porém, dos compromissos internacionais, nossa
posição geográfica e a interdependência da economia mundial,
como nos ensinou duramente a última guerra, não nos podem mais
iludir sob a possibilidade de escaparmos dos imediatos efeitos de
um conflito armado internacional.
Com efeito, ainda estamos no estágio do conflito diplomático,
e já a economia brasileira está sendo severamente prejudicada
com o atraso nas entregas de equipamentos básicos, como turbinas,
geraldores, refinarias, máquinas, ferramentas etc., bem assim com
as restrições de matérias-primas essenciais, como os metais não
ferrosos, enxôfre etc. Esta situação tende a agravar-se, mesmo sem
estalar o conflito com a notória intensificação dos programas de
mobilização econômica dos grandes países .
Precisamos estar :preparados para colocar as encomendas com
a máxima antecedência, comprar os materiais essenciais onde forem encontrados, con~ratar técnicos e prepará-los, a fim de acelerar o programa de produção do petróleo nacional .
Estamos realmente num estado de economia de guerra. Acresce que a mobilização financeira e industrial, na qual se inclui no
primeiro plano a ind4stria petrolífera, requer tempo para atingir
a maturação ou eficiência.
A Constituição prevê que "a iminência ou no caso de guerra
externa, é facultado à União decretar impostos extraordinários",
fugindo às normas comuns da discriminação tributária (artigo 15,
§ 6. 0 ) . Na mesma e},::ceção, ditada pelo império da necessidade,
deve compreender-se Q § 34 do artigo 141, quando excetua da norma geral de que "nenuum tributo será exigido ou aumentado sem
que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado em cada exercício
sem prévia autorização orçamentária", ao lado da tarifa aduaneira, por ser uma arma na permanente luta comercial entre as
nações, "o impôsto lap.çado por motivo de guerra".
Evidentemente, não cabe mais nas concepções modernas de
defesa e estratégia coi1siderar "motivo de guerra" apenas a agressão ao nosso território ou ao de nações amigas com as quais estejamos vinculados pelo pacto de defesa mútua.
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A iminência declarada de guerra e a situação internacional
de mobilização econômica, que representam uma guerra fria, expressas na emenda Ken e na Lei Batt.le, e o conflito sangrento na
Coréia, em que se empenha a Organização das Nações Unidas, na
qual estamos integrados, caracterizam iniludivelmente o "motivo
de guerra" de que fala a Constituição.
Estamos pois, diante de uma situação como a configurada pelo
constituinte como de "iminência de guerra". Em face disto, o Legislativo deve votar no sentido de pôr em vigência desde logo as
disposições referentes à cobrança dos tributos a serem majorados
pelo Projeto n.º 1. 517-51. Ficaria excetuada dessa norma, por motivos práticos, a contribuição, sob a forma de tomada compulsória
de ações ou obrigações, a que se refere o artigo 9. 0 do Projeto número 1. 516, a qual passaria a vigorar no ano próximo.
Dêsse modo sugerimos o desdobramento do artigo 13 do projeto 1.517 da seguinte maneira:
"Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, salvo os artigos 2.º e 9.º, que entrarão em vigor trinta (30) dias depois da publicação, na forma do
Artigo 141, § 34, in fine, da Constituição federal.
Art. 14 -

Revogam-se as disposições em contrário."

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO, MUNICÍPIO E PROPRIETÁRIO
DO SOLO NA LAVRA DO PETRÓLEO

7. Já em setembro de 1951 submetíamos à apreciação da
Câmara um projeto criando a obrigação para tôda emprêsa que
viesse a se ocupar da lavra <lo petróleo, fôsse ela estatal, de economia mista ou particular, de pagar uma regalia ("royalty") ao
Estado e ao Município onde estivesse localizada a mina .
Aproveitamos esta oportunidade para renovar o nosso ponto
de vista expresso na seguinte emenda:
"Art. - A Petróleo Brasileiro S. A. e suas subsidiárias pagarão uma regalia "royalty" aos Estados onde fizeram lavra do petróleo correspondente a 5% do valor
de cada barril de óleo extraído .
§ 2.º - O preço que servirá de base para o pagamento das regalias ("royalties") é o do mercado internacional do óleo cru .
§ 3.º - O pagamento será feito trimestralmente.
28 -

26 241
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§ 4.º - Os Estados distribuirão 20% do que receberem da regalia "royalty" prevista neste artigo proporcionalmente com os Municípios, conforme a sua produção
de óleo."

Pelas considerações expostas, somos de opinião que o Projeto
n.º 1. 516-51 merece aprovação da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, com as modificações por nós propostas no presente parecer .
Sala "Paulo de Frontin", 18 de abril de 1951. - Lafaiete Coutinho, Relator.
A Comissão aprovou o parecer e as emendas apresentadas pelo
Relator. - 13-5-52. - Édison Passos, Presidente. - Vasconcelos
Costa. -Jaime Spínola Teixeira. -Benedito Vaz. - Valter Sá. Ostoja Roguski. - Vasco Filho. - Tancredo Neves, vencido quanto
às emendas. - Maurício Joppert da Silva. - Saturnino Braga~

COMISSÃO DE ECONOMIA
Parecer do Relator: Daniel Faraco

O projeto - cumpre acentuar de início - foi, em obediência
ao Regimento, distribuído a cinco Comissões Técnicas: Constituição e Justiça, Transportes, Comunicações e Obras Públicas, Segurança Nacional, Finanças e Economia. A cada um dêsses órgãos incumbe pronunciar-se dentro da sua competência específica.
Cabe, por conseguinte, à Comissão de Economia, examinar a
proposição encaminhada pelo Poder Executivo, sob o ponto de
vista econômico, dando-se ao têrmo sentido tanto quanto possível restrito, para não invadir desnecessàriamente terreno reservado a outros órgãos da Casa. Do presente parecer, portanto, serão
excluídas deliberadamente considerações que envolvam os aspectos constitucional, financeiro, de defesa nacional ou de técnica
de transportes e obras públicas, salvo as referências indispensáveis à argumentação.
Projeto da Comissão de Economia

Ao receber, no último dia da sessão legislativa ordinária de
1951, o projeto encaminhado com a Mensagem n.º 469, de 6 de
dezembro de 1951, do Poder Executivo, houve por bem o Sr. Presidente da Comissão de Economia designar uma Subcomissão, composta dos Deputados Bilac Pinto, Sílvio Echenique e do signatário
do presente, para relatar a proposição.
Em face da relevância da matéria e da acesa controvérsia que,
de há muito, vem lavrando no país, decidiu a Comissão, tão logo
voltou a reunir-se na sessão legislativa extraordinária, ouvir expoentes os mais categorizados, não só de correntes de opinião em
choque nessa controvérsia, mas ainda da técnica nacional no tocante ao petróleo.

-

436-

Do acêrto dessa orientação, diz bem o magnífico acervo de
dados e argumentos que constituem hoje a coleção dos depoimentos feitos perante a Comissão por um grupo de brasileiros ilustres,
o que de melhor possuímos como inteligência, patriotismo e experiência colocados a serviço dos altos interêsses nacionais para
a solução do problema do petróleo.
Foram ouvidos, sucessivamente, em reuniões conjuntas das
Comissões de Economia, Transportes, Comunicações e Obras Públicas e de Segurança Nacional, reuniões às quais compareceu
sempre avultado número de Deputados não pertencentes a êsses
órgãos da Câmaras, os Srs. Glicon de Paiva, General Juarez Tãvora, Dr. Avelino Inácio de Oliveira, Dr. Pedro Moura, Dr. Plínio
Cantanhede, General Horta Barbosa, Ministro Bittencourt Sampaio e Dr. Odilon Braga. ·
· l!:sses depoimentos - de cujo significado não se apercebeu
certa imprensa oficiosa que neles viu apenas perda de tempo trouxeram à Câmara esclarecimentos valiosíssimos e, resumindo
como resumiram, ma~istralmente, pontos de vista diversos e por
vêzes opostos sôbre o problema do petróleo, todos porém inspirados no sincero desejo ele acertar e de servir ao Brasil, vieram possibilitar ao Congresso tpmar a decisão que lhe compete, com plena
ciência das alternativas em jôgo e das razões em que elas se esteiam.
A publicação dêssies trabalhos - no avulso que deve ser organizado para a discussão e votação do projeto - se me afigura da
maior importância para que o Congresso delibere com segurança
e a opinião pública obtenha a informação necessária a julgar com
justiça .essa deliberaç~o.
E' inteiramente d,esnecessário, a esta altura do debate que em
tôrno do, petróleo se interessou há vários anos no País, fazer aqui
o histórico da matéri~ ou descrever minuciosamente os vários aspectos que o problema da localização e da industrialização dêsse
precioso combustível oferece .
Reporto-me, a respeito, aos depoimentos prestados perante
as Comissões reunid~ e acima mencionados, nos quais encontrarão os Srs. Deputado::i copioso material informativo.
Impõe-se, outrossim, fazer menção especial de três estudos
submetidos ao Congresso na legislatura passada e que constituem
hoje elemento de consulta obrigatória para quantos devam .deci-
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dir sôbre os rumos da política petrolífera do Brasil. Refiro-me, em
primeiro lugar, ao Estatuto do Petróleo (Mensagem n.º 62, de 4-2
de 1948, do Poder Executivo), com o conhecido parecer de autoria
do Dr. Odilon Braga, Presidente e Relator da Comissão incumbida
pelo Conselho Nacional do Petróleo de elaborar anteprojeto da
nova legislação sôbre a matéria.
Refiro-me, ainda, aos dois brilhantes pareceres dos Deputados
Costa Neto e Amando Fontes que o Estatuto do Petróleo recebeu
nas Comissões:, respectivamente, de Constituição e Justiça e de
Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados.
A leitura atenta dêsses três notáveis trabalhos deve ser recomendada como meio de apreender, em tôda a sua extensão e
profundidade, as características do nosso problema de petróleo.
Supondo conhecidos os dados e a argumentação que se quer
nos documentos parlamentares acima citados, passo a examinar
mais diretamente o projeto submetido ao Congresso sob o número 1. 516-51.
Se fôsse necessário sintetizar numa palavra o problema do
petróleo brasileiro, de modo a de alguma forma reunir pràticamente a unidade das opiniões até agora expendidas a respeito,
poder-se-ia fazê-lo dizendo que se trata de um problema de recursos.
Tôda a discussão que se trava entre os partidários e os adversários de participação estrangeira na exploração do nosso petróleo se reduz, afinal, a uma divergência entre a possibilidade de
obter ou não o país, diretamente, os recursos de ordem financeira e técnica necessários para descobrir e industrializar o óleo brasileiro.
E, ao examinar mais detidamente tão importante facêta dessa
apaixonante questão, não será demais adve1 tir que o próprio amor
ao Brasil exige seja o estudo feito procurando despir o espírito de
qualquer prevenção contra homens cujo patriotismo provam longos anos de devotamento à causa pública.
Acoimar de "entreguistas" a quantos honestamente defendem sua convicção de que não nos será possível, sem a participação alienígena, explorar com a intensidade e sobretudo com a
urgência necessárias as nossas reservas de combustível liquido é,
sem dúvida, cometer grave injustiça. - Por outro lado, acusar
de comunistas aos que, justamente receosos da dominação estran-
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geira se insurgem contra a l'resença de cidadãos de outros países
nas organizações incumbidas de exploração do petróleo é negar,
também com igual injustiça, a clarividência e o bom senso de eminentes homens públicos, cuja repulsa à tirania soviética está acima de qualquer suspeita.
Inegável é, por certo, que os trustes de petróleo, de um lado,
e os comunistas, de outro, têm sua posição claramente definida
nos extremos das duas soluções. Mas inegável é, outrossim, que
tanto os trustes como os comunistas não desejam a efetiva apropriação do petróleo pelo nosso país e seu emprêgo a serviço dos
objetivos político-sociais do povo brasileiro. Unidos por êsse laço
comum, trustes e comunistas estão separados dos brasileiros fiéis
aos ideais da pátria e liberdade, pelas finalidades e não pelos meios.
Ora, se a divergência quanto às finalidades é irremediável e
inconciliável, não se pode dizer que o seja igualmente a divergência quanto aos meios.
Demasiado se esqvece, infelizmente, que a problema de como
descobrir e industriali~ar o petróleo brasileiro não é o único que
a sedimentação e a dec!omposição milenar de matéria orgânica em
nosso solo pode suscitjar . Localizado o óleo, instaladas as refinarias e organizado o transporte, novas e quiçá mais graves alternativas deverão ser enfrentadas. E aí os ferrenhos adversários de
hoje, quanto aos meios, identificar-se-ão pelas finalidades comuns, ao passo que essas mesmas finalidades separarão irremediàvelmente os aliados aparentes de agora.
Ençaminhamento da solução

Entretanto, por mais indiscutível que tenha sido e seja a boa·fé e o espírito cívico com o qual participam da controvérsia sôbre
o petróleo vultos os mais eminentes da nossa vida pública, inegável
é também que essa controvérsia não apresenta, até agora, perspectivas de solução.
Desde que se instfj.urou, logo após o restabelecimento da vida
democrática em nosso país, desempenhou êle duplo papel com
efeitos paradoxalmente contrários.
De um lado, despertou e estimulou vJvo interêsse pela questão
do petróleo em todos os setores da vida nacional. O petróleo, seus
benefícios e vantagens, a par de seus perigos e desgraças, torna-
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ram-se assuntos familiares em tôdas as camadas, discutidos com
ardor e encarniçamento insuperáveis. - Não houvesse controvérsia e muito menor seria o interêsse e bem menos acentuada a
consciência que se formou no seio do povo, a qual poderá servir
de fundamento para os apelos ao seu concurso, no sentido do
bom encaminhamento das soluções possíveis.
Por outro lado, entretanto, fôrça é convir que essa mesma controvérsia propiciou o desenvolvimento de grande perplexidade nos
órgãos incumbidos de traçar as diretrizes da política nacional no
terreno do petróleo. Esta perplexidade - expressão respeitável
do sentimento de responsabilidade - exerceu contudo certa influência paralisante sôbre o encaminhamento das soluções.
Reagindo contra essa tendência à paralisia, o Presidente Eurico nutra, ao enviar ao Congresso o Plano Salte e, sobretudo, ao
propor em mensagem posterior o destaque da parte relativa às refinarias, petroleiros e locomotivas, para aproveitamento dos nossos congelados no exterior (Lei n.º 650, de 1949), imprimiu novos
rumos à questão, fixando as bases de que foi denominada "solução
nutra".
Em sua simplicidade aparente de ôvo de Colombo, a "solução
nutra" veio chamar a atenção nacional para dois pontos de convergência que, no aceso dos debates provocados pelo petróleo, tendia a passar despercebido.
O primeiro era o de que não se fazia necessário aguardar o
desfecho da controvérsia para atuar eficazmente no sentido de
desenvolver a indústria nacional do petróleo. E que era perfeitamente possível iniciar um programa cujo primeiro objetivo visava
à auto-suficiência no refino e no transporte do óleo, convocando
para apontá-lo a todos os brasileiros, sem embargo de suas diferentes posições no debate que então como hoje se travava.
O segundo ponto de convergência tomou, de certa forma, visos
de verdadeira revelação, ao evidenciar que se poderia reunir no
Brasil, recursos financeiros substanciais para lançá-los resolutamente na solução do problema, solução que não era passível de
recusa, sem contradição lógica, por nenhuma das correntes
em luta.
Vem a propósito citar aqui o trecho final do discurso no qual
o Presidente Eurico Dutra com a sua habitual modéstia, se re-
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feriu à solução por êle preconizada, ao agradecer as congratulações de uma Comissão de Deputados em representação da Câmara:
" ... exercitando minhas atribuições constitucionais, na
solução legislativa a ser encontrada pelo Congresso, entendi do meu dever promover a utilização das divisas de
que dispõe o Brasil em países da Europa, a fim de adquirir material para a construção de refinarias, oleollutos e
petroleiros, mandando, por outro lado, intensificar as pesquisas e promover o aproveitamento dos nossos xistos betuminosos. Foi encontrada assim uma fórmula que, ao
mesmo tempo, permite liberar as divisas congeladas; contribui para o restabelecimento e incentivo das trocas necessárias ao esfôrço de recuperação de países da Europa;
e, colocando em mãos nacionais o setor intermediário da
industrialização dos combustíveis líquidos, lança as bases
da criação da indústria petrolífera em nosso território.
Sinto, pois, Srs. Deputados, real contentamento pela acolhida imediata e espontânea dada a essa minha niciativa
no seio do Congresso e pela repercussão favorável verificada na imprensa e nas vozes mais autorizadas da opinião
pública, o que exprime a união de todos os brasileiros em
tôrno de probJema fundamental para a nossa Pátria. O
exercício do regime democrático ensejará ao nosso país
a progressiva resolução dessa e de outras questões ligadas ao seu desenvolvimento. Procuremos, pois, aperfeiçoá-lo e segundo os seus princípios, encaminhar as solicitações do bem-estar do nosso povo . :t!:sse o caminho, dentro da lei e da ordem que aos brasileiros propiciará a harmonia indispensável ao esfôrço que se faz mister. E' a
essa vinculação, Srs. Deputados, em tôrno dos superiores
interêsses da Nação, que nos devemos dedicar confiantemente. Só ela permitirá atravesse incólume o Brasil êste
passo da Histpria."
E' a "solução Dutra", revista e ampliada, a que sugere o Poder Executivo, com o :projeto n.o 1.516-51.
Não há, de minha parte, nessa classificação, nenhum intuito
de diminuir o mérito da proposta presidencial. Muito ao contrário, uma vez que a razão de ser dos governos é o bem do povo e
não a glorificação dos eventuais detentores do Poder pela descoberta de soluções originais, só pode merecer elogios a administração que, sem deter-se em preocupações mesquinhas, prossegue
na trilha por outras encetada, procurando apenas bem servir à
Nação.
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O projeto n.º 1. 516-51, com efeito, constitui um novo esfôrço
para impedir que a perplexidade nacional, em face das alternativas de aceitar ou não a participação estrangeira na exploração do
petróleo, paralise ou entorpeça o emprêgo dos recursos disponíveis
nessa mesma finalidade .
E' o que, de certo modo, reconhece o próprio Executivo, ao proclamar, na Mensagem n.º 470, também de 6 de dezembro de 1951,
que com a adoção do programa contido no projeto ficará "superada a perplexidade nacional diante do decisivo problema do petróleo".
Acentuo a ressalva de certo modo, porque mais realística seria, a meu ver, uma afirmação menos categórica. O projeto é um
esfôrço para atuar apesar de perplexidade, mas não se pode dizer
que êle a supera, pois, apesar do projeto, a perplexidade permanecerá, até que o futuro demonstre a possibilidade de descobrir e
industrializar o óleo brasileiro, utilizando apenas os recursos no
projeto previstos.
E a resposta definitiva a esta indagação depende do que de
mais incerto existe em matéria de exploração de petróleo, isto é,
o êxito das pesquisas.
A pesquisa, ponto crucial

No decorrer dos depoimentos a que pude assistir pessoalmente - pois, infelizmente, grave enfermidade na pessoa de minha
espôsa, que fêz com que êste parecer fôsse redigido em grande parte num quarto de hospital, me impediu de estar presente quando
foram ouvidos os eminentes Srs. General Horta Barbosa e Ministro Bittencourt Sampaio - formulei invariàvelmente uma pergunta, aos ilustres depoentes, ou seja, se era possível calcular
quanto petróleo seria descoberto com os cincos milhões de contos
destinados à pesquisa no qüinqüênio abrangido pelo plano.
A pergunta foi, também, invariàvelmente respondida pela negativa. A resposta era óbvia, mas a pergunta se justificava pela
necessidade de acentuar um aspecto capital da matéria.
Porque, na verdade, do emprêgo de um milhão de contos anualmente em trabalhos de pesquisa, tanto poderá decorrer a descoberta de petróleo suficiente para abastecer o mundo, como a verificação de que se fará necessário despender muito mais para
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atingir resultados satisfatórios. - Por mais que se condene como o fizeram alguns ilustres depoentes em oposição a outros
que a utilizaram bastante - o emprêgo da palavra "loteria" para
caracterizar a incerteza inerente à pesquisa, inconstestável é que,
apesar dos grandes progressos, sobretudo no emprêgo da geofísica,
descobrir petróleo em quantidade comerciável é, ainda, operação
cujos resultados ninguém pode prever.
E' de capital importância focar êste aspecto da questão, para
encarar, sob sua verdadeira luz, o valor e o sentido da lei que o
Congresso se apresta a votar.
No tocante ao refino e ao transporte do petróleo, as verbas previstas estão delimitadas por cálculos que podem ser feitos com
grande exatidão. Estabelecido como objetivo refinar e transportar
quantidade de óleo equivalente ao consumo do pais, fica por isso
mesmo fixado o montante dos recursos a aplicar na ampliação das
refinarias e da frota de petroleiros.
Já quanto à pesquisa, porém, tomar como objetivo descobrir
óleo em quantidade suficiente para abastecer o pais, pouco ou
nada permite concluir de referência ao montante dos recursos nenessários para atingir a meta fixada .
Em conseqüência, a previsão do emprêgo anual de um bilhão de cruzeiros na pesquisa só pode resultar de consideração de
que essa quantia constitui o limite máximo das despesas suportáveis, pela Nação, na tentativa de resolver, com a urgência por muitos proclamada, proble:ma por todos reconhecido como vital para o
Brasil.
Poder-se-ia dizer -- excluído qualquer sentido pejorativo que o país vai empreg~r cinco bilhões de cruzeiros, em cinco anos,
na loteria da pesquisa petrolífera, loteria de características muito
peculiares, pois, do pqnto de vista nacional, os bilhetes brancos
saem apenas uma vez e não se perfura de novo um poço sêco.
Mas ninguém pode as~egurar quanto dinheiro será preciso gastar
até que saiam os bilhetes premiados.
Dever-se-ia acrescentar, entretanto, que não há outro caminho conhecido para descobrir petróleo. E a questão se resume,
assim, em decidir sôbre quem deverá comprar os bilhetes. O projeto dispõe no sentido de que cinco milhões de contos, em cinco
anos, sejam comprados pela Petrobrás, ou seja, obrigatoriamente,
pelo contribuinte brasileiro.
1
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Haveria possibilidade, entretanto, de obter que outros recursos fôssem voluntàriamente aplicados na mesma finalidade, aliviando assim o encargo que vai pesar sôbre os que pagam impostos neste país? - Não é fácil responder a esta pergunta. Tudo
indica, porém, que, ao menos por enquanto, não se pode contar
com recursos de fora, nos têrmos até aqui sugeridos.
As fórmulas até agora propostas, como a do Estatuto do Petróleo, apesar de veementemente combatida pelos que acoimam
de "entreguista", não parecem haver despertado muito entusiasmo junto aos possíveis inversores de capitais estrangeiros. Mesmo
que viesse a ser aprovado o Estatuto do Petróleo, ninguém pode
assegurar que êstes capitais influiriam para serem invertidos na
loteria da pesquisa.
Em tais circunstâncias, impõe-se, sem dúvida, lançar mãos
dos recursos que possam ser captados no país, pois, o que de pior
poderia acontecer seria parar à espera de soluções caídas do céu.
A questão dos recursos

Feitas estas rápidas considerações sôbre a aplicação dos recursos cuja mobilização o projeto prevê, impõe-se investigue a
Comissão de Economia, com o maior cuidado possível, de que fontes deverão provir e quais as conseqüências de sua captação sôbre
a vida econômica nacional .
Duas são as fontes de recursos previstas no projeto, ou sejam:
a) o agravamento de tributação;
b) a subscrição de títulos, compulsória ou voluntária.
Antes de examinar cada um dêsses dois casos separadamente, vale repisar aqui certas noções elementares, infelizmente muitas vêzes esquecidas na prática.
A primeira dessas noções é a de que os recursos aplicáveis à
produção - isto é, os capitais existentes num país - são limitados e não podem ser aplicados, de cada vez, em mais de um processo de produção.
Sempre que se força a aplicação de soma considerável em determinado processo produtivo, fatalmente se desfalca a produção
de outros bens ou serviços, a menos que se utilizem recursos ociosos, como os existentes nas épocas de depressão . - Desde, porém, que exista pleno emprêgo dos fatôres de produção - e êsse
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pleno emprêgo é relativo, não sendo afetado pelo desemprêgo ocasional de alguns elementos humanos ou materiais - não há como
intensificar a aplicação de fatôres produtivos num setor semprejudicar outros setores.
·
Do magnífico trabalho, com o qual o Conselho Nacional de
Economia iniciou a série de exposições gerais da situação econômica brasileira - que por lei lhP, cabe apresentar anualmente ao
Legislativo e ao Executivo - êste órgão constitucional resumiu,
com notável fidelidade, a boa doutrina a respeito, no seguinte
trecho:
"26 - A produção brasileira aumentou de maneira sensível
nestes ú1 timos anos. ( ... )
27 - Parte da expansão se origina do acréscimo da produção
corrente e outra decorre de novos investimentos em diferentes setores de atividades e regiões do país.
Para que pudéssemos universalizar os investimentos semprejudicar a expansão da produção corrente, seria necessária a existência de considerável 'disponibilidade de fatôres de produção, quer
em quantidade, quer em qualidade. Mas essa hipótese só é admissível em países superc;a_pitalizados e em face de depressão, porque
mesmo nesses países, s,to verificar-se uma expansão em ritmo mais
intenso, as disponibilidades dos fatôres diminuem progressivamente. Com o aumento da produção, as instalações vão atingindo
seus limites de capacidade, a procura de técnicos e de operários
supera as possibilidades de suprimento e os serviços de transporte
sofrem um aceleramento de depreciação, pelo sobreuso dos equipamentos. Assim, a produtividade só pode crescer ou manter-se em
nível constante se novos e vastos investimentos forem levados a
efeito. É fàcilmente coµipreensível que êsses empreendimentos adicionais hão de ser realizados, tanto quanto possível, sem o desvio
dos recursos aplicadoiS nas produções correntes. Novos investimentos devem contar com o suprimento de novos fatôres de produção, e por isso mesmo, os investimentos hão de depender de um
escalonamento de ralizações a fim de que a procura não supere
exageradamente a oferta dos novos fatôres."
E' preciso não confundir "fatôres de produção" com "poder
de compra". Quando, :mediante a criação de um tributo adicional,
por exemplo, o Estado retira das mãos do contribuinte determinado poder de compra psi.ra concentrá-lo nas suas, não se criam con~
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comitantemente fatôres de produção de igual valor. Se o Estado
quiser aplicar o resultado dêsse tributo em investimento, irá sim,
com o emprêgo do poder de compra por essa forma obtido, modificar o quadro da distribuição dos fatôres produtivos, retirando-os
de um setor e encaminhando-os para outros, suposta a situação
de pleno emprêgo que é característica das épocas de inflação.
Se os contribuintes atingidos pelo tributo reduzirem seu consumo ou seus próprios investimentos novos, a apropriação dos fatôres de produção será compensada, ressalvadas as fricções inevitáveis, pela liberação de fatôres conseqüentes à citada redução.
- Se, entretanto, os contribuintes reagirem, obtendo aumento
de seus réditos - quer se trate de lucros ou de salários - para
compensar o desfalque ocasionado pelo tributo, então a alta de preços deslocará para a população em geral o ônus do financiamento
da emprêsa estatal.
Em suma, no caso da Petrobrás em exame, inútil será esperar
seu financiamento com recursos nacionais, sem sacrifício do nível
de consumo de parte considerável da população.
Não passou despercebido ao Executivo êsse aspecto da questão, eis que a êle se refere expressamente a mensagem presidencial
no seguinte trecho:
"Por outro lado, de modo algum o programa contrariará a vigente política de estabilização da moeda. :ti:ste
ponto é de excepcional importância em face do vulto do
empreendimento planejado, que se lançará justamente
no momento em que o Govêrno está considerando planos
para o reequipamento econômico do país, planos êsses que
exigirão esforços e sacrifícios, a fim de serem executados
dentro de um regime de relativa estabilidade monetária.
O presente projeto consistirá essencialmente no aproveitamento de recursos de receita ordinária e na transferência, para investimentos de fundamental interêsse nacional, de fundos relativamente improdutivos, em têrmos
de benefícios para a Nação. tsse deslocamento da aplica·ção de fundos será inevitável, pois, é irrealístico supor que
um empreendimento com as características do proposto
possa realizar-se somente com a utilização de recursos
ociosos. Para a existência de grande massa de fundos inativos seria necessária uma renda "per capita" mais alta,
que exigisse menores oportunidades para investimentos
especulativos e maiores incentivos para poupar do que
existem atualmente. Por outro lado, dadas as caracteris-
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ticas e tendências das classes que serão chamadas a prestar o seu concurso ao empreendimento, êsses fundos, se
permanecessem em seu poder, seriam, na sua quase totalidade, provàvelmente utilizados na compra de artigos de
consumo suntuário ou em atividades virtualmente improdutivas para o bem-estar coletivo. Assim, uma vez canalizadas essas disponibilidades para investimentos de alta
produtividade potencial, seu efeito inflacionário a curto
prazo fica muito reduzido, enquanto ao contrário deverão constituir-se, no período subseqüente, num fator de
estabilização monetária, mediante o aumento direto e indireto da produção."
Há nesse trecho, a par de louvável reconhecimento dos prováveis efeitos inflacionários do projeto, um esfôrço menos louvável
de dialética, para demonstrar que tais efeitos não se verificarão.
De fato, quais os "fundos relativamente improdutivos em têrmos de benefícios para a Nação" a que se refere a mensagem? Os
que serão.subscritos pelas entidades públicas, como os institutos de
Previdência? Não cons~;a, porém, que tais entidades disponham de
fundos em tais condiçqies, a menos que se queira incluir nessa categoria os empregados no preenchimento de suas finalidades próprias.
Referir-se-á a mensagem aos fundos que serão obrigatória·
mente subscritos pelos proprietários de veículos? Aí realmente nos
deparamos com uma fonte não inflacionária de recursos sob condição de que os subscritores compulsórios reduzam realmente seu
consumo e não compensem com aumentos de lucros ou salários a
redução causada em seus réditos disponíveis pela subscrição compulsória.
Ou talvez o Executivo considere "fundos relativamente improdutivos em têrmos qe benefício para a Nação" os que serão captados pelo agravamento do impôsto único sôbre os combustíveis
líquidos e os automóveis e ainda sôbre bebidas, produtos de ourivesaria e relógios e artigos de toucador? - Evidentemente, não se
pode falar aqui em utilização de fundos e mais correto será examinar o problema sob seu nome próprio que é o do conhecido e sovado problema do aumento do custo da vida.
Quando a mensagem fala no aproveitamento de recursos de
receita ordinária, par;:i. financiamento da Petrobrás, menciona
apenas parte da verdade, pois, trata-se realmente de recursos for-
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necidos pelo acresc1mo dessa receita proveniente de um agravamento considerável da tributação.
O aumento do impôsto único sôbre os combustíveis líquidos já
estava de há muito previsto e fôra aprovado pelo Congresso com
o projeto n.º 359-50. O objetivo que se tinha em vista, naquela
oportunidade, era o de apressar a execução da parte de primeira
urgência do Plano Rodoviário, inclusive e especialmente a parte
relativa à pavimentação, tudo visando à poupança de combustível, ao menor desgaste de veículos, à maior rapidez no transporte,
e em conseqüência à redução dos fretes.
O Projeto n. 0 359-50, entretanto, foi vetado em 16 de outubro
de 1951, sob o fundamento de que iria contribuir para a elevação
do custo de vida, elevação que o Executivo queria evitar a todo o
transe. - E' oportuno recordar agora alguns trechos das razões
do veto presidencial.
"A necessidade de obtenção de novos recursos" - diziam essas
razões - "para atender a setor tão importante como o de comunicações, não se deve basear em medidas que tenham por conseqüência imediata a elevação paralela do custo de vida, contraditando a
política seguida com empenho pelo Govêrno Federal". - E mais
adiante: "Ainda que se admita que a atual taxação sôbre derivados de petróleo suporte um reajustamento, não seria êle oportuno
na presente conjuntura da vida nacional".
Se isto era verdade em outubro, com maior fundamento deveria sê-lo ainda em dezembro de 1951 e não há motivo algum para
que não o seja em março de 1952.
Quanto ao acréscimo na tributação dos que a Mensagem denomina "artigos de luxo'', vale notar que, embora se trate de produtos não indispensáveis, são êles de consumo por tal forma generalizado que dificilmente, salvo poucas exceções, seu consumo será
reduzido.
Poder-se-á esperar, por exemplo, redução no consumo da cerveja? Ou dos próprios artigos de toucador que hoje figuram obrigatoriamente no orçamento de qualquer família em que haja, pelo
menos, uma menor de sessenta anos?
Além disso, se fôsse prevista uma baixa no consumo, os objetivos do agravamento de tributação, ou seja, o aumento da receita
ficaria comprometido.
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Na verdade, êsse agravamento, apesar de atingir produtos que,
como mencionei, podem ser considerados não indispensáveis, será
suportado pela generalidade da população e não apenas por setores
restritos como parece indicar a denominação "artigos de luxo",
empregada pela mensagem.
Para urna "Maria Candelária" que contribuirá para a Petrobrás tomando sua dose de "whisky", cem "Barnabés" o farão tomando seu copo de cerveja. E para urna granfina que pagará mais
impôsto para um agasalho de alto preço, mil operárias pagarão
mais pelo pó de arroz, para não falar em "rouge" ou em "baton",
que serão sem dúvida considerados ainda mais "luxuosos". Nesse andar, artigos de luxo seria, já não me refiro à gravata, mas
o próprio paletó, na indumentária masculina - doutrina que não
deixa de ter o seu sabor político. . . - e tributá-lo fortemente daria ainda mais recursos para a exploração do petróleo, com a vantagem de restabelecer e eqüidade flagrantemente violada no projeto contra o sexo fraco.
Não faço estas o~servações para concluir contra tôda e qualquer majoração de impostos indiretos visando a obter recursos destinados à Petrobrás, mas para advertir que não me parece procedente a crença demoljlstrada pelo Executivo quanto à possibilidade
de financiar o empreendimento sem afetar a estabilidade do valor
da moeda, vale dizer, a estabilidade dos preços. A própria mensagem, aliás, acentua no trecho já citado que êsse empreendimento
"se lançará justamente no momento cm que o Govêrno está considerando planos par~ o reequipamento econômico do país, planos
êsses que exigirão esforços e sacrüícios, a fim de serem executados
dentro de um regime de relativa estabilidade monetária".
Sem dúvida, se o povo brasileiro fôsse convocado para uma
cruzada de austeridade, seria possível até certo ponto financiar,
mediante agravamento de impostos, cometimentos de vulto, sem
comprometer o valor da moeda, isto é, sem alta geral dos preços
que nisto se resume a inflação. Mas, para tanto, far-se-ia mister
seguir urna política coerente, não só no tocante ao equilíbrio orçamentário, mas ainQ.a no que diz respeito ao crédito bancário.
De muito pouco adianta estar o Tesouro a gastar dinheiro dos
contribuintes, anunciando nos jornais vastos saldos de execução
do orçamento, quando o Banco do Brasil expande vertiginosamen1
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te o crédito, sob o falaz fundamento de que se trata de crédito à
produção, o que em vários casos, aliás, tem sido contestado por
fontes autorizadas.
Far-se-ia necessário, outrossim, seguir uma política coerente,
também em matéria de preços, salários e lucros, e não cometer a
ingenuidade de acreditar em que seja possível baixar o custo de
vida, enquanto sobem os créditos em proporção muito maior que a
produção de bens de consumo.
Fora daí, só há um caminho para financiar com recursos internos empreendimentos de grande vulto: o velho e batido caminho da inflação, como o prova, aliás, a experiência dos nossos dias.
Mas o que é preciso, então, é dizer a verdade ao povo, para
que êste não venha a ser vítima da ilusão das frases ambíguas e
das tiradas eloqüentes. - A verdade é que sacrifícios o povo sempre terá de fazê-los: ou aceitando-os cientemente, ou suportando-os com maior ou menor resignação, sem atinar bem onde reside
a causa. A tentativa de resolver o problema do petróleo é de tal
forma imperiosa que, se falta ao Executivo disposição ou jeito
para seguir o primeiro caminho, preferível é que o Congresso não
o impeça de levar avante a tentativa, ainda que seja pela senda
menos indicada.
Nada justificaria, porém, que ao pedir sacrifícios ao povo, a
êste se impusessem ônus superiores aos exigidos pelo programa de
ação delineado.
Neste ponto, merece atenta consideração o reparo feito pelo
Ministro Bittencourt Sampaio, em seu depoimento perante as Comissões reunidas, ou seja, o de que o projeto estabelece medidas
que determinarão uma arrecadação superior a 6 bilhões e 247 milhões às aplicações por êle mesmo previstas, sem incluir no cálculo
o produto do aumento de impôsto sôbre as mercadorias designadas na mensagem como "artigos de luxo".
Não há, na mensagem, estimativa do montante aproximado
que atingirá os recursos fornecidos pelo aumento de impostos preconizado. Cumpre à douta Comissão de Finanças reparar a omissão e seguir as modificações necessárias para corrigir a grave falha
apontada.
No que tange à competência da Comissão de Economia, creio
que se impõe um pronunciamento contrário a todo agravamento
que não seja absolutamente indispensável, pois, se o encaminha29 -
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mento da solução do problema do petróleo justifica a imposição
de sacrifícios aos contribuintes, poucos momentos serão menos
indicados do que êste, para subestimar os perigosos efeitos de um
impulso a mais na elevação constante do custo da vida .
Impõe-se, por isso, rever os aumentos de impostos indiretos
constantes do projeto, para excluir, quanto possível, da agravação
prevista, os artigos de consumo mais generalizado.
Diversas observações

Menção expressa merece o problema de ordem cambial que o
empreendimento previsto no projeto n. 0 1.516-51 suscita. Sôbre
êsse problema, nada diz a mensagem, mas a êle se referiam vários
depoentes, entre os quais os Srs. Dr. Glicon de Paiva, General
Juarez Távora e Dr. Odilon Braga.
Calcula-se que o aparelhamento da Petrobrás exigirá o emprêgo de divisas no v~or anual de cêrca de US$ 50 .000 .000 (Dr.
Glicon de Paiva). Pa:ra um comércio externo, em que a exportação e a importação s~ aproxima cada uma de cêrca de 1. 500 milhões de dólares, a splicitação de divisas prevista é, sem dúvida,
suportável .. Haverá espaço suficiente para manobrar no sentido
de obter a moeda neciessária, sobretudo tendo em vista que as refinarias e a frota de :i,:>etroleiros tornarão disponíveis somas apreciáveis de moeda estrangeiras.
Faz-se mister, ainda, dedicar algumas linhas às criticas feitas
ao projeto, por não estabelecer o rígido monopólio estatal, não só
admitindo, mas até procurando incentivar a participação do público na Petrobrás.
Afirmou-se que existe contradição entre a mensagem e o projeto, sustentando-se que aquela exprimiria melhor do que êste o
pensamento do Sr. Presidente da República, embora fôsse S. Ex.ª
o signatário de ambos os documentos. Pretendeu-se, até, vislumbrar no projeto o dedo sinistro dos trustes internacionais que teriam, no caso, ilaque~do a boa fé do Chefe do Poder Executivo.
Data venia e por mais atentamente que estudasse a mensagem

e o projeto, não encontrei a contradição apontada.
A mensagem - que, sem embargo das restrições feitas no pre.
sente parecer, está muito bem elaborada, após mencionar o perigo
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de que, através da participação do capital privado, agissem grupos
monopolisticos de fonte estrangeira, sustenta e a meu ver com razão, que tal possibilidade "foi tecnicamente anulada no projeto,
seja pelo sistema de limitação na subscrição das ações com voto,
seja pela limitação de diretores eleitos pelo capital privado, bem
como através da escolha, pelo Presidente da República, do presidente da Sociedade, com direito a veto, e dos demais diretores executivos, e ainda pela necessidade de decreto para homologar qualquer reforma de estatutos; sem mencionar a esmagadora maioria
dos poderes públicos no capital social, o próprio contrôle inicial da
sua totalidade e, finalmente, enorme difusão da parcela do capital
percentualmente limitado em poder do público" .
As vantagens de organizar a Petrobrâs sob a forma de sociedade de economia mista, ao invés de autarquia, se me afiguram
grandes, sob mais de um aspecto.
A primeira vantagem é a de possibilitar que se imprima, à
nova emprêsa industrial, nas palavras da mensagem - que invoca, com oportunidade, o exemplo da Companhia Siderúrgica Nacional - o "estilo das organizações privadas", embora sob o contrôle oficial .
Para os que sentem quanto a burocracia pesa desgraçadamente sôbre êste país e a sua ação positiva e da minha no sentido de dificultar, comprometer e até mesmo impedir-lhe o desenvolvimento, inegàvelmente é preocupação das mais elogiáveis a
manifestada pela mensagem e pelo ptojeto.
Outra vantagem, talvez ainda maior, é a de interessar diretamente, no empreendimento, número considerável de pessoas físicas e jurídicas brasileiras, disseminando o conhecimento prático
e preceituoso das ações de capital. Para um pais como o nosso, no
qual a inversão de recursos sob a forma de capital é tão mal compreendida e tão pouco praticada pela quase totalidade da população, disseminar títulos de propriedade industrial - ·até mesmo
compulsóriamente, em alguns casos - é concorrer para a democratização da vida econômica, pois, nessa propriedade, mais do
que na da terra, se localiza hoje a fonte do poder econômico.
Se algum reparo merece o projeto nesse ponto, será antes por
limitar, na percentagem destinada ao público, a subscrição de capital na Petrobrás, de vez que a maioria na administração e o seu
contrôle poderiam ser perfeitamente assegurados, ao Govêrno Fe-
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deral, por dispositivos legais e estatutários, independentemente da
parcela de capital que a Ul'lião viesse a possuir.
Levantou protestos, de modo especial, a inclusão das "sociedades organizadas no país" entre os possíveis acionistas da Petrobrás, pois, argumenta-se, com isso se abrem as portas à participação de estrangeiros no patrimônio e, possivelmente por via indireta, na direção da sociedade.
Quanto à participação no patrimônio, não vejo que inconvenientes isso possa acarretar, pois, ela seria apenas um aspecto de
fato sobremodo auspicioso, qual o da aplicação de recursos de fora
num grande empreendimento, dirigido pelo próprio Estado brasileiro, visando a resolver problema vital para o país.
No tocante à possível presença de um ou dois diretores, eleitos
por essas sociedades, na administração da Petrobrás, novamente
não encontro motivos ponderáveis para temê-la, nos têrmos em
que está redigido o projeto. Deixando de lado a exigência feita a
todos os diretores de se;rem brasileiros natos, não vejo que perigos
reais poderiam decorrer dessa presença.
E' preciso não esq1fecer que ao Presidente da República compete nomear quatro diretores, um dos quais Presidente, com direito de veto, e que outro diretor deverá ser eleito pelas pessoas jurídicas de direito público acionistas da Sociedade. Em tais circunstâncias, os dois diretor~s que, no máximo, poderão eleger as pessoas físicas e jurídicas de direito privado terão forçosamente de
limitar-se ao papel de conselheiros, papel que grandes benefícios
poderá trazer à boa aqministração do empreendimento. - Se é
a espionagem que se teme, então mais temível será a que poderão
exercer técnicos estrangeiros contratados pela Petrobrás, ou por entidades que com ela cooperem. E tanto num, como noutro caso,
espião identificado é espião inutilizado.
Receio muito, porém, que apesar de tantos temores, as "pessoas jurídicas organizadas no país" não cheguem a subscrever tanto capital na Petrobrás, quanto lhes permita escolher um diretor.
Bom sinal seria se o fizessem, pois demonstraria estar o empreendimento despertando confiança também sob o ponto de vista comercial.
Por outro lado, não me parece que o terror pânico de atuação
dos trustes petrolíferos seja a melhor disposição psicológica para resistir-lhes, sobretudo se levar o país ao ponto de recusar os bene-
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fícios de uma organização menos estreita e mais arejada para empreendimento em cujo êxito todos estamos vitalmente empenhados.
Já estava redigido o presente parecer, quando, a convite do nobre Presidente da Comissão de Transporte, Deputado Edson Passos, os membros da Comissão de Economia assistiram ao depoimento do Dr. Rômulo de Almeida, Assistente Econômico da Presidência da República e que, apesar de modestamente negar essa
qualidade, foi como é notório o principal artífice da mensàgem e
do projeto aqui examinados.
Em seu depoimento, sustentou o Dr. Rômulo de Almeida, como
era de esperar, integralmente o projeto, defendendo-o de criticas
formuladas na imprensa e no Congresso.
Embora tivesse ajuntado, à argumentação da mensagem escrita o brilho de sua palavra, o depoimento do ilustre economista
não modificou os têrmos da questão e em nada de substancial deveria eu modificar êste parecer, se o redigisse depois de ouvi-lo.
Conclusões

Com os reparos feitos no decurso dêste parecer e ressalvadas
modificações de menor porte que serão, oportunamente, objeto de
emendas, entendo que o Projeto 1. 516-51 é aceitável em suas linhas gerais e merece que a Comissão de Economia o recomende
à aprovação, em principio, da Câmara dos Deputados.
Tratando-se de proposição que, segundo é sabido, irá receber,
além de emendas individuais dos Deputados, outras apresentadas
com· apoio de ponderáveis correntes de opinião e até mesmo de organizações partidárias, melhor será, para bom encaminhamento
da votação, que os órgãos técnicos não o emendem antes da discussão em plenário, reservando-se para, de preferência, mediante ação
coordenada, apreciar o conjunto das modificações que forem sugeridas. Desta forma, será possível oferecer à Câmara uma série
de alternativas, claramente formuladas, evitando-se impasses que
poderiam resultar de um grande número de emendas redigidas
segundo critérios diversos e muito variados.
De minha parte, proponho-me apresentar em plenário as
emendas que considero oportunas, as quais serão apreciadas pela
Comissão juntamente com as demais oferecidas em primeira
discussão .
Sala das Sessões, 7 de março de 1952. - Daniel Faraco.
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A sugestão feita, nas conclusões do meu parecer de 7-3-952, no
sentido de a Comissão de Economia aprovar, em princípio, o Projeto 1.516-51, adotando quanto às emendas o método proposto
de modo geral para tôdas as Comissões - isto é, não emendar o
projeto antes da discussão em plenário, reservando-se para, de preferência mediante ação coordenada, apreciar o conjunto das modificações que forem sugeridas - deve ser reexaminada diante de
um fato novo: o parecer aprovado pela Comissão de Constituição
e Justiça, que seguiu orientação diversa.
Com efeito, nesse parecer, o qual acompanhou o processo original, sómente agora enviado a esta Comissão de Economia, a Comissão de Constituição e Justiça resolveu propor, desde logo, grande número de emendas que, aliás, melhoraram consideràvelmente
o projeto, escoimando-o de obscuridades e vários outros defeitos.
Entendo que me cabe, em conseqüência, antecipar a· apresentação das emendas que me propusera oferecer em plenário, tarefa
muito facilitada pelas ~nodificações sugeridas no parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Proponho, em face do exposto, a aprovação do Projeto número 1.516-51, com as seguintes emendas:
1

I

Subemenda à emenda n. o 3 da Comissão de Justiça.
Ao artigo 3.º, § 2.0 :
Depois de "sempre s;em direito de voto", acrescentar: "e inconversíveis em ações ordiJ11árias".
II

Ao artigo 9.0

-

acrescentar os seguintes parágrafos:

As ações preferepciais e obrigações a que se refere êste artigo não poderão ser alienadas, salvo causa mortis, nem gravadas
de ônus real antes de decorridos cinco anos de constituição da Sociedade, devendo essa condição constar obrigatóriamente certificados, que serão nomin~tivos, ou preferenciais, até 60 dias antes
do pleito.
§

§ Decorrido o pri:i.zo mencionado no artigo anterior, as
obrigações poderão ser 1;ransformadas em obrigações ao portador.
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III

Ao artigo 14, § 3.º -

acrescentar:

"com exclusão das pessoas mencionadas no artigo 13, alí-

nea IV".

IV

Ao artigo 14 - acrescentar, depois do § 3.0 , os seguintes parágrafos, ajustando a numeração dos subseqüentes:
§Para a eleição a que se refere o parágrafo anterior, poderão
inscrever-se como candidatas as pessoas físicas detentoras de ações
ordinárias.
§ A relação dos candidatos inscritos será submetida ao Presidente da República que nela escolherá dez ou vinte nomes, confarme se deva eleger um ou dois diretores, dando publicidade ao ato
com antecedência mínima de 30 dias antes da data do pleito.
§ Dentro da lista assim organizada pelo Presidente da República, serão escolhidos o diretor ou diretores pelos acionistas.
V

Ao art. 18 parágrafo único:
em vez de "capital integralizado da sociedade'', diga-se: "capital integralizado da entidade financiada".
VI

Subemenda à emenda n. 3 da Comissão de Constituição e
Justiça:
Ao art. 3.º, § 2.º:
depois de "sempre sem direito de voto", acrescentar:
"ressalvado apenas o caso da eleição previsto no § 3.º do art.
0

14".

Sala das Sessões, 8 de maio de 1952. - Daniel Faraco, Relator.
PARECER DA COMISSÃO DE ECONOMIA

A Comissão de Economia, após discutir amplamente o Projeto
n.º 1.516, de 1951 e apreciar as emendas sugeridas pelo Relator e
pelos Deputados Saulo Ramos, Leoberto Leal e Bllac Pinto, e tendo
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em vista, além disso, as emendas da Comissão de Constituição e
Justiça, resolve, por maioria de votos, opinar a favor da aprovação do
projeto e mais das seguintes emendas:
Emenda n.O 1 (do Relator)

tiça.

Subemenda à emenda n. 0 3 da Comissão de Constituição e JusAo art. 3.º § 2.º:
depois de "sempre sem direito de voto", acrescentar:
"e inconversíveis em ações ordinárias".
Emenda n.O 2 (do Relator)

Art. 9.º - Acrescentar os seguintes parágrafos:
§ As ações preferenciais e obrigações a que se refere êste artigo
não poderão ser alienadas, salvo "causa mortis", nem gravadas de
ônus real antes de ciecorridos cinco anos da constituição da
Sociedade, devendo ess~t condição constar obrigatôriamente dos respectivos títulos, inclusive os certificados, que serão nominativos.
§ Decorrido o prazo mencionado no artigo anterior, as obrigações poderão ser transformadas em obrigações ao portador.
Emenda n, 0 3 (do Deputado Leoberto Leal)

Art. 13 item n.º IV
Suprima-se:
Emenda n.0 4 (do Relator)

Art. 14 - acresce~tar, depois do§ 3.º, os seguintes parágrafos,
ajustando a numeração dos subseqüentes:
§ Para a eleição a que se refere o parágrafo anterior, poderão
inscrever-se como candidatas as pessoas físicas detentoras de açÕ$
ordinárias ou preferen<!iais, até 60 dias antes do pleito.
§ A relação dos candidatos inscritos será submetido ao Presi·dente da República qm~ nela escolherá dez ou vinte nomes, conforme se deva eleger um ou dois diretores, dando publicidade ao ato
com antecedência mínima de 30 dias da data do pleito.

-457-

§Dentro da lista assim organizada pelo Presidente da República serão escolhidos o diretor ou diretores pelos acionistas .
Emenda n. 0 5 (do Deputado Bílac Pinto)

Art. 17 - em vez de "com a aprovação do Conselho Nacional
do Petróleo", diga-se: "mediante autorização legislativa".
Emenda n.º 6

rdo

RelatorJ

Art. 18 § único:
em vez de "capital integralizado da Sociedade", diga-se:
"capital integralizado da entidade financeira".
Emenda n.O 7 (do RelatorJ

Subemenda à emenda n.º 3 da Comissão de Justiça.
Ao art. 3.º, § 2.0 :
depois de "sempre sem direito de voto" acrescentar:
"ressalvado apenas o caso da eleição prevista no § 3.0 , Cio

art. 14".

Sala das Sessões, 13 de maio de 1952. - Ruy Palmeira, Presidente. - Daniel Faraco, Relator, vencido quanto à emenda n.º 3 e
com restrições quanto à emenda n.º 5. - Alberto Deodato. - Barros Barreto, com restrições. - Bilac Pinto, com restrições. - Iris

Meinberg. -

NapoT,eão Fontenele -

Jayme Araújo. -

Saulo Ramos,
João Roma. - Aral Moreira. - Sylvio Echenique. - José Pedroso, vencido.
-- Adolpho Gentü, com restrições. - Uriel Alvim.

vencido e com restrições. Eusébio Rocha, vencido. -

CONSULTA DA COMISSÃO DE FINANÇAS A COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
A Comissão de Finanças encaminhou à Comissão de Constituição e
Justiça o seguinte ofício:

Ofício n. 0 43, em 30 de maio de 1952.
Do Presidente da Comissão de Finanças.
·A Sua Excelência o Senhor Presidente da Câmara.
Assunto: Audiência de Comissão.
Senhor Presidente.
Nos têrmos do requerimento aprovado em reunião de hoje, tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência se digne tomar as necessárias providências a fim de que a Comissão de Constituição e Justiça se pronuncie sôbre a emenda n.º I da Connssão de Transportes
e Comunicações, apresentada ao Projeto n.º 1.516, de 1951, que dispõe sôbre a constituição da Sociedade Por Ações Petróleo Brasileiros. A.
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex.ª os protestos de minha
elevada estima e consideração. - Israel Pinheiro, Presidente.

. PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
SõBRE A CONSULTA DA COMISSAO DE FINANÇAS

Consulta a douta Comissão de Finanças, como preliminar que
a autorize a se pronunciar quanto ao mérito de emendas levadas à
sua deliperação, sôbre a constitucionalidade da fixação, por lei, a
título de royalty ou regalia ou indenização, independentemente do
impôsto único previsto no inciso III combinado com o § 2.o do art.
15 da Constituição Federal, - de uma percentagem sôbre o petróleo bruto extraído das jazidas localizadas no território nacional.
2. O problema do ponto de vista jurídico, não oferece margem
a debates mais extensos - e com as premissas já adotadas, no particular quase por unanimidade pela Comissão de Jus'tiça, quando
se pronunciou sôbre as teses de ordem constitucional que defluíram
do exame do Projeto n. 0 1. 516, não nos cabe, a propósito senão
exteriorizar as conclusões legais e lógicas que decorrem dos pressupostos por nós já pacificamente admitidos.
3. É verdade que o art. 15 da Constituição estabelece, em seu
inciso III, que compete à União deeretar impostos sôbre "produção,
comércio, distribuição e consumo e bem assim importação e exportação de lubrificantes e de combustíveis líquidos ou gasosos de
qualquer origem ou natureza, estendendo-se êsse regime, no que fôr
aplicável, aos minerais do país e à energia elétrica" - e acrescenta,
no § 2.0, que "a tributação de que trata o número III terá a forma
de impôsto único, que incidirá cada espécie de produto".
4. Não interessa, sem dúvida, aos limites a que nos convida
a consulta formulada, perquirir da extensão do preceito constitucional, de modo a levantar, aqui, o debate às alturas de uma indagação mais ampla sôbre a circunstância de seus propósitos ao
se referir a "lubrificantes e combustíveis liquidas", serem ou não
compreensivos do petróleo bruto. O preceito, porém, sem possibili-
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dade de contestação, estâ limitado à modalidade tributãria típica
do "impôsto", de modo que, evidentemente, não inclui em seu âmbito, as taxas e as contribuições e, muito menos ainda, as chamadas
rendas provenientes da utilização de bens e serviços a que se refere
o inciso III do art. 30 da Constituição Federal.
5. Sendo, como é, para nós, pacífica - e esta tese foi expressa
e inequivocamente adotada pela Comissão de Justiça - que as jazidas petrolíferas são do domínio privado inalienável e imprescritível da União, isto é, explícita e irretorqulvelmente, um "negócio de
sua economia", nenhuma dificuldade teríamos em sustentar a possibilidade constitucional, mesmo sob a conceituação típica de impôsto, de ser estabelecida, por lei federal, como modalidade tributária assim caracterizada, a cobrança de uma taxação sôbre a exploração das jazidas petrolíferas, em benefício da União ou de a
quem ela quisesse ceder ou doar tal privilégio em coexistência harmônica e não colidente com o sistema do impôsto único, a que se
refere o inciso III do ru;t. 15, e isso com fundamento no inciso V do
mesmo artigo que permite ao Estado federal cobrar impostos (e
não taxas, veja-se bem) sôbre "negócios de sua econômia". E esta
conclusão tanto mais ;sustentável seria quanto, além de serem as
jazidas petrolíferas um negócio tipicamente de sua economia, ainda
à União compete regt4ar por lei federal, nos têrmos da alínea L,
inciso XV do art. 5.º p.a Constituição as questões atinentes a riquezas do subsolo.
6. Sucede, porém~ que o royalty ou regalia, ou que outro nome
menos técnico se lhe d~, a que se refere a consulta, não é nenhum
impôsto, nem como tal forçando raciocínios, precisa de ser apresentado à exegese dos juristas. Se se quisesse enquadrar como espécie
típica de qualquer das modalidades autônomas em que se divide a
sistemática dos tributos, muito mais características apresentaria
êle que o aproximassem da taxa, uma vez que em nosso regime
constitucional a espécie contribuição não ganhou a extensão que
se encontra em outros .sistemas tributários e se fixou no tipo único
da contribuição de melfl,oria, que, por seus contornos, refoge a uma
aproximação com as características da chamada "regalia".
O que, constitucio:p.al e legalmente, com perfeita identificação
da espécie jurídica, o royalty representa é a renda a que se refere o
inciso III do artigo 30 da Constituição Federal, ao enumerá-la dentre os tributos, além dos impostos, integrados na competência das
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entidades de direito público interno. Não queremos, evidentemente,
aqui, sustentar que, além das três modalidades típicas - impôsto,
taxa e contribuição de melhoria -, a nossa Constituição tenha incorporado, definitivamente, como nova modalidade, também tributária, a renda, proveniente, como o define a própria Carta Magna,
"do exercício de suas atribuições e da utilização de seus bens e serviços". Conquanto seja êste, aliás, o nosso ponto de vista, não há
necessidade de ampliar, com as razões em que nos sentimos baseados, as proporções dos esclarecimentos a que nos julgamos convocados - mas, aqui, cumpre deixar salientado que a inscrição da renda, definida como modalidade diversa da taxa, no texto constitucional a que nos estamos referindo (e com as notas específicas que,
no campo do direito privado, corresponderiam aos conceitos de
aluguel, lucro, prestação ou pagamento, conforme a diferenciação
das hipóteses), dá bem o sentido da intenção do legislador constituinte em categorizá-la como um objetivo capaz de ser colimado,
dentro dos pressupostos institucionais do direito público e, além
disso, sob a f arma das leis tributárias, em que a presença do fator
coercitivo da vontade determinante do Estado é característica definidora das maiores facilidades instrumentais de sua execução.
'!. Sendo, como são, e aqui vale repeti-lo, do domínio privado
inalienável e imprescritível da União, as jazidas petrolíferas podem
ter a sua exploração sujeita, por fôrça da lei federal, ao pagamento
de qualquer "renda" fixada nos têrmos do inciso III do artigo 30 da
Constituição Federal. Podendo explorar tais bens ou "utilizá-los",
para guardar a própria linguagem constitucional, diretamente ou
por intermédio de qualquer entidade a que entenda transferir tal
direito, é evidente que a União tem o direito, que não é nem deveria
ser contrariado por qualquer outro dispositivo da Constituição, de
estabelecer, legalmente, as condições ou limitações para que tal "utilização de seus bens" se consume, dentre elas incluindo as "rendas"
que decorrem do seu direito de propriedade e que o inciso sobremencionado da Constituição expressamente autoriza. E desde que assim
pode agir, constitucionalmente, nenhum impedimento constitucional existirá, também, a que por lei, resolva vincular, total ou parcialmente, a renda que venha a auferir a qualquer destino específico.
8. Com as considerações que estamos acabando de apresentar,
nada mais nos seria preciso acrescentar, para, respondendo à con-
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imlta formulada pela Comissão de Finanças, esclarecer que a solução à dúvida por ela levantada está expressa no inciso III do artigo
30 da Constituição, uma vez que instituído o rO'Jjalty como "renda"
do direito de propriedade, em nada interfere com o impôsto único
de que cogita o inciso III do artigo 15 da nossa Carta Magna.
Convém, no entanto, sobretudo para quem pretenda levar mais
adiante os fundamentos de ordem jurídica e histórica em que se
sustenta a conclusão a que chegamos, ponderar que as características próprias da renda minerária, rent ou royalty dos inglêses e dos
institutos idênticos ou semelhantes da legislação estrangeira, ou
dos nossos dízimos coloniais - constituem precioso subsídio ao esclarecimento da matéria. Proveitosa seria, a própria, uma consulta
à obra clássica e magistral de "Atílio Vivacqua", no Brasil, não pode
deixar de ser conhecida por quem queira estudar o problema legal
das minas. Em tôdas as modalidades de tal renda minerária acentua-se a caracterização da contraprestação do usuário ao proprietário, de modo a retirar d13la a feição de incorrespondência ou incom,..
pen.sação que integra o conceito da figura tributária do impôsto.
Em nosso Código de Miµas várias são as modalidades da renda minerária que, a títulos diversos, o Estado cobra, e tôdas elas vinculadas à idéia originária dos seus direitos de proprietário. "Atílio
Vivacqua" as enumera à página 261 do seu magnífico estudo. A
minerária é jurldicamellte, sem dúvida, uma renda típica, nascendo
do jus soli ou da instituição da propriedade mineral, conforme a
concepção que prevaleça sôbre o seu domínio, mas definitivamente
ligada à idéia do direito do proprietário e não dos podêres tributários do titular do domír~io eminente ou da soberania.
É um rO'Jjalty, em :q.ossa legislação vigente sôbre jazidas petrolíferas, aquilo que se encontra, embora sem o nome alienígena, ex·
presso nos parágrafos do artigo 18 do Decreto-lei n.º 3. 236, de 7 de
maio de 1941, apenas sopa designação inadequada de taxa (porque
é renda), cobrado pelo Govêrno Federal - como um proprietário
que cobra a sua participação - ao chamado "permissionário". E
não nos consta que, até agora, se hajam levantado dúvidas sôbre a
constitucionalidade de tal dispositivo, cuja vigência nunca foi contestada.

9. Respondendo, pois, à consulta da Comissão de Finanças,
podemos afirmar que a lJnião tem o direito, como proprietária que é
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das jazidas petrolíferas, de exigir royalty, regalia, preço ou que
nome tenha a renda que, com fundamento no inciso III do artigo
30 da Constituição Federal, queira estabelecer para ser paga pelas
entidades que utilizem aquêles seus bens, e empregada nos fins que
à União aprouver.
Sala Afrânio de Melo Franco, em 2 de junho de 1952. - Marrey
Júnior, Presidente. - Antônio Balbino, Relator. - Daniel de Carvalho. - Alberto Bottim. - Godói Ilha. - Dolor de Andrade, com
restrição. - Lúcio Bittencourt, com restrição. - Antônio Horácio,
com restrição - Gurgel do Amaral, com restrição. - José Joffily.
- Ulisses Guimarães. - Oswaldo Trigueiro, com restrições, por
entender que o royalty, que se pretende instituir, sómente pode ser
auferido pela União Federal. - Demerval Lobão.

COMISSÃO DE FINANÇAS

Parecer do Relator: Manhães Barreto

Quando se atenta para a segurança nacional, para o desenvolvimento dos meios de produção em todos os setôres da nossa atividade econômica, para o nosso progresso integral, entre tôdas as
.medidas a serem tomadas, avulta, pela sua importância capital, a
exploração do petróleo, pois que a sua importação absorve grande
parte das nossas reservas de moedas fortes.
Houve por bem o Exmo. Sr. Presidente da República meter
ombros à tarefa ingente de procurar dar solução ao problema do
petróleo, discutido, analisado, pôsto em evidência, mas jamais atacado pràticamente, com vontade firme de solucioná-lo.
Se nos aprofundarmos em busca das causas da nossa pouca
.atividade no setor "ouro negro", não encontraremos responsâveis
diretos, pois que governos e povo sempre apregoaram a necessidade
.de ser o nosso petróleo explorado, mas nunca lhe deram uma forma
prática, nem isso era possível, porque envolvendo a fórmula do "Petróleo é Nosso" uma crosta de nacionalismo agressivo, sempre impediu os mais bem intencionados, de uma aproximação propícia,
compreensiva e salutar para as finanças e economia nacionais.
O tempo foi passando, e as nossas divisas acumuladas com o
sacrifício da nossa economia interna, vão-se escoando no caudal do
nosso empobrecimento, enquanto a nossa grande riqueza mineral, o
petróleo, continua estagnado, repousando em nosso subsolo, alheio
às discussões acadêmicas sôbre a farma da sua exploração.
Da descoberta do petróleo Lobato até os nossos dias, 13 anos
passados, muita coisa se tem feito, se levarmos em consideração
o trabalho de uma única unidade, o Conselho Nacional do Petróleo,
com recursos minguados e direções multiplicadas. Mas, se prestar-
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mos atenção ao tempo e compararmos o nosso progresso na matéria, ao de outros países, sobretudo o Canadá, verificaremos, com
tristeza, quão longe estamos da realidade executiva.
Reconheço que tôdas as formas de exploração do mineral precioso podem sofrer críticas mais ou menos justas, mas é preciso tomar-se uma decisão e enveredar pelo caminho escolhido, sem tergiversações de caráter impositivo, porque a prospecção, a exploração,
a industrialização, o transporte, a distribuição e outras fases diversas do comércio interno e internacional do petróleo, exigem uma
organização bem mais complexa e autônoma do que o atual Conselho Nacional do Petróleo, cujas funções estão restringidas.
Entre as modalidades geralmente adotadas para esta finalidade, destacam-se as seguintes:
1 - Regimes que permitem a colaboração das Potências Imperialistas. TRUSTES ESTRANGEIROS.
2 - Regimes que só admitem o financiamento governamental
34-

-

EXPLORAÇAO ESTATAL.

Regimes de colaboração entre Estado e os trustes internacionais.
Regimes de \COiaboração entre o Estado e os capitais nacionais - Cpmpanhias Mistas Nacionais.

Antes, porém, de cmtrar na análise e critica de cada um dêstes
regimes, impõe-se ao estudioso, um retrospecto histórico do petróleo através dos tempos, analisando o seu papel e as suas conseqüên•
cias, nas guerras, nas sanções econômicas, na política internacional,
na política energética nacional e nos critérios básicos impostos pelas -chamadas grandes potências em relação ao petróleo no mundo.
Além disso, é precioso estudar em linhas gerais, os princípios
que regem a indústria petrolífera do Estado e a indústria petrolüera
privada, os fatôres que dirigem as organizações de colaboração internacional e os que governam as sociedades mistas de capitais nacionais e por fim, as bases que devem ter as realizações de uma política petrolífera efica:z; e duradoura, para se poder chegar a uma
conclusão eminentemente prática, eficiente e sobretudo benéfica
aos interêsses nacionais.
As conclusões gerais, determinarão os deveres do Estado e do
povo brasileiro em relação à nossa política petrolífera, sem paixão
e sem ódio, no sentido de um aproveitamento integral do nosso "ouro
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negro,, com os recursos internos do País, que serão aplicados numa
atividade produtiva, revertendo multiplicados para a economia brasileira.
,para êste estudo, procurei pôr diante dos meus olhos não só o
Brasil, mas o mundo convulsionado por idéias antagônicas, sabendo,
como todo bom brasileiro, que os destinos do mundo são os destinos
da nóssa Pátria.
Há várias correntes de opinião pública, diz o jornalista Senador
Assis Chateaubriand, pretendendo que o Brasil insista em perseverar, no campo internacional, na política do século passado, de
cada nação trilhar uma linha de conduta de acôrdo com a sua personalidade, exclusiva do seu peculiar interêsse.
Essa norma de ação está morta diante do poder das fôrças de
agressão que pretendem assenhorar-se hoje, não de dois ou três
Estados, ou de um ou dois continentes, mas sim de todo o universo,
com os seus tesouros materiais, morais e espirituais, inclusive a nossa LIBERDADE.
A política de isolamento, ou aquela que os inglêses e norte-americanos chamam de "go it alone" é própria dos teimosos ou das
ditaduras.
"Todos os Estados civilizados que praticam a democracia dentro
das sua_s fronteiras, inglêses, americanos, canadenses, franceses,
italianos, belgas, holandeses, sul-africanos e australianos, se alinham na tese oposta, que é a da cooperação internacional. Seu sistema são as Nações Unidas, porque são as Nações Unidas que aplicam o princípio da segurança coletiva. Tal a única bóia de salvação
que possuímos" .
Não quer isto dizer que devemos entregar o nosso petróleo aos
estrangeiros, mas importa em afirmar que devemos manter uma linha de conduta que afaste a agressividade, para dar lugar a uma
defensiva vigilante, admitindo, não a colaboração dos trustes internacionais, mas a colaboração dos capitais nacionais, embora pertencentes a entidades que possuem elementos estrangeiros, mas aqui
radicados há longos anos, e que têm contribuído com o seu trabalho
para o progresso e engrandecimento do Brasil.
Se adotarmos o regime estatal para a exploração do petróleo, seguiremos a politica de isolamento, não condizente com os rumos da
nossa índole democrática, pondo em risco a nossa liberdade.
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Visarei demonstrar com as experiências obtidas nas guerras
passadas, nas de ontem e nas guerras frias que continuam, ligadas
aos interêsses da civilização moderna, que a exploração do petróleo
é uma necessidade premente, à qual estão ligados estreitamente, os
destinos do nosso País.
Erros, se os houver no projeto governamental para a formação
da Petróleo Brasileiro S . A . , podem ser corrigidos, mas a nossa incúria será criminosa se persistirmos em continuar "deitados eternamente em bêrço esplêndido."
:a:ste trabalho é uma contribuição para a f armação de novas
consciências em matéria de petróleo, esclarecendo os princípios do
internacionalismo petrolífero e demonstrando seus resultados positivos e negativos na prática, bem como as conseqüências de um
nacionalismo agressivo de índole estatal que importa em Monopólio.
O exame será feito a frio diante da política internacional, mas
com a alma cheia de fé pelo Criador de todos os mundos, tendo
nos olhos a visão rutilante de uma pátria grande e no coração um
acendrado amor pelo B~asil.
II -

O Petróleo através dos Tempos

Sem entrar na origE!m do petróleo, segundo as teorias cósmica,
orgânica e inorgânica, a sua existência e conhecimento na terra foram assinalados em épocas bem remotas, mas só investigações posteriores, de índoles científica e prática, iniciadas no século XVIII,
deram ao homem juízo~; elementares e indispensáveis para a pesquisa de fontes petrolfferas em menor ou maior profundidade, ou
seja, desde poucas dezenas de metros, até mais de cinco mil metros.
Assinale-se, entreta;nto, que naqueles passados tempos, o petróleo revelou-se ao homem, mediante afloramentos naturais, que
ainda se notam e existe~n em países de terrenos petrolíferos.
Livros religiosos fazem leves referências sôbre a existência do
petróleo nos tempos dil4.vianos e na Pérsia havia tribos cujo culto
ao fogo sagrado as levara. a construir seus templos na ilha de Aspheron, onde havia emanaçé5es pronunciadas de gases. Os egípcios, entre outras coisas, usavam o petróleo para embalsamar os seus mortos, enquanto os gregos e os romanos o utilizavam nas suas guerras.
Na luta contra os vândalos da Africa, o General romano Belisário
untou javalis com petróleo, para lançá-los, em chamas, contra os
exércitos inimigos.
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Há uma tradição oral, citada pelos estudiosos do assunto, segundo a qual 100 anos antes de Cristo, os chineses praticavam a
extração do petróleo, por meio de perfurações, e no Japão o ouro
negro era conhecido desde a segunda metade do século XVII, com
o nome de "água mal cheirosa". Nos Estados Unidos da América,
os indígenas da Virgínia e Pensilvânia, recolhiam o petróleo dos afloramentos naturais, para usá-lo como medicamento,
muito próprio para curar reumatismo, queimaduras etc.
Os Missionários espanhóis, em memórias deixadas sôbre a América do Sul, durante o seu apostolado de catequese, nos afirmam
que o petróleo era conhecido nessas terras, já no século XVII, pois
fazem referências às regiões de Salta na Argentina e de Tarja na Bolívia, onde os índios faziam também dêle uso exclusivo medicinal.
Parece ter sido a Rumânia a pioneira da perfuração de poços
para extração de petróleo, nos tempos modernos, pois, em 1856, assinala-se a abertura de um dêles, feita quase que a mão, com instrumentos rudimentares, sendo certo que nessa época começou o petróleo a ser usado para iluminação de casas e outras necessidades.
Mas só quando o Coronel Erwin Drake aperfeiçoou os métodos de
perfuração mecânica, é que se chegou a ter poços mais profundos,
isto pelo ano de 1859, em Oil Kreek, na Pensilvânia, Estados Unidos
da América, com produção apreciàvelmente comercial.
Com êstes poços rumenos e americanos, é que realmente se
iniciou a industrialização do petróleo, embora haja opiniões de que
ela teve início na Europa para depois transferir-se para os Estados
Unidos da América, o que de modo algum afeta a época marcante
da era do petróleo, que simboliza a segunda metade do século XIX.
Os povos daquele tempo, entretanto, não tinham ainda firmado
o seu ponto de vista de defesa nacional e não tinham compreendido a importância do petróleo na era que se avizinhava, motivos
pelos quais os grandes capitalistas, mais tarde, incorporados em
trustes, se aproveitaram para fazerem investigações geológicas e
prospecções geofísicas em todos os países possivelmente petrolíferos, adquirindo as terras como se elas tivessem importância somente
agrícola, sempre que os estudos dos seus técnicos concluíssem pela
existência de petróleo.
De posse dessas grandes glebas, cujo subsolo encerrava a riqueza que pretendiam explorar, punham os trustes em movimento
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a diplomacia dos seus países, que, por serem grandes potências, exerciam considerável influência sôbre os governos dos países subdesenvolvidos, e conseguiam a promulgação de leis especiais, mais ou
menos tolerantes, que permitiam a colaboração internacional, com
evidente prejuízo para quem devia usufruir maiores lucros da
exploração. E assim, às vêzes usando métodos mais violentos, as
emprêsas estrangeiras de petróleo, representantes dos trustes americanos, inglêses e até holandeses, se assenhorearam do precioso ouro
negro no mundo, impondo ao seu comércio critérios base que elas
ditaram.
Posteriormente, os consórcios financeiros entraram em choque,
procurando uma hegemonia, insatisfeitos com a paridade dos seus
concorrentes. Dêste conflito de interêsse surgiram guerras civis nos
países petrolíferos, nas quais, muitas vêzes, eram obrigadas a intervir as nações a que pertenciam as emprêsas estrangeiras, veladamente, é certo, não para defender os capitais dos seus cidadãos,
mas porque a importância do petróleo se acentuava, cada vez mais,
à medida que os tempo~ corriam, demonstrando a sua necessidade
em todos os campos da atividade humana, e especialmente para a
defesa nacional.
E foi o nervosismo causado pelos relâmpagos desta tempestade,
que clareou as consciên1~ias nacionais dos países produtores de petróleo, tornando-as maii; sensíveis para a compreensão da importância daquela riqueza, para o seu progresso e independência.
Umas, inflamadas pelo nacionalismo nascente e procurando fugir do extremismo dos trustes internacionais, caíram no extremismo do monopólio do Es~ado.
Estas duas formas pe exploração do petróleo serão estudadas
em capítulos posteriores, mas o que é certo é que ambas afastam
os povos de uma comprernsão mais nítida do problema mundial de
cooperação internacional, adotada pela democra~ia, único regime
que prega, ampara e assegura o maior bem terreno dos homens,
que é a sua liberdade.
111 -

O Petróleo nas Guerras

Ninguém mais duviqa, hoje em dia, que o petróleo enriquece a
nação que o explora convenientemente e lhe garante a sua defesa,
pois que êle não é somente gênero de primeira necessidade para o

-473-

progresso, mas, sobretudo elemento vital para a segurança nacional
seja êsse alguém, político, militar, técnico, pacifista ou simplesmente um cidadão despreocupado.
Todos também sabem que nas guerras hã um grande desgaste
de material bélico, já pela sua contínua aplicação, já pela destruição causada pelo inimigo. Mas o maior perigo é a paralisação das
suas atividades, pela falta de combustível que põe em movimento
as viaturas motorizadas.
Imagine-se essa complicada engrenagem de luta, composta de
automóveis, caminhões, tanques, tratores, destróiers, torpedeiros,
submarinos, aviões e outras peças do mecanismo guerreiro, sem um
reabastecimento constante, assegurado pelas reservas de petróleo
na retaguarda das linhas de combate, e ter-se-ã uma visão perfeita
da derrota.
E assim foi nas guerras passadas, e nas presentes o mesmo fenômeno se verifica, pois as nações que não tiveram o abastecimento
normal e racional do petróleo para as suas necessidades, foram vencidas, e serão vencidas, pois que êsse elemento de guerra tem tanto
valor para a máquina, como os alimentos para o povo.
Ficou isto comprovado na guerra passada, pois houve um momento em que a Inglaterra só tinha trigo para alimentar seu povo
durante alguns dias e petróleo para alimentar sua frota e seus
exércitos por igual tempo, enquanto que nos Estados Unidos da
América, toneladas de trigo e milhões de barris de petróleo aguardavam meios de transportes . Pois bem, deu-se preferência ao petróleo para abastecer seus exércitos, sõbre o trigo que poderia ter
alimentado o seu povo.
O Marechal de França, Foch, reclamando contra o desperdício
de combustível, exclamava que uma gõta de petróleo vale tanto
quanto uma gõta de sangue, enquanto Be:i;enger, Comissãrio-geral
do petróleo na França, afirmava que, embora se tivesse derramado
mais sangue nos campos de batalha da França, Bélgica e Itália,
os êxitos alcançados pela liberdade sõbre as fôrças da opressão
não teriam sido obtidos, se não fôsse a ajuda dêsse outro sangue
da terra que se chama petróleo.
Em 1912, dizia Lord Fischer do Almirantado Inglês, que o petróleo 'V'iria modificar a navegação marítima, pois aumentando a
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velocidade dos navios, não só o comércio se beneficiaria, como também a máquina de guerra se tornaria mais poderosa, indicando ao
mesmo tempo tôdas as vantagens do petróleo sôbre o carvão.
Verificamos, nós, que estas profecias se realizaram, pois foi o
petróleo o elemento dinâmico que ganhou as guerras, sendo verdadeira outra afirmativa do mesmo Lord, de que o petróleo seria a
alma dos futuros conflitos armados, em todo o mundo.
As mesmas conclusões chegava tardiamente Lundendorf, o
grande cabo de guerra alemão, afirmando nas suas memórias, que
só depois pôde ver mais claramente as coisas, com a certeza de
que o povo alemão não poderia subsistir nem continuar a guerra,
porque lhe faltaram o milho, o trigo e especialmente o petróleo.
Outra não é a opinião do Dr. Lester H. Woolcey, pois em 1921
escrevia que o país que em estado de guerra se encontra sem
abastecimento adequado de petróleo, está fadado e conhecer a
derrota, acrescentando que o petróleo deve ser considerado tão indispensável como os alimentos e as munições.
1

A primeira grande ~uerra, a da Itália com a Abissínia, a do Paraguai com a Bolívia, a Revolução Espanhola e outras, demonstraram aos observadores interessados, que os povos não precisam sómente do vapor, da elet1:icidade, da química de guerra, mas também
do petróleo, que é o complemento decisivo da vitória. A segunda
guerra corroborou aqm:~las conclusões e fortaleceu-as de tal modo,
que nenhuma nação terá coragem de lançar-se a uma guerra, sem
que tenha assegurada ar sua retaguarda, por uma reserva essencial
do precioso combustívei líquido.
A guerra da Coréiai. e as guerras frias que assolam a humanidade, nos tempos em ~ue vivemos, põem à mostra a importância
capital do petróleo para a segurança de um país. Os estudos sôbre
a energia nuclear e a realização das bombas atômicas seriam inúteis
como instrumento de g·µerra, se não houvesse o petróleo que movimenta a complicada máquina guerreira da área moderna.
E assim nos tempo;s de paz e nos tempos de guerra, o petróleo
se arvora em impulsionador do progresso e esteio da democracia,
enquanto atua como el~mento básico da defesa nacional.
Destas considerações, há uma lição a ser estudada, analisada,
pesada e medida, porql.jle o petróleo foi transportado do campo comercial para a esfera militar de segurança, e, sob êste aspecto, o
problema se apresenta delicado e perigoso.

IV -
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As Sanções Económicas e o Petróleo

Da imprescindível necessidade que os povos têm do petróleo,
quer na paz, quer na guerra, resulta que sempre que se procura
pôr em prática obstáculo para impedir a obtenção do petróleo para
satisfazer aquela necessidade, criam-se situações angustiosas e difíceis, de graves conseqüências.
A repercussão desta medida, se tomada, é tão grande, que importaria numa declaração de guerra, pois que hoje é quase que
impossível a uma nação manter-se sem a ajuda do precioso combustível líquido.
Veja-se por exemplo o resultado das sanções econômicas impostas à Itália por ocasião da guerra com a Abissínia.
O resultado foi muito sensível para os italianos e tão profundas
eram as conseqüências de uma sanção em relação ao petróleo que
embora a Itália recebesse combustível de outras fontes não associadas, a. sua situação de beligerante se enfraquecia, sob o ponto de
vista do ataque e resistência. Assim a Itália teria considerado o
embargo sôbre o petróleo como uma sanção militar, uma declaração implícita de guerra, e não como sanção econômica.
Naquele período, Laval, discursando perante a Câmara Francesa, afirmou que as sanções sôbre o petróleo complicariam a situação e determinariam pelo menos uma mobilização parcial .
Como conseqüência, nos conflitos armados, a sanção mais importante, que todos temem, é o embargo sôbre o petróleo, porque
está provado que, se todos os países produtores, por suas emprêsas,
se recusarem a fornecer petróleo, evidente que a Nação focalizada
pelo embargo, está condenada, de antemão ao fracasso.
É bem verdade que êsse raciocínio pode ser extensivo a qualquer
outro produto, mas o petróleo tem o privilégio vital de interessar diretamente as operações militares e os serviços de retaguarda, pois
f>. êle que move os elementos motorizados das guerras modernas.
Segundo esta linha de raciocínio, comenta-se que bastaria para
assegurar a paz e evitar as guerras, que se formasse uma "frente
única" do petróleo, de modo que se fornecesse liberal e regularmente a todos os países beligerantes.
Assim, dizem os simplistas, estaria assegurada a paz e banida
a guerra da face do globo.
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Tais conclusões, evidentemente, não são verdadeiras, porque o
próprio petróleo seria, mais ainda do que o é, causa constante das
constantes guerras.
Exemplo vivo foi a última guerra entre o Paraguai e a Bolívia
para a conquista do Chaco, onde os lençóis petrolíferos jazem em
poder de companhias estrangeiras. Outro exemplo recente refere-se
à Anglcr Iranian Oil Company cuja disputa com o govêrno Iraniano
sôbre o petróleo tornou-se um fator tão melindroso, que quase levou
à guerra as duas grandes nações do mundo - Inglaterra e Rússia.
Verifica-se, pois, que, de qualquer maneira, as sanções sôbre o
petróleo conduziriam, mais cedo ou mais tarde, às mesmas guerras
que se pretenderiam evitar. Ademais, quem poderia impor sanções
aos países produtores de petróleo e evitar que êles, usando do seu
privilégio, se transformassem em conquistadores?
Só há, pois, uma conclusão. A paz deve ser procurada por outro
caminho e o petróleo deve ser distribuído largamente numa perfeita compreensão de altruísmo progressista.
Devem os povos la,nçar mão de todos os seus recursos para arrancar da terra o ouro negro necessário para o progresso do mundo.
Os países que têm a felicidade de .possuir dentro dos seus limites
territoriais jazidas de petróleo, devem explorá-las sem tardança,
porque o comércio do petróleo não só enriquecerá o país que o
produz, mas facilitará as relações internacionais, fornecendo-o aos
não produtores, cujo desenvolvimento interessa hoje mais do que
nunca~ às chamadas nações fortes.
A ajuda mútua doiS povos, no regime democrático é, sem dúvida
o melhor meio para se assegurar a paz e garantir a liberdade dos
povos.
V -

O Petróleo na Política Internacional

Fala-se tanto no Rapei exercido pelo petróleo na política internacional, que alguns qtimistas entendem tratar-se de exagêro; entratanto, nenhum e:xagêro é condenável diante da evidência do aumento da utilização do petróleo na técnica geral durante a paz, e
na técnica militar durante a guerra. As aplicações múltiplas dêste
combustível líquido, do qual nenhum povo pode prescindir, colocam-no numa posição de destaque na política internacional.
Se atentarmos para os progressos gigantescos da aviação, do
automobilismo, da marinha, e, sôbre tudo, para a mot'>rização dos
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exércitos modernos, verificamos que da política internacional não
se pode afastar o petróleo.
Tão. importante é a sua posse que os países não produtores
lançam mão de tôdas as suas reservas disponíveis para adquiri-lo,
ou fazem grandes sacrifícios para substituir êste combustível por
sucedâneos, duvidosos em qualidade e mais caros, quer pelo seu
custo de produção, quer pelos grandes investimentos do.s capitais
reclamados.
Podemos, pois, afirmar que a política internacional de após
guerra, ou seja a atual, se não está completamente dominada pelo
petróleo, está fortemente influenciada por êle.
Se é verdade que a produção mundial do petróleo registrou nestes últimos quinze anos modificações essenciais, com a descoberta
de novos campos petrolíferos, e abertura de novos poços aumentando a produção em quase todos os países produtores, não é menos
verdade que o emprêgo do petróleo e de todos os produtos resultantes da sua industrialização aumentaram em progressão continua,
muito mais considerável do que a produção.
Pôsto o problema neste pé, o consumo aumentando em progressão geométrica e a produção aumentando em progressão aritmética,
é fácil considerar como natural a rivalidade existente entre os grupos mundiais que se dedicam ao comércio do petróleo, lutando para
controlarem as regiões e terrenos petrolíferos espalhados pelo
mundo.
Esta luta assola também a diplomacia internacional das chamadas grandes potências, para as quais a posse do petróleo é uma
necessidade vital não só nos tempos de paz como nos tempos de
guerra.
Mais natural ainda, é que a luta para atingir o domínio do
petróleo não se processe à luz do sol. O problema é muito complicado
e melindroso para ser exposto à opinião pública dos países, e até
há pouco não era sequer percebida a infiltração dos trustes no domínio do petróleo.
Os movimentos processavam-se sob pretextos completamente
diferent~s, como as operações militares realizadas nos campos secundários do Irã, Mosul e o Cáucaso, nos tempos da grande guerra.
:i!:stes pontos nada tinham que ver com a guerra que se desenrolava
na Europa, mas o petróleo atraia com o seu poder de riqueza e
progresso.

-
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A guerra chegou até àqueles lugares, conduzida pelos alemães
e pelos inglêses, aquêles sob o pretexto de ameaçar, e êstes para defender o caminho das índias; mas a realidade era a ocupação dos
campos petroliferos, que, de fato, foram ocupados em parte, porque
o Cáucaso ficou em poder da Rússia, que se beneficiou com aquêles
campos conhecidos, e outros descobertos, criando para si um papel
de preponderância econômica e militar na comunidade das nações
do mundo.
Como se vê, o petróleo exerce um grande papel na politica internacional, devendo pois os países que o produzem estar sempre
vigilantes e os seus governantes não devem descuidar-se, porque a
ambição dos povos é alimentada pela posse do petróleo, podendo
causar grandes perturbações que, na realidade, têm caráter internacional.
A preocupação de todos nós, e sobretudo dos governantes, deve
ser evitar que o ouro negro, porventura existente no subsolo, continue inexplorado, pprque o petróleo bruto tem a finalidade de
atrair os que se dedicam à sua exploração, enquanto que se uma
nação o extrai e ind\lstrializa, já não é a prêsa fácil dos grandes
trustes, mas um concorrente respeitado e consultado, nos conciliábulos reservados ài:; chamadas grandes potências.
São estas, as grandes potências, que mais têm necessidade do
petróleo, na paz para o seu desenvolvimento, na guerra para os seus
exércitos. O petróleo ~xerce tanta importância na política internacional que certo economista afirmou que em determinadas atividades humanas, se l]eve sempre pensar no "cherchez le pétrole".
claro que há Ufn certo exagêro nesta imitação francesa mas
se examinarmos com cuidado os elementos capazes de desencadear
uma nova guerra e sobretudo a guerra fria que traz o mundo sempre
apreensivo, encontraremos muitos fatôres em jôgo, mas o mais importante dêles é, e será o petróleo, porque, à medida que êste combustível se vai tornando indispensável à economia e segurança militar de um país, o perigo do seu domínio completo na política in·
ternacional crescerá.
É

Urge, pois, que os povos, habitem êles em países prOdutores ou
não produtores de petróleo, movimentem a sua diplomacia, no
sentido de uma colaboração internacional compreen.!'liva, e-vitando
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as guerras de conquista em busca do petróleo e fugindo da agressividade nacionalista, extremos que conduzem às mesmas desgraças
para a humanidade.
VI -

O Petróleo como Fonte de Energia

Quase todos produtos resultantes da industrialização do
petróleo constituem fontes de energia cuja aplicação na vida doméstica e ajudando a evolução econômica de um país, os tornam
de grande importância para o desenvolvimento atual do progresso.
Em menos de cem anos o desenvolvimento do emprêgo de todos
os derivados do precioso ouro negro alcançou uma ascensão tal, que
maravilhou os mais otimistas.
Verificada a grande aplicação do petróleo, foi necessário procurá-lo com mais afinco, o que só foi possível com os progressos
realizados nos métodos de prospecção, de exploração e industrialização bem como ao aperfeiçoamento da técnica que transformou o
produto bruto em derivados superiores, com o fim de uma utilização da famosa riqueza mineral.
As nações que possuem jazidas petrolíferas e as exploram, usam
o produto como uma das principais fontes da energética nacional,
enquanto as nações que as não possuem são obrigadas a obter o
petróleo através de uma importação onerosa, para poderem fazer
face às suas necessidades.
É dentro dêste princípio que os países que possuem petróleo
praticam uma política de utilização racional procurando satisfazer
suas necessidades, sem se descurarem da conservação de reservas
para o futuro, enquanto os países que não possuem petróleo, de
acôrdo com as suas possibilidades econômicas, procuram intervir
para aquisição do combustível líquido, tão necessário para o seu
desenvolvimento.
Na conformidade do surto de valorização do emprêgo do petróleo e seus derivados, podem os observadores concluir do rumo seguÍtdo pela política dos países. E o conhecimento da evolução da
indústria petrolífera, nestes últimos dez anos, e os seus resultados, podem servir para a determinação de uma política econômica
a ser adotada de acôrdo com as realidades de cada nação.
Constituindo o petróleo uma importante fonte de energia, e
podendo ser aplicado sob muitas e variadas formas para o progresso
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de um país, é natural que nos lembremos da grande importância
que tem para a boa marcha da vida econômica e política a seleção
e a graduação das referidas aplicações.
:S:ste problema demanda considerações numerosas e complexas,
de maneira que a orientação da politica do petróleo possa variar
mais no sentido da economia geral do que da economia local.
Assim, quando se cuida do problema do petróleo no Brasil, êle
deve ser examinado e solucionado tendo por base considerações
muito sérias e objetivas, para que a sua política traga vantagens
reais para o nosso país, impulsionando a sua economia.
Quando se fala em petróleo, todos sabem da sua aplicação,
mais ou menos restrita ao gênero de atividade a que a pessoa interessada se dedica.
A título de curiosidade, e pondo de parte as aplicações medicinais, e o emprêgo do petróleo cru, como matéria lubrificante, êste
porque pode ser considerado como de aplicação energética, pois
mediante o seu uso diminuem as perdas de energia, para a condução
dos veículos, e aquêle~ porque invadem outros setores da vida de
um país, vamos resu~ir as fontes principais de energia, que beneficiam a vida doméstic~ e econômica de um país:
1 - Iluminação, pela qual o petróleo se transforma em energia luminosa, aplica~ em menor escala nos tempos modernos.
2 - Obtenção da fôrça vapor, com suas diversas aplicações.
Neste caso a energia contida nas massas de petróleo se transforma
em energia mecânica, em calor ou em energia química.
3 - Os motores de explosão e de combustão interna encontraram grande aplicação dado ao custo reduzido do petróleo e facilidade do seu funciqnamento.
4 - A aviação, o automobilismo, a marinha, os meios de transporte enfim, encontraram no petróleo e seus derivados o seu desenvolvimento ascendente, quer na vida militar, quer na vida civil.
5 - As invenções, que são o orgulho da civilização moderna, o
progresso da mecânica e a motorização dos exércitos, muito devem
às aplicações do precioso combustível.
6 - As indústri~s químicas permitem extrair-se do petróleo
uma infinidade de produtos que aceleram o nosso progresso, contribuindo para uma :qaelhor vida no futuro. Todos êstes produtos
representam uma energia química oriunda da transformação da
energia armazenada Qas massas do petróleo.
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Considerado o petróleo como fonte de energia, tem êle concorrentes, mas não pode ser superado, porque o resultado da sua
aplicação sob tôdas as formas conhecidas, ou seja luminoso, mecânica, termal ou química, é sempre vantajoso.
O petróleo, pois, como fator energético, tem uma importância
capital para a economia interna de um país e para o desenvolvimento do seu progresso, devendo todos os homens interessados na
grandeza do Brasil contribuir para que a política petrolífera se
enquadre como uma realidade prática, deixando que o petróleo
cumpra o papel que deve cumprir no mundo.
A caminhada é dura e cheia de obstáculos, mas quando um
povo se propõe a lutar para vencer, o resultado só tem um nome:
realização.
VII -

Recomendações das chamadas "Grandes Potências"
em relação ao Petróleo no Mundo

As aplicações do petróleo e seus derivados, se tornaram de
tal maneira importantes, não só na paz para o progresso de um
país como na guerra para assegurar a vitória, que levaram as chamadas "grandes potências" a adotarem recomendações, a princípio reservadas mas depois abertamente, mediante disposições diversas, propaganda através de publicações de livros especializados,
nos quais se preconizavam critérios que passamos a resumir:
1 - Prevendo um futuro de crescimento da produção do petróleo, recomendavam aos industriais daquele precioso combustível,
que procurassem explorá-lo em países estrangeiros que possuíssem
jazidas de petróleo, explorando-o com mais intensidade, enquanto
os chefes dos trustes procuravam obter apoio diplomático para conseguir a finalidade recomendada.

2 - Extrair o máximo de petróleo nos países estrangeiros, de
maneira a conservar as suas reservas, progredindo na paz e garantindo a vitória, num conflito eventual.
3 - Aconselhar a conveniência de restringir ou aumentar a
extração do petróleo no mundo, de maneira a assegurar-lhe equilíbrio nos preços.
4 - Procurar melhorar sempre os métodos para exploração
do petróleo e seu aproveitamento integral.
31 -
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5 - Incentivar os estudos para encontrar substitutos possíveis,
tal como o petróleo sintético, e aproveitamento da maior quantidade possível dos óleos extraídos dos xistos betuminosos etc.
6 - Recomendar que os estudos dêstes problemas considerados melindrosos sejam confiados a técnicos de reconhecida capacidade.
É evidente que para que estas recomendações fôssem postas
em prâtica, os trustes deviam movimentar a política governamental de seus países, para:
a) obter a revogação das medidas postas em prática, no
sentido defensivo nos países estrangeiros;
b) estimular os bancos e os capitalistas a adquirirem terrenos petrolíferos no estrangeiro;
e) realizar, nos países cujos governos fôssem recalcitrantes,
uma ação subgovernamental de caráter direto.
Esta política deu os resultados preconizados até que o conhecimento das possibilidades nacionais, das nações atingidas pela política dos trustes, levoh alguns países a adotar medidas restritivas,
diminuindo hoje em pia a influência das chamadas grandes potências, nos países p<>issuidores de petróleo.
A última guerra, embora tenha sido um exemplo vivo da colaboração dos países t;iemocráticos para obter a vitória contra as
tiranias instaladas nlf Europa, criou posteriormente em tôdas as
nações um desejo art;iente de se fortificarem econômica e militarmente, de maneira que, na paz ou na guerra, tivessem tratamento em igualdade de condições, e, como era natural, o nacionalismo
dirigiu-se para o pet;róleo, fator indispensável para conseguir o
seu fim.
Se é verdade que c;m alguns países os trustes ainda dominam a
política do petróleo, não é menos verdade que a influência dêles
decresceu sobremaneira.
Na América do Sul, os trustes internacionais já encontraram
grandes obstáculos. Na Bolívia, por exemplo, se bem que tenha sido
obrigada a fazer modificações em relação à indústria privada do
petróleo, o govêrno apoderou-se, de uma maneira ou de outra, das
jazidas de petróleo, exploradas mediante contratos pela Standard
Oil Company, decret~ndo a formação da ENTE NACIONAL YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS, forçando
a existência e conserv;ação das suas reservas de petróleo.

-- 483 --

O Uruguai, embora nas suas terras não se tenham encontrados lençóis de petróleo em quantidade comercial, o seu nacionalismo criou uma rêde de destilaria, alimentadas pelo petróleo do
Peru, sob a direção da "Administración Nacional de Combustibles,
Alcohol y Portland".
Na Argentina, durante a presidência do General Mosconi,
instalou-se a destilaria fiscal de La Plata, criando-se o "Yacimientos Petrolíferos Fiscales", que dava ao Estado o monopólio da exploração do petróleo.
O nacionalismo exacerbado apregoou que se havia destruído
o mito de invencibilidade da técnica e da ciência imperialistas
afirmando que o Estado podia iniciar uma gigantesca indústria
emancipada de tôda influência estrangeira.
Verificou-se porém posteriormente, que a "Yacimientos Petrolíferos Fiscales" foi obrigada a permitir aos trustes estrangeiros,
uma colaboração indireta para impedir o domínio completo dos
trustes internacionais do petróleo.
(Em capítulo posterior, estudaremos a política argentina do
petróleo).
Outras derrotas sofreram os trustes, como se vê no México e no
Irã, mas não nos devemos esquecer que os trustes internacionais do
petróleo nunca se dão por vencidos. Efetuam retiradas estratégicas,
mas têm recursos infinitos e inesgotáveis, não só de caráter financeiro, como também de sutileza política.
Formaram mesmo o que se chama frente única do petróleo, e
mediante influências diplomáticas - e porque não dizê-lo pela corrupção, se infiltram para obtenção de regimes legais nos países
estrangeiros, que lhes sejam convenientes, obtendo transições
graduais das leis mais intransigentes, ou então fazendo todo possível para que as emprêsas nacionais do petróleo dos Estados SulAmericanos contratem técnicos, geólogos, geofísicos e outros, de
maneira que, trabalhando aparentemente sob direção nacional,
obedeçam só e efetivamente, as ordens dos trustes internacionais.
Todos êstes fatos, porém, são hoje conhecidos e a ação dos
trustes internacionais encontra maiores obstáculos, porque o progresso relativo de algumas nações, entre elas o Brasil, criou uma
riqueza que, aliada ao sentimento de patriotismo do seu povo, poderá fazer frente ao imperialismo das "grandes potências".
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Convém, entretanto, assinalar de passagem que os extremos
são prejudiciais ao desenvolvimento econômico de uma nação,
não sendo aconselhável o abandono pela política entreguista, nem
o nacionalismo agressivo do monopólio estatal.
Precisamos fazer sentir, é verdade, aos nossos amigos estrangeiI·os que sabemos, como êles sabem, que o petróleo significa poderio e fôrça que conduzem um país em direção a sua independência
econômica e asseguram o respeito pela sua soberania, mas não
devemos ir ao extremo de fugir a uma colaboração internacional
para abastecer de petróleo as necessidades do mundo.
O regime de colaboração entre o Estado e capitais nacionais
para a exploração do petróleo é o mais aconselhável, porque mostrará aos trustes internacionais que não deven1 mais imiscuir-se
na indústria e comércio do petróleo fora da órbita dos seus próprios
países, uma vez que o petróleo está sendo extraído e industrializado sem prejuízo das nações não produtoras, mas consumidoras
do indispensável combustível líquido.
Vlll -

Resumo dos Princípios que devem reger a Indústria do Petróleo
sob Direção do Estado e a Dirigida pelos Particulares

Para que se obtenha êxito em qualquer ramo de atividade,
seja de ordem comercial ou industrial, é necessário que o regime
financeiro que regula o seu desenvolvimento, se apóie em princípios de uma rigorosa disciplina econômica, para que se possam alcançar progressivas diminuições nos gastos gerais, que redundem
num menor custo unitário de produção.
1!.:ste ponto de vista, quando se trata de uma emprêsa particular, sobretudo em relação ao petróleo, se traduz em conquistar
um aumento proporcional dos dividendos, e sempre que êste resultado é atingido, a emprêsa recebe o qualificativo de bem administrada. O público, para tais companhias, representa um in·
terêsse relativo, pois o seu papel é pagar os preços dos produtos
que a emprêsa vende, consumindo-os de acôrdo com as suas necessidades, concorrendo dêste modo para o êxito da emprêsa.
Quando, porém, se trata do Estado administrador de uma indústria. de petróleo, os princípios da disciplina econômica variam
e diferem dos aplicados pelas emprêsas particulares. A não ser a
política do barateamento do custo da unidade de produção, os
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demais princípios diferem essencialmente. O Estado, por exemplo,
quando explora, sob monopólio, qualquer indústria, não tem acionistas a quem distribuir dividendos, mas para cumprir a sua finalidade deve empregar os lucros, para alargar o raio da sua ação
até os limites exigidos pelas necessidades do consumo.
Se êste limite não fôr atingido, porque a produção não basta
para o consumo, sejam quais forem os motivos, embora alheios
à sua vontade, o Estado é mau administrador.
Vê-se, pois, que a exploração do petróleo por emprêsas particulares, sobretudo pelas pertencentes aos trustes internacionais, é
prejudicial aos interêsses do público, à economia nacional e poderá ser o motivo de perturbações sociais de conseqüências imprevisíveis, pois que os seus interêsses não são os do país, mas dos
trustes que representam .
Por outro lado o monopólio do Estado tem a desvantagem de
arcar C?m uma responsabilidade que muitas vêzes não pode cumprir, recaindo êste insucesso sôbre os ombros do govêrno que se
desprestigia na opinião pública, com graves conseqüências para
a administração, e para a própria estabilidade do regime.
Assim, os países que possuem jazidas de petróleo não podem
esquecer de que é êle elemento indispensável para a vida industrial
e social dos povos em tempo de paz e de guerra, não permitindo
que êle seja um instrumento manejado por interêsses estranhos,
mas também não devem monopolizá-lo, para que um possível fracasso desmoralize os seus governos, com evidente prejuízo para o
progresso nacional.
Ambas as formas são extremas, e repito, todo o extremismo
é condenável, e em se tratando de petróleo, qualquer destas formas
de exploração está mais próxima do exclusivo interêsse particular
do que do interêsse público.
Se procuramos nos emancipar da pressão das organizações
estrangeiras que consideramos fundamentalmente perturbadora,
não basta, em matéria de petróleo, nos situarmos fora dos interesses do exterior, é necessário que nos organizemos em igualdade de
condições, em companhias nacionais, concorrentes das estrangeiras
e colaboradoras na produção do petróleo para o consumo interno,
P, posslvelmente internacional.
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IX - Dos trustes internacionais

Antes da grande guerra dominavam a política internacional
do petróleo principalmente os capitais americanos, anglo-holandeses e alemães, sendo que êstes durante a guerra foram perdendo
a sua importância e depois de firmada a paz de Versailles foram reduzidos ao mínimo.
Hoje, pode-se dizer, aquela política mundial é manobrada
por dois grupos poderosos que se chamam "Standard Oil" e "Royal
Dutch".
A sua característica comum é a atuação internacional em relação ao petróleo, dominando quase que os cinco continentes com
seus mares e oceanos, através das várias emprêsas a elas filiadas.
Fracionam-se elas em muitas dezenas de companhias que
agem de acôrdo com as suas aspirações do domínio, ampliando
os limites da sua ação, ao máximo.
Já me referi que estas poderosas emprêsas petrolíferas procuram atuar, direta ou 1ndiretamente, sôbre os governos das nações fracas, de maneira a obterem a promulgação de lei forçando
um regime favorável à sua política de exploração do petróleo.
O argumento é simples, pois, afirmam que nenhuma outra
companhia pode realizar a obra complicada e custosa da industrialização do petróleo, porque lhe faltam experiência, dinheiro, técnicos e sobretudo organi2;ação.
Além disto, atraindo os capitais estrangeiros para a indústria
do petróleo de um país, çlizem os trustes, o país enriquece, e com
estas afirmativas levam os menos avisados a entregar-lhes extensões de terrenos mediante regimes legais a grande prazo, instalando-se êles tranqüilamente, e exercendo a sua atividade que só
a êles assegura, legítima, mas excessiva rentabilidade.
Durante o Congresso Internacional do Petróleo em Paris em
1937, as fôrças do trus~e mundial ainda sustentavam algumas
fórmulas do seu passado, destacando-se as seguintes:
1 - As emprêsas de petróleo, sejam nacionais ou estrangeiras,
devem trabalhar, em primeiro lugar, em beneficio do Estado.
Como se vê, êste primeiro item é o açúcar com que os trustes
pretendem adoçar a amargura dos países onde iriam exercer a
sua ação.
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2 - Para encorajar a exploração do petróleo, não basta que
o Estado, posslvelmente produtor, mostre benevolência em conceder terrenos. É preciso que êle crie, ao mesmo tempo, condições
que permitam pagar e compensar os riscos da aplicação dos capitais.
3 - Recompensas suficientes aos exploradores, sob forma de
terrenos petrolíferos descobertos pelas emprêsas.
4 - Possibilidades de lhes serem concedidos terrenos petrolíferos já explorados pelo Estado.
5 - Concessão de grandes vantagens às emprêsas exploradoras, como sejam, redução das tarifas de transporte; de taxas e
impostos, de maneira a permitir às emprêsas estrangeiras grandes
lucros durante os bons anos, a fim de compensar as perdas com
a exploração e trabalho feito nos anos maus.
6 - Afirmam os trustes ainda que a indústria petrolífera de
qualquer país só pode firmar-se e desenvolver-se, quando o regime fiscal sob o qual trabalha não a sobrecarrega de impostos.
7 - Os países que souberam praticar uma política de visão
larga na distribuição dos terrenos e na fixação de condições favoráveis à exploração do petróleo pelos trustes conseguiram valorizar
suas riquezas petrolíferas e assegurar uma prosperidade desejável.
Citam como exemplo desta prosperidade a Venezuela.
Estas, em palavras diferentes, o pensamento dos trustes internacionais, sustentando ainda outros pontos que me abstenho de
citar.
É evidente que conseguidas aquelas pretensões, os trustes devem obter grandes resultados, mas para êles e seus acionistas,
pois o Estado só se limita a receber aquêles impostos ínfimos, que
nem sequer bastam para cobrir as despesas feitas com o consumo
interno do seu próprio combustível líquido.
Depois da última guerra as duas grandes companhias, que
já viviam em choque, pelo domínio do petróleo, continuaram a
sua luta, sob o aparente acôrdo da frente única do petróleo, mas
os últimos acontecimentos mundiais obrigaram as fôrças imperialistas do petróleo a agirem com mais cautela, e a recuarem em alguns pontos do mundo, como no Irã.
O Brasil não entregará o seu petróleo aos trustes imperialistas
e com a nova polit'i.ca delineada na Mensagem governamental, que
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organiza a sociedade mista de capitais nacionais, a Petróleo Brasil S. A., ficará marcada uma nova era para a economia e segurança nacionais, para um melhor destino da humanidade.
X -

Regime Legal de Colaboração de Capitais Nacionais e Estado

Entre os bens da natureza considerados como elementos naturais da vida material de uma nação, o petróleo figura como fator
de primeira linha.
Assim, como não se deve permitir a destruição total das matas, e praticar outros atos que conduzem ao esgotamento das águas
ou a esterilização dos campos, também não deve um país permitir
que se explorem as suas jazidas de petróleo, contrariando os interêsses nacionais.
Surge daí a necessidade de uma política brasileira para encraminhar a exploração, produção e utilização do petróleo como fonte
da prosperidade e da seg1i1rança nacionais.
Esta política tem necessidade de pontos de referências fixos
antes de ser estabelecida ~ cristalizada e também de ser conhecida
pelas iniciativas particulares em outros setores da indústria, à
qual a emprêsa controlaqora do petróleo terá muitas vêzes de recorrer.
Parte dêstes fatôres podem ser enunciados, podendo sofrer
restrições ou ampliações, segundo critério pessoal do estudioso.
! -Trabalhador por uma boa estruturação político-econômica
e técnica do regime legal em benefício do Brasil.
2 - Assegurar, dent:ro dêste regime, uma capacidade financeira suficientemente grande, pois assim o exige o desenvolvimento
da indústria do petróleo.
3 - Garantir uma capacidade técnica representada por engenheiros especializados em perfurações de poços, especializados em
geologia e geofísica, procurando técnicos que não tenham trabalhado com os trustes, advogados, contadores, e ainda especialistas
em topografia, em químic21- etc. . A maior parte dêstes técnicos, tanto quanto possível, devem ser de nacionalidade brasileira.
4 - Fomentar a preparação técnica de jovens brasileiros mandando-os especializar-se no estrangeiro, de modo a ter para o fu-
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turo uma equipe de brasileiros, capacitada para o desenvolvimento
da indústria do petróleo.
5 - Realizar prospecções e estudos geológicos sôbre o território brasileiro, de modo a alargar-lhe o horizonte petrolifero, na
maior parte dos estados.
6 - Estas investigações devem ser intensas, e continuamente aplicadas, usando-se os métodos mais modernos adequados às
características dos terrenos a investigar.
7 - Delimitar zonas chamadas de reserva, que tenham características prováveis e possíveis de serem petrolíferas.
8 - Aperfeiçoamento constante dos estudos geológicos, geofísicos e da técnica de perfuração, para que se possam transformar
as reservas~possiveis em prováveis, e, estas, em seguras.
9 - Trabalhar sem descanso, usando a técnica dos audazes,
para que a produção possa cobrir o consumo interno do pais, no
mínimo espaço de tempo possível.
10 - Estudos de métodos novos para conservação racional
da produção.
11- Cuidar da organização do pessoal técnico, administrativo
e operário especializado, não só em relação ao trabalho e remuneração, mas também em relação a sua saúde, higiene, descanso, assistência social e educação, inclusive para suas famílias.
12 - Procurar mediante formas apropriadas a participação
contínua do capital nacional, a fim de assegurar-se a capacidade
financeira da companhia.
13 - Tendo em vista a estratégica de organização da indústria
central, criar companhias subsidiárias ou filiadas, tôdas elas de
caráter nacional, de preferência para atuar nas zonas petrolíferas
do país, na conformidade dos governos dos Estados, mediante regimes e convênios que interessem a companhia principal de petróleo.
14 - A estratégia da organização da companhia deve ter um
caráter essencialmente nacional, obedecendo a uma perfeita e
consciente administração técnica e a uma perfeita e conscienciosa
direção administrativa.
Outros fatôres, evidentemente serão de importância e terão
uma urgência relativa mas parece ao estudiosos da matéria que a
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aplicação prática dos princípios atrás expostos pela companhia
nacional brasileira, lhe trará sem dúvida grandes possibilidades
de êxito.
O trabalho e o esfôrço contínuos do pessoal administrativo, dos
técnicos e do operariado, aliados aos recursos financeiros, poderão,
mediante uma transição gradual aconselhada pela prudência e
pelo patriotismo, contribuir para a realização e duração de uma
política de petróleo positiva e grandemente vantajosa para o Brasil.
O Estado e o Povo Brasileiro

O govêrno brasileiro compreendeu perfeitamente que, embora
se tenha afirmado que o Brasil possui fontes ilimitadas de petróleo, e a sua exploração no Norte do país comprova aquela afirmativa, só se deve considerar como riqueza real aquela que já
foi extraída, e como riqueza presumível, o petróleo que se acha
oculto.
Com esta compreen~ão, o Estado se prepara para pôr em evidência a riqueza subterrânea, contribuindo assim para que num
futuro próximo sejam a~iviadas as despesas com a importação do
petróleo.
A formação da Petróleo Brasileiro S. A. é o reflexo da compreensão enunciada nos parágrafos anteriores, mas a direção da
nova companhia deve ser confiada a pessoas inteligentes e audazes,
honestas, sinceras e de r;aciocínio sereno, em cujas mãos repousará
a responsabilidade desta grande obra.
Prestigiando-lhes a ação, o Estado deve estar em situação de
intervir na direção da companhia, sem limites e sem peias de ordem política, de maneira que a responsabilidade dos dirigentes
seja a responsabilidade do próprio Estado.
O manejo da indús~ria do petróleo exige dos seus assessores
e servidores obrigações ide natureza excepcional, que não podem
ser delegadas, em momento algum, dada a dificuldade imposta pelas operações técnicas, administrativas, legais e econômicas do
empreendimento.
Isto se deve ao conhecimento que se tem de que qualquer
obstáculo ou transtôrno, depedente ou não das vontades dos dirigentes, diretores ou empregados, que apareçam nos múltiplos
processos da exploração elo rico combustível, cri~m de maneira ime-
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diata, no campo da indústria em geral, uma suspensão, de tal
maneira engrenada, cujos efeitos são tão perturbadores, que danificam todo sistema social de trabalho, com graves prejuízos para
a economia nacional.
Assim o govêrno e o povo brasileiros compreendem que nunca
é demais realçar a importância fundamental que tem para o país
a manutenção de uma ordem normal e continuada em matéria da
indústria do petróleo.
Esta ordem de trabalho se torna tanto mais obrigatória, quando atentamos para a realidade do inicio de uma nova era da economia nacional, enunciada e preconizada pela Mensagem governamental encaminhada a esta Casa Legislativa, criando uma emprêsa de capital misto, público e privado, a "Petróleo Brasileiro
S. A.", cuja finalidade é industrializar o petróleo, mediante novos
rumos mais seguros e benéficos, garantindo à emprêsa recursos
financeiros suficientes para se obter um êxito incontestável.
Todos os habitantes do pais, brasileiros ou estrangeiros, desde
o mais modesto operário até o Presidente da República, devem compreender, e compreendem sem dúvida, ou já o sabem, que na busca
do progresso da indústria do petróleo deve haver uma solidariedade
irrestrita. ·
O povo brasileiro deve capacitar-se, também, de que não deve
haver nenhum elemento, nem uma só peça dêste conglomerado
humano, que fuja dêste natural desígnio, que é o desenvolvimento
harmônico, coerente e sistematizado ido progresso do Brasil.
Da observância dêstes princípios, surgirão nossos direitos e
nossos deveres, em reciprocidade dos direitos e deveres do Estado.
O govêrno sabe, mas o povo deve permitir que lhe seja repetido,
que, em matéria de petróleo, há uma necessidade de resistir e de
não se deixar convencer pelas críticas das fôrças subversivas, que
espalham a descrença. O petróleo é fundamentalmente diferente de
qualquer outro produto suscetível de ser submetido a trustes, no
seu comércio, dando lugar a leis que muitos chamam de repressão
interna, mas que, na realidade, são leis protetoras do povo e da
economia de um país.
A timiidez deve ser posta de parte e a técnica dos audazes
deve imperar para que o problema seja solucionado. O "Jornal do
Comércio" de 4 de maio do corrente ano, em artigo bem lançado,
assim se exprimia: - "A exploração que se faz em tôrno da questão
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do petróleo intimida aos que, falhos de caráter e com o horror às
responsabilidades, receiam muitas vêzes assumir a atitude que lhes
dita a convicção patriótica do interêsse nacional. O govêrno não
pode ser dominado por êsses temores, deixando de agir no caso com
a consciência do dever impôsto à sua missão política, no exercício
do mandato representativo que deve pô-lo a coberto da intriga e da
maledicência. O problema do petróleo está destinado a transformar-se em arma de combate, que sirva não só à oposição, como também aos conspiradores contra o regime, a serviço do comunismo internacional. É um êrro grave o passo que aproxima os democratas
em divergência política com o govêrno, dos agitadores que se mistificam de nacionalistas, para impedir a exploração das riquezas e
matérias-primas capazes de servir à defesa da liberdade".
Para não aceitar qualquer crítica contra a ação governamental
em matéria de petróleo, basta que o povo brasileiro tenha sempre
em mente que o ouro negro é um elemento indispensável para a
vida industrial e social qe qualquer país em tempo de paz, e fator
primordial da segurança nacional, em tempo de guerra.
Esta verdade é tão patente, que o povo brasileiro deve ter observado que, desde que a Mensagem governamental, criando a "Petróleo Braisleiro S.A. ",foi encaminhada ao Legislativo, uma onda
de contrariedade começou a manifestar-se, veladamente é certo,
mas sob diferentes form~. provocada e espalhada pelos que fiscalizavam o desenvolvimento dos setores submetidos às necessidades de
combustíveis e pelos agentes do regime contrários à Democracia.
O povo deve saber e prestar atenção a êstes fatos, pois que não é
o nacionalismo que se revolta, uma vez que o projeto é eminentemente nacional, mas prqvàvelmente a voz de ordem emitida pelas
fôrças que combatem a democracia, uma voz de ordem, no sentido
de minar a resistência dq govêrno, em face da sua firme decisão, de
criar uma emprêsa destinada a intensificar a exploração e industrialização do petróleo brasileiro em benefício de todos, através da
qual se dá uma exata definição do conceito que inspirou a política
defensiva dos interêsses petrolíferos do povo, coneretizados na Mensagem Presidencial, que :pode ter falhas, mas reflete a realidade de
uma política de petróleo, de acôrdo com as necessidades brasileiras.
O govêrno fêz soar a clarinada de reunir, que é a voz de ordem
para defesa da pátria, concretizada na sua economia periclitante.
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Compete ao povo brasileiro responder: - "Presente'', e, como soldados de uma campanha nobre a redentora, formarem o exército,
cujos esforços cimentados pelo patriotismo, garantam a vitória do
petróleo nacional.
Conclusões Gerais

Pensando exclusivamente no bem do Brasil, foi que me abalancei a contribuir com êste ligeiro estudo, incompleto sem dúvida,
mas que dá uma idéia sôbre o poder do ouro negro, êsse elemento
dinâmico da civilização e da guerra. As breves notícias e considerações feitas sôbre as vantagens e desvantagens do nacionalismo
e internacionalismo da indústria do petróleo, dentro e fora do país,
nos dão uma idéia do que seja a luta para a conquista dêste mineral precioso.
Procuramos dar uma forma simples e compreensiva a esta nossa breve exposição, para que acessível fôsse ao menos iniciado nos
assuntos de petróleo, deixando de entrar na parte técnica.
Assim a química, a geologia, os estudos da origem do petróleo,
dos depósitos petrolíferos, das disposições geográficas das jazidas,
os lençóis brasileiros, os métodos de pesquisa, reconhecimento do:
terreno, perf?ração dos poços, captação do óleo bruto, regime de•
produção, reservatórios petrolíferos, gases naturais, destilação, derivados do petróleo, equilíbrio entre produção e consumo, armazenamento e transporte, que fazem parte do petróleo, nos grandes
capítulos da lavra, indústria e comércio, ficaram a cargo dos técnicos da companhia a ser fundada.
Quanto aos capítulos dês te trabalho, oferecem êles conclusões
que passamos a enumerar: 1.º) Através dos tempos, a necessidade do petróleo foi-se acentuando, de tal maneira, que o seu consumo se tornou indispensável
para o progresso de um país;
2.0) Nas guerras, o petróleo é um dos fatôres vitais para o
sucesso, sendo certo que uma gôta de petróleo vale tanto como uma
gôta de sangue, e o país que o possui e pode abastecer os seus exércitos tem maiores probabilidades de vencer;
3.º) Nas sanções econômicas, verificamos que a inclusão do
petróleo entre elas equivaleria a uma declaração de guerra;
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4.º) Na política internacional, tornou-se o petróleo tão importante, que quando se agita a diplomacia de alguns países, sem
uma causa aparente, o cherchez la femme foi substituído pelo
cherchez le pétrole; é evidente que outros fatôres influem sobremaneira na política internacional dos tempos modernos, mas
um dos principais é o petróleo;
5.0 ) Como fonte de energia, seja luminosa, termal, química,
etc., o petróleo tem uma grande importância para a evolução econômica de qualquer pais;
6.º) Do critério das chamadas grandes potências em relação
ao petróleo do mundo, a conclusão é que pretendem elas estabelecer
reservas de petróleo nos seus países, enquanto procuram insinuar-se
no estrangeiro, para extrair mais e mais petróleo;
7.º) As linhas gerais sôbre a indústria do petróleo sob a direção do Estado ou pelos particulares, demonstram que uma sociedade de economia mista e capitais nacionais resolveria melhor o
problem.a.
XI -

O meu Pensamento em Projeto não apresentado

A revolução industrial do Século XIX só produziu resultados
satisfatórios graças ao (:arvão que fornecia energia e calor, para
que as fábricas atingissem as suas finalidades econômicas.
A descoberta do petróleo imprimiu nova fase ao desenvolvimento industrial e soci~Ll do mundo, baseando o impulso do seu
progresso na maior ou menor facilidade de consumir o precioso
ouro negro.
Os combustíveis líquidos passaram a fomentar a criação de novas indústrias e asseguraram à humanidade, um confôrto mais
apropriado às crescenteiS necessidades da civilização moderna, e
boje, segundo recentes e1Statísticas, o mundo consome mais de um
bilhão e seiscentos milhÕIFS de litros de petróleo, em 24 horas.
Êste consumo se acentua nos povos de índice de padrão de
vida mais elevado, que, por um dêsses paradoxos naturais na vida
humana, vivem no hemisfério ocidental, onde as reservas de petróleo são menores.
Assim, enquanto trinta por cento (30 %) dessas reservas se localizam no hemisfério ocidental e setenta por cento (70%) no hemisfério oriental, o seu consumo é representado na razão inversa,
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pois êste hemisfério consome trinta por cento (30%) e aquêle setenta por cento (70%) da produção industrializada, em números
aproximados.
Numa ligeira apreciação estatística, verüicamos que o povo
americano usa energia combustível numa proporção de 234 milhões de BTU, por pessoa, anualmente, o que corresponde ao gasto
de 45 barris de gasolina, ou 9 toneladas de carvão betuminoso, enquanto os canadenses, que mais se aproximam no consumo anual,
per capita, usam 85% do utilizado pelos americanos.
Os p.abitantes da Europa Ocidental consomem 25 % em relação aos Estados Unidos, a Asia 2%, e a Rússia, tanto quanto é
possível avaliar-se, consome 18%.
Da estatística comparada entre a população e o consumo, vemos que os Estados Unidos, que representam 6% da população da
terra, consomem 45 % da energia mundial derivada dos combustíveis.
Situando o Brasil neste panorama mundial de consumidores,
as estatísticas nos dizem que ,estamos gastando mais de 13 milhões e quinhentos mil litros de produtos de petróleo, diàriamente,
provando que o consumo triplicou desde 1940, e a continuarmos
neste ritmo, em 1955 estaremos nos aproximando da casa dos 20
milhões.
Quase a totalidade do produto consumido, nós o recebemos do
estrangeiro através de uma importação que nos consome divisas
preciosas, cujas disponibilidades poderiam contribuir para a compra de máquinas industriais e outros bens de produção.
O petróleo nos vem da Venezuela, refinado em Aruba e Curaçao, nas Caraíbas, e parte dos Estados Unidos, sendo que o petróleo bruto aqui refinado, mal atinge dois por cento (2%) do nosso
consumo atual.
Em pagamento para a importação do petróleo que vem suprir
os nossos mercados, despendemos no último ano, aproximadamente,
125 milhões de dólares, sendo 2/3 pagos nessa moeda e pouco menos
de 1/3 em libras esterlinas.
Com o aumento da população e o natural desenvolvimento
Idas indústrias as nossas necessidades vão-se acentuando, e todos
os derivados do petróleo crescerão em consumo, fazendo com que
cada vez mais se escoem as nossas divisas, em detrimento da economia nacional, sem levarmos em conta que o preço da gasolina
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no Rio de Janeiro é duas vêzes maior do que qualquer outro país
amerícano produtor de petróleo, paga para a sua obtenção.
Tudo isto, porém, seria natural, se na vastidão do ten·itório
brasileiro o seu subsolo não contivesse reservas de petróleo.
~.las é sabido que a nossa área territorial abrange em sua formação geológica seis por cento (6%) das rochas sedimentares, conbrasileiro o seu subsolo não contivesse reservas de petróleo.
Não quer isto dizer que o Brasil tenha no seu subsolo seis
por cento (6%) das reservas de petróleo do mundo, pois só um
futuro de exploração intensiva nos poderá dar a certeza das nossas
reservas, que, a meu ver, são bem maiores.
Resumindo a conferência do Engenheiro Avelino Inácio de Oliveira, pronunciada no 3.º Congresso Brasileiro de Geologia, publicada na Revista Mineração e Metalúrgica, Vol. XIV - n. 81 setembro-outubro de 1949, verificamos que o Conselho Nacional
do Petróleo iniciou em 1939 os trabalhos de pesquisa do petróleo
no País, que vinham s~ndo executados pelo Departamento Nacional da Produção Miner~.tl.
Sem entrar no valor científico da dissertação técnica e erudita, verificamos que as áreas brasileiras possivelmente petrolíferas atingem a quase uiµ têrço do território nacional.
As fossas da Ilha dp Marajá, a da tectônica da Bahia, os quinhentos mil quilômetros quadrados na parte central do Estado do
Maranhão, a Bacia do Pi:traná e outros tantos pontos da nossa terra,
apresentam formação capaz de conter petróleo.
Considerando que a região do Estado da Bahia, até agora a
mais visada, só foi minuciosamente pesquisada com o emprêgo da
Geologia e da Geofísica, numa área de 30 mil quilômetros quadrados, vemos quão longe estamos duma realização efetivamente compensadora.
O Conselho estêve em dúvida, a princípio, quanto à orientação
a seguir, mas "aos poucos o órgão adquiriu consciência do verdadeiro sentido da Geologia e passou a conduzir o problema com
orientação técnica segura".
Ainda assim, em 11 anos de trabalho, as reservas medidas não
iam em 1951 além de 50 milhões de barris, que devidamente refinados dariam somente para abastecer o Brasil pelo espaço de 20
meses, sem aumento qo consumo atual.

-497-

Ao Conselho Nacional do Petróleo, porém, não cabe a culpa de
não estar o problema definitivamente solucionado, e até se levarmos em conta o trabalho de uma única unidade, com recursos limitados, o resultado obtido pQlde ser considerado como ótimo.
É, que o petróleo, na frase dos técnicos, "é um recurso fugidio"
e aqui no Brasil, como em quase tôdas as partes do mundo, deve a
produção ser ainda estabelecida, e só é conseguida quando um
poço pioneiro atinge um depósito capaz de manter o escoamento
do petróleo em quantidade comercial .
A pesquisa e exploração Ido ouro negro exigem dispêndio de
energia, trabalho e constância, mas sobretudo muito dinheiro deverá ser gasto, antes que se confirme a existência do petróleo, e muito mais se gastará, antes que as possibilidades práticas comerciais
sejam uma realidade.
Daí, a impossibilidade de o Conselho Nacional do Petróleo fazer mais do que tem feito, pois as verbas de que dispõe não lhe
permitem maior desenvolvimento nem maior trabalho, usando a
técnica aconselhada pela prudência, por fôrça da exigüidade de recursos.
Mas, desde que a exploração deve ser feita com preponderância do capital governamental, devemos pensar numa forma que
facilite e permita a expansão das pesquisas e exploração dessa
nossa riqueza, pois não basta dizer que o petróleo é nosso, sem que
o possamos aproveitar, sob pena de assistirmos de braços cruzados
à agonia da nossa economia, com o escoamento para o estrangeiro,
em proporção geométrica, das divisas que com sacrüício acumulamos.
País de recursos petrolíferos em potencial, o Brasil precisa
explorá-los convenientemente, não só para abastecer-se normalmente, mas para sua própria segurança militar, uma vez que os caminhos pelos quais trafega o petróleo estrangeiro, do qual fazemos
uso, são vulneráveis em caso de guerra, e sua supressão ou diminuição poderia obrigar-nos a restrições antieconômicas e altamente
perigosas para a segurança nacional.
Além disso, foram o petróleo e seus derivados que permitiram
o grau de desenvolvimento técnico a que chegaram as máquinas
neste século vertiginoso de progresso, e a expansão das atividades
humanas é uma conseqüência direta do aperfeiçÓamento dos mé32 -
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todos de pesquisa, extração, refinação, transporte e abastecimento
dos produtos de petróleo, exigindo uma indústria íntegra, completa,
total.
Isto quer dizer que as raízes do desenvolvimento econômico
de um país não estão sómente nos lençóis subterrâneos de petróleo
mas, e principalmente, no comércio mundial do seu consumo, porque é sabido que no quadro da vida moderna, na balança de importação dos países não produtores, o petróleo exige para si a parte do
leão, pois os óleos, os combustíveis e produtos petrolíferos roubam
um vasto quinhão dos lucros obtidos com a exploração dos nossos
produtos agrícolas e industriais.
Levando em consideração êstes argumentos e tendo em vista o
progresso da nossa terra, entendi que devemos procurar uma solução para um desenvolvimento mais rápido da indústria do petróleo.
Uma das maiores dificuldades é, sem dúvida, o elemento econômico, que me propus a resolver. Funda-se meu modo de ver numa
ampla cooperação pop-qlar sem forma de impôsto ou taxa, mas
como contribuição pela c~ual todos os habitantes desta grande terra,
nacionais ou estrangeirc>s, ricos ou pobres, tenham a faculdade de
contribuir, sem grandes sacrifícios, para a solução do problema mais
angustioso que vem preocupando o espírito nacional.
Proponho a organização de uma companhia de capital misto,
para a qual contribuem govêrno e povo, êste representado pelos
brasileiros natos na forma da lei, e aquêle adquirindo compulsóriamente as quotas dos ~strangeiros impedidos de participar.
Denominei-a Comp;mhia Nacional dos Consumidores do Petróleo e seus derivados, com o capital a realizar de 5 bilhões de
cruzeiros, distribuídos er,n ações de mil cruzeiros, designando o Conselho Nacional do Petróleo como incorporador da Companhia. Procurei remover as dificuldades, e é possível que outras surjam no
decorrer da discussão do meu projeto, e assim instituo uma contribuição forçada de todos os brasileiros e residentes no Brasil, de
10% sôbre a aquisição tje todos os produtos derivados do petróleo,
pagos no momento da aquisição do produto, para contribuição do
capital da Companhia. Repito que não se trata de um impôsto nem
de taxa, é uma contribuição que se transformará na subscrição de
ações da Companhia, quando elas atingirem a quantidade equivalente ao valor de uma ação.
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As companhias distribuidoras de petróleo e seus derivados ar-

recadarão, em nome do Conselho Nacional do Petróleo, a contribuição estipulada, enquanto os retalhistas se reembolsarão quando
venderem o produto ao público, mediante o acréscimo de 10% nas
notas que lhe serão fornecidas pelo referido Conselho Nacional do
Petróleo.
Assim, o Conselho só terá que fiscalizar as poucas companhias
distribuidoras que operam no Brasil, facilitando-lhe a tarefa.
O montante desta contribuição popular, que representa uma
economia presente e um lucro futuro, deverá ultrapassar a cüra
dos trezentos milhões de cruzeiros anualmente, ou talvez maior
quantia, se considerarmos exatas as estatísticas que nos dão como
contribuintes de 3 bilhões de cruzeiros, na aquisição do petróleo
estrangeiro.
As pessoas físicas terão o seu limite de ações em 100 ou sejam
100 mil cruzeiros e as pessoas jurídicas, genuinamente brasileiras,
as autarquias e organizações paraestatais terão o seu limite de ações
a 500 ou sejam 500 mil cruzeiros.
Os estrangeiros consumidores do petróleo e seus produtos, como
não poderão fazer parte da Companhia, serão reembolsados da contribuição, em forma de apólices da dívida pública federal, juros
rle 5%, que serão emitidas especialmente para êsse fim, comprovando o recolhimento na forma estipulada, e entregue às partes.
Desta forma, os estrangeiros contribuem, adquirindo apólices
especiais da dívida pública que lhes rendem juros razoáveis, ficando
o Govêrno Federal sub-rogado no direito das ações, tornando-se
acionistas sem onerar o Tesouro, enquanto os brasileiros, pessoas
físicas ou jurídicas, se tornam acionistas, contribuindo com uma
economia forçada para o desenvolvimento da indústria do petróleo
no Brasil, e preparando para si próprios benefícios futuros, participantes que serão dos lucros naturais da Companhia Nacional.
A fim de permitir ao Govêrno federal adquirir as contribuições
feitas pelos estrangeiros, fica o Executivo da República autorizado
a emitir 2 bilhões e 500 milhões de apólices da dívida pública no
valor de mil cruzeiros cada uma, aos juros de 5% anuais.
O Conselho Nacional do Petróleo, que fica pelo meu projeto
constituído em incorporador da Companhia, poderá lançar mão
dos recursos imediatamente após a arrecadação, aplicando-os na
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pesquisa e exploração e industrialização do petróleo, devendo, entretanto, tão logo a contribuição atinja a 25 % do capital da Companhia, emitir ações correspondentes, para serem entregues aos
contribuintes consumidores, convocando em seguida a Primeira
Assembléia Geral da Companhia para a eleição da sua Diretoria,
à exceção do Presidente, que será de livre nomeação do Presidente
da República.
O excesso da contribuição fixada para as pessoas físicas e jurídicas, bem como autarquias e organizações paraestatais, será adquirido pelo Govêrno, na forma do estabelecido para os estrangeiros.
Uma vez integralizado o capital de 5 bilhões cie cruzeiros, o
Oovêrno da República decidirá da continuação da contribuição,
enviando mensagem ao Legislativo, solicitando o aumento do
capital da Companhia ou supressão da contribuição estabelecida
na lei.
1!:stes, os principais pontos do meu projeto de lei, que é inspirado
exclusivamente no des~jo de contribuir para a solução do angustioso problema do petróleo em nossa terra. Sei perfeitamente que o
problema depende de t~mpo, mas, se não procuramos aparelhar as
nossas instituições com os meios econômicos eficientes, não conseguiremos reduzir o qúmero de anos que ainda nos separam de
um aproveitamento sen.ão total, pelo menos relativo da riqueza que
o petróleo proporciona.
Calculam os entendidos na matéria que só em pesquisa, para
que o petróleo brasileiro seja extraído de modo a tornar-se útil ao
nosso povo, seria nece~1sária a inversão de 2 bilhões de cruzeiros,
pois que a experiência de muitos países, inclusive no Brasil, tem
demonstrado que em campos de petróleo ainda não explorados é
necessário perfurar sete poços para que um possa produzir, e nos
campos já delimitados são necessários três poços perfurados, para
um de produção econôinica.
Com êste argumen.to não é demasiada a importância de 5 bilhões de cruzeiros· para a Constituição da Companhia, porque a in...
dustrialização do petróleo exige recursos talvez maiores do que a
pesquisa e a sua extração.
É, porém, uma aplicação produtiva e os resultados serão estradas abertas, transportes ampliados, novos impulsos para as indústrias, mecanização para a lavoura, energia barata, e tudo isto sem
dispêndio de moeda forte.
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É preciso ter fé no destino do Brasil, e os brasileiros que sabem
que o petróleo é nosso devem considerá-lo não sob o ponto de vista
estático, na inutilidade do subsolo, mas sob o prisma patriótico de
uma ressureição econômica, índice de uma nova era de prosperidade que se aproxima.
O Projeto Governamental

Quando me preparava para apresentar o meu projeto, a Mensagem governamental que posteriormente foi encaminhada à Câmara dos Deputados acompanhando o Projeto n. 0 1. 516 era noticiada, tendo eu verificado pelas informações que me foram prestadas, que o projeto continua o meu pensamento ampliado em
parte e modificado na forma, sendo porém quase idêntico na essência.
Se algum sentimento de vaidade passou por mim, foi êle provocado pelo entusiasmo natural de brasileiro que sou, ao verificar
que se pretendia atacar de frente o problema do petróleo, que vinha
desafiando as nossas inteligências.
O projeto governamental, cujas características o localizam no
regime de colaboração nacional, pode sofrer reparos, mas representa
uma solução satisfatória às necessidades atuais e futuras do País,
em matéria de combustíveis líquidos, que tem uma estreita correlação com a economia nacional e outros fatôres de ordem política,
atinentes à defesa do Brasil.
Antes de entrar na análise ger~l do Projeto n.0 1. 516, cumpre
ressaltar a essência da sua originalidade, porque situa o regime
da exploração do petróleo no Brasil equidistante da fórmula apregoada pelas potências chamadas imperialistas, que agem através
dos trustes internacionais, que é a da exploração pelas companhias
particulares, e o monopólio estatal, preconizado pelo regime comunista.
Isto não quer dizer que os defensores de uma legislação que
permita aos particulares a livre exploração das nossas riquezas minerais sejam tachados de entreguistas e estejam vendidos aos trustes internacionais, nem que os paladinos do monopólio estatal sejam
ndeptos do comunismo, em qualquer das suas modalidades, agentes
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ativos ou sectários, simpatizantes ou simplesmente inocentes úteis,
na tecnologia dos partidários de Stalin.
Um estudioso, referindo-se ao ouro negro, fêz dêle um prognóstico sombrio, acompanhado de uma advertência: - o petróleo, diz
êle, é uma substância negra, que suja as nossas mãos e conspurca
todos os objetos em que toca. Não permitamos que êle conspurque
as nossas consciências.
Não acredito que nenhum brasileiro digno dêsse nome defenda
êste ou aquêle ponto de vista, animado de intuitos subalternos, porque a tradição de patriotismo da nossa gente é pe:ahor seguro do
seu ideal, que se funda na grandeza e progresso do Brasil.
As afirmativas isoladas de alguns renegados da Pátria, agentes
provocadores da desordem, indivíduos desprovidos de quaisquer
sentimentos, quer de crença religiosa, quer de amor ao solo sagrado
da sua Pátria, quer de dignidade própria e da família, e que estão
ao serviço do comuni~mo internacional e anticristão, no dizer do
Excelentíssimo Senhor Ministro da Guerra, General Ciro Espírito
Santo Cardoso, na Nota Reservada 24-18, de 30 de abril do corrente
ano e publicada recentemente, não podem servir de labéu aos verdadeiros brasileiros, ern maioria esmagadora, que procuram dentro
de formas e regimes de exploração do nosso petróleo um benefício para o Brasil, se;m a agressividade de um nacionalismo exacerbado, prejudicial aos interêsses nacionais.
O nacionalismo a15ressivo conduz ao desequilíbrio das boas relações internacionais, fato já reconhecido em 1942 pela Comissão
Jurídica Interamericana, ao elaborar a Recomendação preliminar
sôbre os problemas de após guerra, que ficou assim redigida: "A eliminação do nacionalismo exagerado, que só respeita o interêsse do Estado que o professa e exclui os interêsses da comunidade
internacional, deverá ser considerada condição essencial para uma
paz permanente".
É verdade que esta espécie de nacionalism~ isolacionista foi
provocada pelo descaso das chamadas grandes potências, no passado, em relação aos problemas e interêsses das nações subdesenvolvidas, mas um êrro não justifica outro, porque a prática de wn
nacionalismo mal compreendido encerra no seu organismo, em po-
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tencialidade latente, os mesmos malefícios que se traduzem em
conseqüências fatais para a humanidade.
Assim, a grande importância do projeto governamental consiste
na criação de um regime legal, que cria uma emprêsa central denominada "Petróleo Brasileiro S. A.'', e a ela subordina as outras
a serem criadas, mediante emprêgo de capitais públicos e particulares, cujos resultados serão de grande alcance. Ademais, com o
decorrer do tempo, e adaptação do funcionamento da emprêsa às
necessidades transformadas, os ideais do povo brasileiro se concretizarão.
Analisando o projeto governamental, verificamos que contém
êle várias afirmações que precisam ser ressaltadas.
1 - As decisões tomadas refletem providências acertadas e patrióticas intenções, segundo as quais se reconhece que o petróleo
brasileiro constitui uma fonte de grandes recursos para o País, que
se transformarão em benefícios, desde que se saiba não só extrai-lo
e industrializá-lo, mas também conservá-lo.
2 - Reconheceu o projeto a desvantagem da ent:rega do petróleo aos trustes internacionais e fugiu do outro extremo, que se chama monopólio estatal. O nacionalismo da Mensagem conduz a indústria do petróleo para um rumo de características eminentemente nacionais, sem agressividade, mas assegurando a defesa dos
nossos interêsses.

3 - Afirma que o petróleo não é riqueza comum, pois, como
matéria-prima, - é de vital importância para a segurança, defesa
e desenvolvimento do Brasil, constituindo um patrimônio da nossa
geração e das futuras, do qual devemos cuidar com zêlo.
4 - Se o Brasil tem o privilégio de possuir petróleo, e é sabido
que os países que o possuem devem lutar com fôrças poderosas para
evitar que dêle se apossem, é lógico que a sua exploração e industrialização sejam processadas de acôrdo com a importância especialíssima do assunto, mediante regime legal e técnico de colaboração nacional.
5 - O projeto preconiza a necessidade imperiosa da aceleração
das medidas que visam a produção do petróleo nacional, dado o
crescente pêso dos combustíveis líquidos na balança comercial brasileira.
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6 - Grandes necessidades financeiras exige a indústria do
petróleo, e o projeto prevê a obtenção do êxito com medidas que
garantem o financiamento dos trabalhos, de tal maneira que ficará
desmentida a afirmativa de que, sem a colaboração dos trustes, nada
se poderá fazer.
A "Petróleo Brasileiro S. A.", por ser uma companhia mista de
capitais públicos e particulares, com preponderância daqueles,
tem um caráter privilegiado, pelo que gozará de isenções de impostos (Arts. 19 e 20); disporá do direito de desapropriação (Art. 21);
poderá, em funções de direção ou de natureza técnica, empregar
funcionários públicos da União e das entidades autárquicas ou paraestatais, na forma do Decreto-lei n.º 6. 877, de 18-9-1944 (Art. 22);
poderá executar s_erviços condizentes com a sua finalidade, desde
que dêles seja incumbida pela União (Art. 25); o seu Presidente
será ouvido pelo Conselho Nacional do Petróleo, quando êste tiver
que deliberar sôbre assuntos de interêsse da sociedade (Art. 27); poderá ter, assim como as suas subsidiárias, a garantia do Tesouro Nacional até 25 % do capitai integralizado, para os financiamentos que
necessitar (Art. 18, parágrafo único); pesquisará e lavrará jazidas
independentemente de ,autorização ou concessão prévias, obedecendo a planos do Consielho Nacional do Petróleo (Art. 2.º, parágrafo único) .
Como se vê, a "Petróleo Brasileiro S . A." será uma emprêsa
extraordinàriamente protegida pelo Poder Público, como sociedade
de economia mista de in~;erêsse nacional, e, apesar de não encarnar
a tese monopolista integralmente, dela não se distanciou fundamentalmente.
A tese nacionalista é por ela esposada, pois, no§ 6.º do Art. 14,
estabelece que é privativo dos brasileiros natos o exercício das funções de presidente, membro do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal da Sociiedade . Frisa ainda a Mensagem que "foi
tecnicamente anulado no projeto - seja pelo sistema de limitação
na subscrição das ações com voto, seja pela limitação de direitos
eleitos pelo capital privado, bem como através da escolha, pelo
Presidente da República, do presidente da Sociedade, com direito
a ~eto, e dos demais diretores executivos e ainda pela necessidade
de decretos para homologar qualquer reforma de estatutos" - o
real perigo de que, "através da participação do capital privado, agissem grupos monopólicos de fonte estrangeira ou mesmo nacional".
'
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No conjunto, o projeto suporta galhardamente qualquer critica,
mas merece alguns reparos, que passo a enumerar:
a) O Art. 12 do projeto, que autoriza a Sociedade a emitir
obrigações ao portador - e todos os seus parágrafos - não deve,
a meu ver, fazer parte do projeto, porque a matéria está regulada em
lei comum, que é o Decreto-lei n·º 2·627, de 26-9-40, no seu Art· 105.
Tal dispositivo permitiria a operação independente dos requisitos
que a lei ordinária prevê, e daria à "Petrobrás" um direito reservado
nos acionistas, convocados em assembléia geral extraordinária, o
que equivaleria a uma usurpação de podêres. Sou pela supressão
do artigo e seus parágrafos, conforme Emenda n. 0 1.
b) O Art. 17, que permite à Sociedade operar diretamente ou
através de emprêsa que organizar ou a que se associar, com aprovação do Conselho Nacional do Petróleo, nas quais deverá deter sempre a maioria das ações com direito a voto, precisa ser esclarecido. É
evidente que tôdas as cautelas tomadas para garantir o bom funcionamento da companhia principal, dentro dos moldes de cooperação
nacional, devem ser extensivas às companhias subsidiárias ou associadas. Assim, não basta que o Art. 23 estabeleça que o disposto
nos Arts. 19 a 22 também se aplica às emprêsas subsidiárias da Sociedade. É preciso ainda que a tomada das ações dessas companhias,
não subscritas pela "Petróleo Brasileiro S. A.", obedeça aos mesmos
preceito-:; estabelecidos no Art. 13, itens II, III e IV, guardadas as
proporções do capital social.
Neste sentido oferecemos a Emenda n. 0 2.
e) Não permitindo a Constituição Federal (Art. 153, § l.º),
que as pessoas físicas estrangeiras tomem parte em companhias
da natureza da "Petrobrás", e, nessa conformidade, foram elas excluídas pelo preceito do Art. 13 do projeto, é natural que se procure
uma modalidade de maneira a que os estrangeiros residentes no
Brasil, possuidores de veículos a motor, e sujeitos à contribuição
estabelecida no projeto, possam ter assegurados os seus direitos,
em relaÇão às obrigações que a lei lhes impõe. Os pagamentos por
êles feitos na conformidade da Tabela a que se refere o Art. 9.º do
projeto, ser-lhes-ão devolvidos em forma de apólices da Dívida Pública Federal, juros de 5 %, que serão emitidas especialmente para
êsse fim, e resgatáveis no prazo de ... anos.
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A União ficará subrogada nos direitos dêsses estrangeiros, recebendo ações no valor das apólices emitidas. Tal medida parece-me
justa, pois, estando os estrangeiros impedidos de tomar parte na
Sociedade, razão lógica seria que fôssem excluídos da contribuição.
Para sanar esta irregularidade, apresento a Emenda n. 0 3.
d) A Tabela a que faz referência o Art. 9.º do projeto é de
urna amplitude que precisa ser restringida. Numa época em que
se exige mais transporte, não se deve pensar em onerar os veículos
tle qualquer espécie, desde que êles se destinem a prestar serviços
à coletividade. Quanto aos veículos marítimos e aéreos, de turismo
ou transportes pessoais, a exclusão da participação obrigatória dos
seus possuidores baseia-se no fato de contribuírem para a formação
das reservas navais e da aeronáutica, pois, é sabido que, embora
praticando esporte, a mocidade se instrui e se prepara para a defesa
nacional.
Em relação às companhias de navegação aérea, vivem quase
tôdas em regime deficit4rio e muitas mereceram até subvenções governamentais, não se cQmpreendendo a sua inclusão na contribuição compulsória do Art. 9.º.
Apresento a Emenda supressiva, n.º 4.
Com êstes reparos, entendo que o projeto deve ser aprovado,
pois representa a soluçãp mais adequada para o cruciante problema
do petróleo em nossa terra.
Este é o meu parecer, que submeto à apreciação da ilustre Comissão de Finanças, dando cumprimento à honrosa mas difícil tarefa que me foi atribuída.
Sala Antônio

Carl~,

. . . de maio de 1952.

PARECER SóBRE O PROJETO N. 0 1.595, DE 28-5-1952
Relator: Manhães Barreto

O Proj~to n.o 1.595, de 28 de janeiro do corrente ano, de autoria
do nobre Deputado Euzébio Rocha, com o apoio dos ilustres representantes Danton Coelho".Coelho de Souza, Saulo Ramos, Paranhos
de Oliveira, Vieira Lins, Aziz Maron, Hildebrando Bisaglia, Eduardo
Catalão, Nelson Omegna, Alberto Bottino, Coutinho Cavalcanti,
Campos Vergai, Gurgel do Amaral, Orlando Dantas, Joel Presídio,
Arthur Bernardes, Breno da Silveira, Lopo Coelho, Plínio Coelho,
Vieira Sobrinho, Lobo Carneiro, Alberto Andréa, Celso Peçanha e
Lúcio Bittencourt, é um verdadeiro substitutivo ao Projeto governamental n. 0 1. 516, sôbre o mesmo assunto.
Ao estudar o projeto governamental, fiz algumas referências ao
monopólio estatal, que é o regime abraçado pelo referido Projeto n.º
1. 595. Entretanto, atendendo a que as opiniões dos ilustres representant~s do povo signatários daquele projeto merecem da minha
parte o respeito devido aos que procuram contribuir para uma solução satisfatória do magno problema que empolga a opinião pública, vou apreciar em ligeiro estudo o monopólio estatal, com referência ao petróleo.
o

M onoP6lio do Estado

Monopólio quer dizer posse exclusiva, privilégio que um indivíduo, uma companhia, um govêrno tem de vender, explorar, etc.,
sem concorrência de outrem, determinadas mercadorias.
Daí nosso pensamento de que se trata, em se referindo a petróleo, de um extremismo igual ao entreguismo.
Vamos analisar o monopólio estatal, sem paixões e sem pensamento preconcebido, tomando por base o que foi feito na Argentina
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e dando algumas opiniões de homens que se viram nas direções da
questão do petróleo.
Com a fundação das "Yacimientos Petrolíferos Fiscales" pelo
General Mosconi, os trustes internacionais que operavam no país
se retraíram, permanecendo em resistência ofensiva.
Com energia, aquêle general conseguiu, através dos "YPF"
vencer algumas vêzes a atuação dos trustes internacionais, tendo
certa vez, em discurso pronunciado em julho de 1930, afirmado
que sem o monopólio do petróleo é düícil, senão impossível, para um
organismo do Estado vencer a luta comercial contra as organizações
de capital privado.
Por outro lado, um antigo diretor dos "YPF", Sr. Benjamin
VUla:fafie, declarava o fracasso da organização estatal em matéri.a
de petróleo, dizendo que: "É sabido, a experiência de sempre o tem
demonstrado e nós o estamos sentindo, que os Estados não são bons
administradores, tratandc;>-se da exploração de indústrias, pois, como
no caso do petróleo, reque~rem a diligência do interêsse privado, que
busca a riqueza com vercJadeiro afinco, que procura produção com
menor custo possível e confia o trabalho a técnicos mais compet,cntes',.
Com estas opiniões cpntrárias, surgem outras procurando meio
têrmo, que afirmam dever o Estado manter a exploração do petróleo
em determinadas zonas, entregando o resto do país às emprêsas privadas, com o que se satisfaria a todos os partidários de um e outro
regime de exploração.
O ~rto é que a prôpria Argentina não conseguiu anular a

ação defensiva e ativa dos trustes e foi obrigada posteriormente a
transigir com éles, mantendo os "YPF", mas admitindo a colaboração das companhias particulares.
Nesse país amigo, dE~dicam-se à exploração do petróleo, entre
outras, a Companhia Diadema Argentina, com os seus poços a 27
quilómetros dos campos de Comodoro Rivadavia, explorados peles
"Yacimientos Petrolífr:rm; Ftscales", formada por capitais estrangeiros da "Royal Dutch", a Companhia A:~tra, formada por capitais
alemães antes da guerra e agora com maioria de acionistas suíços.
e a Ferrocarriles, constit11ída de capitais ingléses.
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· Ainda assim, para um consumo aproximado de 8 milhões de
toneladas, a Argentina só conseguiu produzir 4 milhões, intensificando a abertura de novos poços nos seus campos petrolíferos de
Comodoro Rivadavia, Santa Cruz, Salta, Mendoza e outros, com
graves riscos para a própria economia, pois podia conduzi-la ao
esgotamento.
Não é interessante dar-se ao mundo um espetáculo de grande
produção, quando as nossas reservas conhecidas e comprovadas não
o comportem.
·:É bom frisar que no Congresso Industrial e de Minas, realizado
na Argentina em 1944, foi preconizada a necessidade da formação
de companhias mistas, para a explora.ção do petróleo, nas quais a
"Yacimientos Petrolíferos Fiscales" tomasse parte.
O ilustre Dr. Benedicto Costa Netto, relatando o Estatuto do
Petróleo na Comissão de Constituição e Justiça, afirmava "que a
legislação argentina permite ao estrangeiro o exercício de atividade
daquela natureza (petróleo) uma vez que não residam no estrangeiro". Limitamo-nos a esta citação, diz o eminente jurista, porque
a Argentina está sendo constantemente invocada como padrão.
O reconhecimento de que o petróleo é um recurso fugidio e que
a sua efetiva industrialização depende de fatôres que muitas vêzes fogem e escapam da capacidade humana, levou os Estados, na
época contemporânea, a não se lançarem em busca de retumbantes
aventuras, de olhos vendados e impulsionados per uma vertigem
ocasionada pelo nacionalismo agressivo, porque não se pode jogar
com o petróleo e sobretudo a isso está impedido o Estado, que é um
dos elementos mais dignos de respeito do patrimônio nacional.
Há necessidade imediata de extrairmos petróleo, pois se sobrevier a eventualidade de uma nova guerra, nós poderemos ficar, de
momento para outro, privados do transporte, pela falta do petróleo,
e se não hover, estaremos sempre presos a uma dependência econômica pelo aumento da importação do petróleo e seus derivados,
fenômeno natural a que vimos assistindo todos os anos, tendo
como conseqüência uma contínua evasão das nossas divisas, quando
temos em nosso território o petróleo para explorar.
:S:ste é um trecho de Mensagem governamental ao qual um cronista do "Diário de São Paulo" se referiu como sendo palavras que
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jmpressionam, afirmando que o projeto elaborado sob princ1p1os
de nacionalismo sadio marca o início de uma nova era, que conduz
à emancipação econômica do Brasil.
Basta para que esta previsão se realize, destruindo o mito da
invencibilidade da técnica e da ciência imperialista, que haja uma
vontade inquebrantável do povo brasileiro, posta ao serviço da Pátria, fazendo surgir uma gigantesca indústria emancipada das influências estrangeiras, não compatíveis com os interêsses do Brasil.
Em conferência realizada no Rotary Club de São Paulo a 14
de março do corrente ano, o ex-Ministro da Justiça, Dr. Benedicto
Costa Netto, falava uma linguagem clara e persuasiva em relação
ao monopólio estatal.
"Por que razão o petróleo é tão apetecido pelos brasileiros e
por que razão o petróleo brasileiro é tão fugidio? Primeira resposta
se evidencia, por si, sem grande esfôrço, porque todos sabem que a
energia é o produto básicq do progresso dos povos; que a energia
originada das grandes qltedas d'água não pode ir muito além
dum raio de 500 quilômetrc>S, e que a energia produzida pelo petróleo, quando fôr levada a tç,dos os quadrantes do Brasil, poderá resolver a maior parte dos problemas cruciais do nosso Pais, desde os
que interessam à sua econqmia, até os que se relacionam com a sua
segurança interna e externa.
A segunda, todavia, é l.1m pouco mais difícil de responder, porque exige o estudo da matéria em todos os seus aspectos fundamentais, que são de natureza moral, política, jurídica, econômica, fi·
nanceira e social. E exige t;ambém o emprêgo de uma dialética obstinada e paciente, para evitar que o prestígio e a beleza das palavras
perturbadoras da solução i:].o caso venha desnaturar a substância
do assunto, entregando-o 1:\-0S arroubos de uma demagogia eternamente preparada para lhe empanar os objetivos e a significação.
No discurso proferido há poucos dias, perante diversas comissões técnicas da Câmara dos Deputados, o General Juarez Távora,
ex-Ministro da Agricultura, elaborador da primeira Lei de Minas,
que passou para o domínio da União a propriedade das jazidas do
subsolo brasileiro, um dos representantes consagrados do órgão
técnico de mais autoridade das nossas fôrças armadas, e cidadão
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satisfatoriamente informado em assunto tão culminante, declarou
que, em caso de guerra, a URSS poderia em menos de 60 dias
paralisar com a sua frota de submarinos as comunicações entre o
Brasil e seus fornecedores de qualquer combustível.
Não acredito que em tal oportunidade (continua o ilustre Dr.
Costa Netto) a obsessão dos pregoeiros da campanha do "peróleo é
nosso'', pudesse oferecer-nos como sucedâneo da energia que nos
faltasse, em momento tão dramático, o seu imperecível estribilho
e nem que êle fôsse capaz de suavizar os últimos momentos do colapso econômico em que entraria o nosso País, com reflexos prováveis na integridade do nosso território e, conseqüentemente, na
incolumidade da soberania de um povo livre.
Os obstáculos opostos à exploração de uma riqueza que só interessa à fortuna privada, já é um êrro pessoal imperdoável, porque
não há nenhuma nação rica e poderosa, quando seus filhos vivem
na pobreza e humildade . Mas os obstáculos à exploração de uma
riqueza, que em caso de guerra constitui parte integrante e inauferível da própria segurança nacional, não é apenas um êrro pessoal
e sim coletivo, porque oculta, dentro da sua própria substância,
o vírus desagregador da Nação que, na primeira oportunidade, não
se apressou em extirpá-lo, integral e definitivamente. Tôdas as
vêzes que se afirma não ter nenhum país, inclusive os mais ricos e
poderosos, revolvido estatalmente o problema da pesquisa do seu
petróleo, os mais autorizados patronos daquela campanha invocam imediatamente o exemplo do México e da Argentina, e atribuem a essas duas prósperas repúblicas a singularidade da solução
estatal. E' um sofisma que, hàbilmente camuflado em praça pública e lançado de cima de um coreto na esplanada da Glória, ou
em qualquer outro logradouro, pode dar, transitoriamente, a impressão de que a tese arrebicada de nacionalidade é a mais verdadeira.
Mas nem o Estado mexicano nem o argentino pesquisaram e
descobriram as suas grandes jazidas petrolíferas. Durante mais
de 30 anos o regime preferido nesses dois países foi o da pesquisa
por concessões a emprêsas privadas; e só recentemente, quando
milhares de poços petrolíferos já ali se encontravam em franca
produção; quando abundante equipamento estrangeiro, inclusive
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numerosas sondas, se achava em seu território, ao abrigo de qualquer retôrno contra a vontade do govêrno; quando, depois de mais
de três decênios de experiências, puderam aquelas nações criar e
manter numerosos grupos geofísicos, devidamente instruídos e aparelhados, é que resolveram abolir o regime das concessões e adotar
o estatal.
Os homens de responsabilidade, que maldosamente estão sendo apelidados de entreguistas, nunca impugnam, a não ser em
detalhes de importância secundária, ou então nos seus aspectos rigorosamente morais, a solução adotada no México e na Argentina.
Pelo contrário, os artigos 14 e 15 do projetlJ do Estatuto Brasileiro
do Petróleo, que foi encaminhado ao Congresso Nacional, em mensagem do benemérito Presidente Eurico Gaspar Dutra, em 11 de
fevereiro de 1948, fixavam a transitoriedade das concessões que,
no caso do primeiro artigo, não poderiam jamais ultrapassar de
40 anos e, no caso do segundo artigo, deveriam ser resgatadas em
qualquer tempo, por cc.mveniência do interêsse público, ou necessidade da segurança nacional, declarada em ato legislativo, mediante proposta do Presidente da República. Quanto à pesquisa,
nenhuma autorização poderia ser concedida por mais de seis anos,
e isso mesmo depois dip ter o pesquisador oferecido uma caução
tranqüilizadora. Ainda mais: em virtude de disposto no artigo 24
daquele Estatuto, qualquer concessão feita para pesquisa, fôsse
qual fôsse o ponto do território nacional, ficava sempre colocada
ao lado de terrenos destinados à exploração do Estado e intransferíveis. Destarte, quand,o em uma determinada zona a emprêsa
particular encontrasse qualquer jazida positiva, o Estado poderia
iniciar também a pesquisa no campo adjacente, com probabilidade
maior de êxito. Finalmente, pelo artigo 41, § 1.º daquele Estatuto, uma vez descoberto o petróleo em uma determinada zona, o
concessionário somente poderia efetuar a sua lavra na metade do
subsolo concedido, constituindo a parte restante reserva nacional
de terrenos petrolíferos .
1

A diferença real e patente, que existe entre o regime adotado
no México e na Argentina e o preconizado no Brasil, nos têrmos daquele Estatuto é que, nos dois países mencionados não foram previstos nem o resgate nem as reservas dos terrenos vizinhos aos da-
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queles em que fôsse descoberto o petróleo. Por isso mesmo, o México e a Argentina, quando tiveram de passar do regime de concessão para o estatal, foram obrigados a infringir os contratos
existentes, e a confessar que os seus políticos de outrora não haviam sido suficientemente cautelosos na defesa do patrimônio nacional. O Brasil aproveitou minuciosamente a lição originada da
experiência daqueles dois povos e pretendeu, em 1948, criar uma
legislação que salvaguardava todos os seus direitos e interêsses,
sem colocá-lo futuramente na contingência de quebrar os compromissos assumidos e malsinar os seus antepassados. :S.:ste é, em
linhas gerais, o problema do petróleo brasileiro, que a Constituição
de 1946, produto da vontade soberana do povo, resolveu patriôticamente e acertadamente, em face dos interêsses da Nação, sempretender, contudo, se arrogar o privilégio de nacionalista. Aquêles
que se apoderam, temeràriamente, dêsse qualificativo e que, entretanto, naquela oportunidade, isto é, na Assembléia Constituinte,
reunida desde 1. 0 de fevereiro até 18 de setembro daquele ano, se
mantiveram silenciosos, voltam-se agora contra seus antigos pares, batisando-os de entreguistas e revelando com isso a exacerbação de um mal que ainda não foi possível eliminar dos nossos costumes políticos e sociais: o desconhecimento da significação das
palavras".
E' uma hora histórica que passa, momento transcendental vivido pelo País, que luta pela conquista definitiva da sua independência econômica, desejada por todos nós. A industrialização do
petróleo será a munição abastecedora de tôdas as nossas fontes
de produção, vanguardeiras que são do desenvolvimento e engrandecimento da Nação brasileira.
Sejamos todos nós soldados desta luta gloriosa, desta cruzada redentora da economia nacional, dando tudo sem exigir nada,
a exemplo dos que lutaram pela independência política do Brasil.
Com êste pensamento, não nos devemos esquecer que o nacionalismo agressivo é prejudicial à boa harmonia dos povos, como
nos devemos lembrar que as fôrças imperialistas dos trustes do
petróleo permanecem numa defensiva ativa. As suas armas têm
várias formas e vários aspectos, mas uma delas é implantar no
seio do povo a idéia de que as mensagens e projetos governamentais não evidenciam suficiente compensação, nem fortalecimento
33 -
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das realidades brasileiras sôbre o petróleo, porque falta aos governos interêsse mediato nacional, enquanto lhes sobra interêsse imediato político-pessoal.
O Projeto n. 0 1.595 deve ser rejeitado, pois afasta o povo do
problema do petróleo, enquanto que afirmando que a companhia
mista Petróleo Brasileiro S. A., que tem o contrôle do Estado, é
formada por capitais brasileiros, recursos brasileiros e fundada
dentro da nossa legislação nacionalista sôbre o petróleo - quis
o Exmo Sr . Presidente da República dizer que os brasileiros têm
capacidade para resolver o seu problema.
Saibamos apreciá-lo convenientemente, de maneira a formar-se no Brasil uma consciência das nossas necessidades de petróleo, esclarecendo o povo brasileiro que mais perigosa do que as
guerras mundiais passadas ou das que assolam atualmente o mundo, é esta guerra fria e enervante que se move à exploração do
petróleo no Brasil, perigosa não só para a nossa economia interna,
mas também para a e$tabilidade social da humanidade.
E' êste o meu pareçer, que submeto à aprovação da douta Comissão de Finanças.
Sala Antônio

Barreto, Relator.

Car~os,

em 9 de maio de 1952. -

Manhães

PJil.RECER DA COMISSAO

A Comissão de Finanças, tendo examinado os Projetos números 1.516 e 1.517, ambos de 1951, e 1.595, de 1952, anexados em
virtude de requerimento da Comissão de Justiça, deferido -pelo Sr.
Presidente da Câmara, é Lle opinião:
I)

Quanto ao Projeto n.o 1.516-51:

a)

Seja aprovado o Projeto;

b) Sejam aprovadas as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de n.0 " 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20,
21, 22 e 23;
e)

Seja aprovada a emenda n. 0 1, da Comissão de Economia;

d) Sejam rejeitadas as emendas da Comissão de Constituição e Justiça de n. ll, 14, 15 e 18;
0

•
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e) Sejam rejeitadas as emendas da Comissão de Economia
de n. 0 • 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
/) Seja rejeitada a emenda n.º 1, da Comissão de Transportes,
Comunicações e Obras Públicas;
g) Não ser pertinente à Comissão a emenda n.º 1, da Comissão de Constituição e Justiça; e
h) Apresentar as emendas de n.º" I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXI, XXII, XXII!, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, XXXII e XXXIII.
II)
a)

Quanto ao Projeto n.0 1.517-51:

Seja aprovado o substitutivo (anexo);

b) Neste substitutivo foram aceitas as emendas da Comissão
de Economia de n.º" 1, 3 e 7;
e) Foram rejeitadas as emendas de ns. 0 • 2, 4, 5, 6 e 8, da
Comissão de Economia, bem como a emenda única da Comissão
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
III) Quanto ao Projeto n.º 1. 595-52:
Seja rejeitado.
Sala Antônio Carlos, em 4 de junho de 1952. - Israel Pinheiro, Presidente - Manhães Barreto, Relator do Projeto número 1.516. - Ponce de Arruda, Relator do Projeto n.º 1.517, com
restrições. - Paulo Sarasate, com restrições. - Herbert Levi,
com restrições. - Arthur Santos com restrições e vencido quanto
às suas emendas que não foram aprovadas. - Sá Cavalcante, com
restrições. - Macedo Soares - Lameira Bittencourt. - Leite
Neto. - Clodomir Millet. - Lauro Lopes, com restrições. - Carlos Luz, com restrições. - Mário Altino. - Parsifal Barroso. Pontes Vieira, com restrições. - Lafaiete Coutinho. - Licurgo
Leite, com restrições. - Janduí Carneiro. - Abelardo Andréa.
- João Agripino, com restrições.
Emenda n.º I - Ao artigo 3.0 , substitua-se pelo seguinte:
A Sociedade terá o capital de Cr$ 4. 000. 000. 000,00 (quatro
bilhões de cruzeiros), dividido em 20. 000. 000 (vinte milhões) de
ações ordinárias, nominativas, do valor de Cr$ 200,00 (duzentos
cruzeiros) cada uma.
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Emenda n.º II - Ao § 1.º do artigo 3.0 : onde se diz: 1956,
diga-se: 1957.
Emenda n.º III - Substitua-se o parágrafo único do artigo 9.0
pelo seguinte:
Os atos relativos a veículos automóveis compreendidos na competência da União só poderão ser realizados depois de feito o pagamento da contribuição a que se refere êste artigo, promovendo
o Govêrno convênio ou entendimento com as demais entidades de
direito público para que, em relação ao licenciamento e emplacamento anual daqueles veículos, nos limites de sua competência
seja prestada colaboração no mesmo sentido.
Emenda n.º IV - Suprima-se a parte final do artigo 10 a partir de ". . . em outros Bancos, etc".
Emenda n.º V - Suprima-se o artigo 11.
Emenda n.º VI -Ao artigo 13 inclua-se antes da palavra "poderão" a palavra "sàm~nte" .
Emenda n. 0 IV - Suprima-se a parte final do artigo 10 a partir
das palavras "físicas b~:asileiras" o seguinte: "e as naturalizadas
há mais de dois anos" .
Emenda n.º VIII-.· Dê-se ao § 3. 0 a seguinte redação: § 3.º Desde que a participaç;ão de pessoas físicas e jurídicas de direito
privado exceda a 7% % (sete e meio por cento) do capital social,
ser-lhes-á assegurada a faculdade de elegerem separadamente um
diretor.
Emenda n.º IX - O § 4.º do artigo 14 redija-se assim: Desde
que o número de diretqres exceda de quatro, ao Presidente da República caberá designar os quatro diretores que, com o Presidente,
constituirão a Diretoriil Executiva.
Emenda n.º X - Substitua-se o artigo 16 pelo seguinte: Enquanto a produção de petróleo e carburantes nacionais não fôr
suficiente para atender ao abastecimento interno, o Poder Executivo realizará na Sociedi:.Lde, que destinará exclusivamente ao serviço de pesquisa e lavra de petróleo, os dividendo e juros que forem
distribuídos às ações e obrigações de propriedade da União.
Emenda n.º XI -·Redija-se assim o artigo 18: Dependendo
sempre de prévia e especifica aprovação do Conselho Nacional do
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Petróleo, a Sociedade só poderá dar garantias a financiamentos,
tomados no País ou no exterior, a favor de emprêsas subsidiárias.
Emenda n.º XII - Redija-se assim o parágrafo único do artigo 18: O Poder Executivo poderá dar aos financiamentos tomados no exterior, pela Sociedade e pelas suas subsidiárias, a garantia do Tesouro Nacional até 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo capital integralizado, quando se tornar necessário, pelo
vulto de operação e pelo iminente interêsse nacional em causa.
Emenda n.º XIII - Ao artigo 20. Acrescente-se em seguida
à expressão: "direitos de importação para consumo", o seguinte:
"e de impostos adicionais".
Emenda n.º XIV - Ao artigo 20, parágrafo único: substituase a expressão: "à similaridade" pela que se segue: "aos similares
de produção nacional".
Emenda n.º XV - Suprima-se o artigo 27.
Emenda n. 0 XVI - Substitua-se, no artigo 29, a expressão:
"para o exercício de 1952" pela seguinte: "para o exercício em que
começar a vigorar esta lei".
Emenda n.º XVII - Acrescente-se o seguinte parágrafo ao
artigo 22: Parágrafo único. Na hipótese de o Conselho Nacional
do Petróleo reduzir o seu pessoal, a Petrobrás dará preferência no
preenchimento dos cargos ou funções, de acôrdo com as suas aptidões, aos servidores dispensados.
Emenda n.º XVIII convier:

Acrescente-se o seguinte artigo onde

Art . O Conselho Fiscal da Sociedade Petróleo Brasileiro S. A.
terá as atribuições constantes do artigo 127 do Decreto-lei número 2.627, de 26 de outubro de 1940, não se lhe aplicando o Decreto-lei n.º 2. 928, de 31 de outubro de 1940.
Emenda n.º XIX - Acrescente-se o seguinte artigo:
A Petrobrás enviará ao Tribunal de Contas, até 31 de março
de cada ano, as contas gerais da Sociedade relativas ao exercício
anterior, as quais serão examinadas, juntamente com as contas
do Presidente da República, e com estas enviadas ao Congresso Nacional.

-
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Acrescente-se onde couber o seguinte ar-

.A Sociedade contribuirá para a preparação do pessoal técnico necessário aos seus serviços, bem como de operários qualüicados, através de cursos de especialização, que organizará, podendo
também conceder auxílios aos estabelecimentos de ensino do País,
ou bôlsas de estudo para a preparação no exterior e outros meios
adequados.
Emenda n.o XXI -.Na tabela a que se refere o artigo 9.º diga-se: "A) Automóveis, inclusive camionetas:
a)

Particulares:
Cr$
Até o pêso de 1.000 kg .. . . . .. .. .. .. ..
De mais de

l.poo

1.000,00

a 1.650 kg

2.000,00

De mais de 1.,650 a 1.800 kg

4.000,00

De mais de 1. iBOO kg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. 000,00

Emenda n.º XXII - Suprima-se a Nota 2.ª da letra "a" da
tabela a que se refere o artigo 9.º
Emenda n. 0 XXII! - Nota 3.ª da letra "a": onde se diz "atividades", diga-se "ativi~ades rurais".
Emenda n. 0 XXIV ·-Acrescente-se à letra "b" in fine o seguinte: "bem como qualquer outro que seja o único possuído e diretamente explorado pelo proprietário".
·
Emenda n.º XXV - Acrescente-se à nota da letra "b" o seguinte: " ... bem como qualquer outro que seja o único possuído
e diretamente exploratj.o pelo proprietário".
Emenda n. 0 XXVI - Acrescente-se à alínea "a" da letra "d"
o seguinte: "para recreio".
Emenda n.º XXVII - Acrescente-se à Nota 2.ª da letra "d",
inciso "b", depois da palavra "uso" o seguinte: "e as que se destinem à pesca até 20 HP, desde que seja a única possuidora e diretamente explorada pelo proprietário".
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Emenda n.O XXVIII - Modifique-se a redação do item "b"
da letra "e" da tabela para:
Letra b) Para transportes industriais ou comerciais e serviços especializados.
Emenda n. 0 XXIX de "50%".
Emenda n. 0 XXX guintes têrmos:

Reduza-se a Tabela "b" da letra "e"
Redija-se a Nota l.ª da letra "a" nos se-

"Reduzem-se de 10 % as contribuições quanto aos automóveis
de mais de 3 anos de fabricação; de 20 % quanto aos de mais de
3 até 5 anos; de 30% quanto aos de mais de 5 anos até 6 anos;
de 40% quanto aos de mais de 6 até 7 anos e, assim, sucessivamente, elevando-se a redução a mais 10 %, na proporção do aumento
de cada ano de fabricação, até isentarem-se todos os de mais de
12 anos".
Emenda n. 0 XXXI - Na redação dada ao artigo 5.º pela Comissão de Constituição e Justiça, acrescente-se no seu parágrafo
único, antes das palavras "por meio de ação" o seguinte: "inclusive por terceiros" .
Emenda n. 0 XXXII -A alínea "b" da letra "A" redija-se assim
a tabela:
Cr$

Até o pêso de 1. 000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200,00

De mais de 1. 000 a 1. 500 kg . . . . . . . . . . .

400,00

De mais de 1. 500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800,00

Emenda n. 0 XXXIII - Acrescente-se o seguinte artigo:
Art. . . . - A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas
a pagar aos Estados onde fizerem a lavra de petróleo e xisto betuminoso indenização correspondente a 5% (cinco por cento) sôbre o valor de cada barril de óleo extraído ou da tonelada de xisto.
§ 1.o - Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão fixados
pelo Conselho Nacional do Petróleo.
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§ 2.º - Será efetuado trimestralmente o pagamento de que
trata êste artigo.
§ 3.º - Os Estados distribuirão 30% (trinta por cento) do que
receberem, proporcionalmente, aos Municípios, segundo a produção de óleo de cada um dêles, devendo êste pagamento ser efetuado
trimestralmente.
§ 4.0 - Os Estados e Municípios deverão aplicar os recursos
fixados neste artigo, preferentemente, na produção de energia elétrica e na pavimentação de rodovias.

Art. 34 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS AO PROJETO
N.º 1.517, DE 1951
Provê recursos para o programa nacional ão
petró'leo e para o Fundo Rodoviário Nacional, e àá
outrqs providências.

O Congresso

Nacion~l

decreta:

Art. l.º ___:_ Os lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos, de qualquer origem ou natureza, ficam sujeitos a impôsto único, cobrado pela União:
a) quando de proc(~dência estrangeira - sob a forma de direitos de importação para consumo e nas seguintes bases:
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b) quando de produção nacional - sob a forma de impôsto
de consumo e nas seguintes bases, por quilograma ou fração, pêso
líquido:
Cr$

Gás liquefeito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Querosene . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
óleo para fabricação de gás ("gas oil") e
para lamparina de mecha ("signal oil")
óleo para motor de combustão interna
("Diesel oil") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
óleo para fornos ou caldeiras de vapor ("Fuel
oil") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
óleos lubrificantes, simples, compostos e
emulsivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,90
1,13
0,28
0,07
0,07
0,08
0,80

Na classificação de gás liquefeito incluído por esta lei
no artigo 599, da Tarifa das Alfândegas (Lei n. 0 313, de 30 de julho de 1948) , compreendem-se o gás butano e o gás propano.
§ 2.º - Os estoques existentes na data desta lei em poder das
companhias ou firmas importadoras ficarão sujeitos ao pagamento da diferença de tributação resultante dêste artigo.
§ 1.0

-

Art. 2.º - A cobrança do impôsto único incidente sôbre os
lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos, de qualquer origem ou natureza, sua fiscalização, processo administrativo e penalidades, obedecerão:
a) quando se tratar de produtos importados do estrangeiro
- ao regime da legislação aduaneira;
b) quando de produção nacional - ao regime da legislação
do impôsto de consumo.
Parágrafo único - O impôsto único, quando cobrado sob a
forma de impôsto de consumo, será recolhido por verba e por antecipação.
Art. 3. 0 - Da receita resultante do impôsto único sôbre derivados de petróleo, 75% (setenta e cinco por cento) destinar-se-ão
ao Fundo Rodoviário Nacional e 25% (vinte e cinco por cento)
serão empregados nos empreendimentos ligados à indústria dopetróleo, nos têrmos da lei especial, deduzidas dêste montante as
cotas que cabem aos municípios de menos de 100. 000 (cem mil)
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habitantes, as quais serão entregues ao D.N.E.R., para distribuição aos referidos municípios.
Parágrafo único - Terminado o prazo ou atingido antes dêle
o limite do capital, previstos na lei especial referente ao programa
nacional de petróleo, reverterão integralmente ao Fundo Rodoviário Nacional os recursos referidos neste artigo.
Art. 4.º - O D.N.E.R. e os serviços estaduais de estrada
de rodagem aplicarão, aquêle 20% e êstes 10%, no mínimo, de suas
cotas do Fundo Rodoviário Nacional na pavimentação das rodovias dos respectivos planos e em melhoramentos de traçados e construção ou reforços de obras de arte especiais.
§ 1.º - A distribuição da percentagem atribuída neste artigo
ao D. N. E. R. será feita, em cada Estado, na proporção da cota de
cada um, estabelecida de conformidade com a legislação vigente.
§ 2.o - Será levado em conta, para a escolha das rodovias a
serem pavimentadas, a intensidade do tráfego.
Art. 5. 0 - Anualmente, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem empreg~rá, da cota da União, em obras rodoviárias, nos Territórios Federais, quantia não inferior à cota que caberia a cada um, caso pa1:ticipasse da distribuição prevista no artigo 3.º da Lei n.º 302, de 13 de julho de 1948, tomando-se por
base a arrecadação do ano anterior .
Art. 6. 0 - O Depa~:tamento Nacional de Estradas de Rodagem e os Departamentos Rodoviários dos Estados e do Distrito Federal poderão responder, a juízo do Conselho Rodoviário Nacional,
até 3% (três por cento) de sua cota no Fundo Rodoviário Nacional na construção de obras que venham facilitar o tráfego rodoviário e a expansão do turismo, inclusive postos de serviço, estações, hotéis e restaurantes, ou em aeroportos e suas instalações,
de acôrdo com o Departamento de Aeronáutica Civil.
Art. 7.º - O Decreto-lei n.º 7 .404, de 22 de março de 1945,
revigorado e mandado consolidar pela Lei n.º 494, de 26 de novembro de 1948, será observado com a seguinte alteração:
1) ficam suprimidos o inciso 1 e as Notas 1.ª e 2.ª, alínea
XXV, da sua Tabela D.
Art. 8.º - O Tesouro Nacional depositará, mensalmente, no
Banco do Brasil S.A., para distribuição, nos têrmos do artigo 1.0
da Lei n.º 302, de 13 de julho de 1948, à disposição e ordem do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, os 75% da re-
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ceita a que se refere o artigo 3.0 desta lei, e os restantes, de acôrdo
com o mesmo artigo, à disposição da Companhia Petróleo Brasileiro S.A., para aplicação, conforme determinar a lei especial.
Art. 9. 0 - O impôsto único de que trata esta lei não exclui
a incidência dos impostos de renda e do sêlo, previsto nas leis e
regulamentos em vigor.
Art. 10 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Consideradas as emendas das Comissões de Constituição e Justiça, Economia e Transportes aprovadas pela Comissão de Finanças, assim como as que foram apresentadas e aprovadas nesta Comissão, o projeto ficará assim redigido:
PROJETO N.0 1. 516, DE 1951
Dispõe sôbre a constituição da Sociedade por
Ações Petróleo Brasileiro S. A. e dá outras providências.

(Do Poder Executivo).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.º - Fica a União autorizada a constituir, na forma
desta lei, uma sociedade por ações, denominada Petróleo Brasileiro S.A.
Art. 2.º - A Petróleo Brasileiro S. A. terá por objeto a pesquisa, a lavra, a refinação, o comércio e o transporte de petróleo
e de seus derivados, inclusive de xisto betuminoso, bem como quaisquer atividades correlatas ou afins.
Parágrafo único - A pesquisa e a lavra, realizadas pela Sociedade, obedecerão aos planos aprovados pelo Conselho Nacional
do Petróleo e serão por êle, em nome da União, autorizadas.
Art. 3.º - A Sociedade terá o capital de Cr$ 4. 000. 000. 000,00
(quatro bilhões de cruzeiros), dividido em 20. 000. 000 (vinte milhões) de ações ordinárias, nominativas, do valor de Cr$ 200,00
(duzentos cruzeiros) cada uma.
§ 1.º - At'3 o ano de 1957, o capital será elevado a um mínimo
de Cr$ 10. 000. 000. 000,00 (dez bilhões de cruzeiros), na forma prevista no artigo 6. 0
§ 2.0 - As ações da Sl)ciedade serão ordinárias, com direito
de voto, e preferenciais, sempre sem direito de voto e inconversi-
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veis em ações ordinárias, podendo os aumentos de capital dividir-se, no todo ou em parte, em preferenciais para cuja emissão
não prevalecerá a restrição do parágrafo único do artigo 9.º do
Decreto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940.
§ 3.º - As ações da Sociedade poderão ser agrupadas em títulos múltiplos de 100 a 100. 000 ações, sendo nos Estatutos regulados o agrupamento e o desdobramento, de acôrdo com a vontade
do acionista.
Art. 4.º - A União subscreverá a totalidade do capital inicial
da Sociedade, que será expresso em ações ordinárias, e, para sua
integralização, disporá de bens e direitos que possui, relacionados
com o petróleo, inclusive a permissão para utilizar jazidas de petróleo, rochas betuminosas e pirobetuminosas e «e gases naturais.
§ 1.o - Sem prejuízo do limáte estabelecido no artigo 15 desta
lei e para cumprimento do disposto no inciso 1.0 do artigo 38 do
Decreto-lei n. 0 2. ~27, de 26 de setembro de 1940, a União transferirá, no ato da constit,1ição da Sociedade, parte das suas ações,
pelo valor nominal, ao Banco do Brasil e às autarquias federais
que julgue conveniente.
§ 2.0 - Se o valor dos bens e direitos referidos neste artigo,
apurado mediante avafü~.ção aprovada pelo Conselho Nacional do
Petróleo, não bastar para a integralização do capital, a União o
fará em dinheiro.
§ 3.º - Fica o Tesouro Nacional autorizado a fazer adiantamentos sôbre a receita dos tributos e contribuições destinados à
integralização do capital da Sociedade, ou a efetuar operações de
crédito por antecipação da receita até a quantia de ......... .
Cr$ 1. 500. 000. 000,00 (q.m bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros) .
Art. 5.º - As trans;ferências pela União de ações do capital
por ela inicialmente subscrito ou as subscrições de aumentos de
capital pelas entidades ou pessoas às quais a lei confere êste direito não poderão, em hipótese alguma, importar em reduzir as ações
ordinárias de propriedade da União a menos de 51 % do total.
Parágrafo único - 8erá nula qualquer transferência ou subscrição de ações feita com infringência dêste artigo, podendo a nulidade ser pleiteada inclusive por terceiros, por meio de ação popular.
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Art. 10 - Os recursos destinados à Sociedade pela União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, ou por particulares, serão recolhidos, desde que não aplicados imediatamente na integralização de ações ou na tomada de obrigações, à conta ou contas especiais no Banco do Brasil .
§ 1.º - A União poderá movimentar os recursos da Sociedade,
antes de sua constituição, para ocorrer às respectivas despesas.
§ 2.º - Ainda que não tenham sido distribuídas as ações correspondentes ao aumento de capital, a Sociedade poderá movimentar as contas especiais referidas neste artigo.
Art. 11 - A Sociedade poderá emitir, até o limite do dôbro
do seu capital social integralizado, obrigações ao portador, com ou
sem garantia do Tesouro.
Art. 12 - Somente poderão ser acionistas da Sociedade, com
direito a voto:
I - As pessoas jurídicas de direito público interno;
II - As pessoas físicas brasileiras, e as naturalizadas há mais
de 2 (dois) anos, limitada a aquisição de ações ordinárias a 20.000
(vinte mil);
III - As pessoas ju;rídicas de direito privado, organizadas com
observância do disposto no artigo 3.º, alínea "b" do Decreto número 4.071, de 12 de maio de 1939, 'limitada a aquisição de ações
ordinárias a 100.000 (cem mil);
IV - As demais pei;soas jurídicas de direito privado, brasileiras, até o limite de 20. 000 (vinte mil) ações ordinárias.
Art. 13 - A Sociedade será dirigida por um Conselho de Administração, constituídq da seguinte farma:
§ 1.º - O Presidente da República nomeará quatro diretores,
dos quais um será o presidente da Sociedade e do Conselho de Administração, com direitq de veto das decisões do Conselho e da Diretoria Executiva, com recurso para o Presidente da República,
ouvido o Conselho Nacional do Petróleo.
§ 2.º - As pessoas jurídicas de direito público, com exceção
da União, acionistas da Sociedade, terão o direito de eleger separadamente um diretor, desde que sua participação exceda a 7,5%
(sete e meio por cento) do capital social, correspondendo a cada
ampliação de 7,5% (sete e meio por cento) de participação mais
um diretor, até o limite de três.
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§ 3.o - Desde que a participação de pessoas físicas e jurídicas
de díreito privado exceda a 7,5% (sete e meio por cento) do capital
social, ser-lhes-á assegurada a faculdade de elegerem separadamente um diretor.
§ 4.º - Desde que o número de diretores exceda de quatro,
ao Presidente da República caberá designar os quatro diretores
que, com o presidente, constituirão a Diretoria Executiva.
§ 5.º - Os estatutos determinarão um critério semelhante
ao da composição do Conselho de Administração para a constituição do Conselho Fiscal da Sociedade.
§ 6.º - E' privativo dos brasileiros natos o exercício das funções de presidente, membro do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal da Sociedade.
Art. 14 - Somente quando as ações em poder do público, das
entidades paraestatais, dos Municípios, do Distrito Federal e dos
Estados auferirem dividendos de 8% (oito por cento), será atribuído dividendo ao capital integralizado pela União; sómente
quando os dividendos que couberem à União atingirem 6% (seis
por cento), poderão ser fixadas percentagens ou gratificações por
conta dos lucros, pela Assembléia Geral dos Acionistas, à Administração da Sociedade.
Art. 15 - O Conselho Fiscal da Sociedade Petróleo Brasileiro
S. A. terá as atribuições constantes do artigo 127 do Decreto-lei
n.º 2.627, de 26 de outubro de 1940, não se lhe aplicando o Decreto-lei n.º 2. 928, de dezembro de 1940.
Art. 16 - Enquanto a produção de petróleo e carburantes nacionais não fôr suficiente para atender ao abastecimento interno, o Poder Executivo reaplicará na Sociedade, que destinará exclusivamente ao Serviço de pesquisa e lavra de petróleo, os dividendos e juros que forem distribuídos às ações e obrigações de propriedade da União.
Art. 17 - A Sociedade operará diretamente ou através de emprêsas que organizar ou a que se associar, com a aprovação do
Conselho Nacional do Petróleo, nas quais deverá deter sempre a
maioria das ações com direito a voto.
§ l.º - Nas emprêsas organizadas pela Sociedade deverão ser
obedecidos os limites de aquisição de ações estabelecidas no artigo 13, guardadas as proporções do capital social, garantida preferência para as pessoas jurídicas de direito público interno.

-

528 -

§ 2. o -

Os administradores das emprêsas referidas neste artigo deverão, também, satisfazer à condição do parágrafo 6.º do artigo 14.
Art. 18 - Dependendo sempre de prévia e específica aprovação do Conselho Nacional do Petróleo, a Sociedade só poderá dar
garantia a financiamentos, tomados no País ou no exterior, em
favor das emprêsas subsidiárias.
Parágrafo único - O Poder Executivo poderá dar aos financiamentos tomados no exterior, pela Sociedade e pelas suas subsidiárias, a garantia do Tesouro Nacional, até 25% (vinte e cinco
por cento) do respectivo capital integralizado quando se tomar
necessário, pelo vulto da operação e pelo eminente interêsse nacional em causa.
Art. 19 - Os atos de constituição da Sociedade e de integralização do seu capital, bem como as propriedades que possuir e as
aquisições de bens móv~is e imóveis que fizer, e ainda os instrumentos de mandato Pªfª o exercício do direito de voto nas Assembléias Gerais, serão isentos de impostos e taxas e quaisquer outros ônus fiscais compreiendidos na competência da União, que se
entenderá com as outra~ entidades de direito público, solicitando-lhes os mesmos favores para a Sociedade da qual participarão, na
esfera de sua competência tributária.
Art. 20 - O Presidente da República designará por decreto
o representante da UnHfo nos atos constitutivos da Sociedade.
§ 1.º - Os atos constitutivos serão precedidos:
I - Pelo estudo e aprovação do projeto de organização dos
serviços básicos da Sociedade, quer internos, quer externos.
II - Pelo arrolamento de tôdas as especificações dos bens e direitos que a União destinar à integralização de seu capital.
III - Pela elaboração dos Estatutos e sua publicação prévia
para conhecimento geral .
IV - Pela inscrição das propostas de compra das ações.
§ 2.º - Os atos constitutivos compreenderão:
I - Aprovação das avaliações dos bens e direitos arrolados
para constituírem o capital da União.
II - Aprovação do,s Estatutos.
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III - Aprovação do plano de transferência dos serviços que
tenham de passar do Conselho Nacional do Petróleo para a Sociedade e das verbas respectivas.
§ 3. 0 - A Sociedade será constituída em sessão pública do
Conselho Nacional do Petróleo, cuja ata deverá conter os Estatutos aprovados, bem como o histórico e o resumo dos atos constitutivos, especialmente da avaliação dos bens e direitos convertidos em capital.
§ 4. 0 - A constituição da Sociedade será aprovada por decreto
do Poder Executivo e sua ata será arquivada, por cópia autêntica,
no Registro do Comércio.
Art. 21 - A Sociedade gozará de isenção de direitos de importação para o consumo e de impostos adicionais, em relação aos
maquinismos, seus sobressalentes e acessórios, aparelhos, ferramentas, instrumentos e materiais destinados à construção, instalação, ampliação, melhoramento, funcionamento, exploração, conservação e manutenção de suas instalações, para os fins a que
se destina.
Parágrafo único - Todos os materiais e mercadorias referidas neste artigo, com restrição quanto aos similares de produção
nacional, serão desembaraçados mediante portaria dos inspetores
das Alfândegas.
Art. 22 - A Sociedade fica assegurado o direito de promover
desapropriação, nos têrmos da legislação em vigor.
Art. 23 - Os funcionários públicos efetivos da União e das
entidades autárquicas ou paraestatais poderão servir na Sociedade, em funções de direção ou de natureza técnica, na forma do
Decreto-lei n.º 6.877, de 18 de setembro de 1944.
Parágrafo único - Na hipótese de o Conselho Nacional do
Petróleo reduzir o seu pessoal, a Petrobrás dará preferência no
preenchimento dos cargos ou funções, de acôrdo com as suas aptidões, aos servidores dispensados.
Art. 24 - O disposto nos artigos 19 a 22 aplica-se igualmente
às emprêsas subsidiárias da Sociedade.
Art. 25 - Nos Estatutos da Sociedade e das subsidiárias serão
observadas, em tudo quanto lhes fôr aplicável, as normas da lei das
Sociedades por ações. Os referidos Estatutos, bem como quaisquer
34 -
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reformas dêles, dependem de aprovação do Presidente da República, mediante decreto.
Art. 26 - A União poderá incumbir à Sociedade a execução
de serviços condizentes com a sua finalidade para os quais destinar recursos financeiros especiais.
Art. 27 - Na regulamentação desta lei, o Poder Executivo
disciplinará as relações entre a Sociedade e o Conselho Nacional
do Petróleo.
Art. 28 - A Petrobrás enviará ao Tribunal de Contas, até 31
de março de cada ano, as contas gerais da Sociedade, relativas ao
exercício anterior, as quais serão examinadas juntamente com as
contas do Presidente da República, e com estas enviadas ao Congresso Nacional.
Art. 29 - Não se aplica aos Diretores, funcionários e acionistas da Petróleo Brasileiro S. A. o disposto na alínea "c" do artigo 2.º do Decreto-lei n. 0 538, de 7 de julho de 1938, podendo ser
acionista da Sociedade qs funcionários dela e os servidores públicos, em geral, inclusive os do Conselho Nacional do Petróleo.
Art. 30 - O saldo das dotações orçamentárias do Conselho
Nacional do Petróleo, para o exercício em que começar a vigorar
esta lei, correspondentes a serviços, encargos, obras, equipamentos
e aquisições ou quaisquer outras relativas à atívidade que passarem à Sociedade, lhe serão entregues logo que constituída.
Parágrafo único - ]1::ssas quantias serão levadas à conta de integralização do capital da União.
Art. 31 - Os direitos relativos a concessões e autorizações referentes a jazidas de óleQ mineral, refinarias e oleodutos que a Sociedade receber da União serão inalienáveis.
Art. 32 - A Sociedade contribuirá para a preparação do pessoal técnico necessário aos seus serviços, bem como de operários
qualificados, através de cursos de especialização, que organizará,
podendo também conceder auxílios aos estabelecimentos de ensino
do país, ou bôlsas de estudo para preparação no exterior e outros
meios adequados.
Art. 33 - A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas
a pagar aos Estados onde fizeram a lavra de petróleo e xisto betuminoso indenização correspondente a 5% (cinco por cento) sôbre
o valor de cada barril de óleo extraido ou da tonelada de xisto.
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§ l.º - Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão fixados
pelo Conselho Nacional do Petróleo.
§ 2.0 - Serã efetuado trimestralmente o pag·amento de que
trata êste artigo.
§ 3.º - Os Estados distribuirão 30% (trinta por cento) do
que receberem, proporcionalmente, aos Municípios, segundo a produção de óleo de cada um dêles, devendo êsse pagamento ser efetuado trimestralmente.
§ 4.º - Os Estados e Municípios deverão aplicar os recursos
fixados neste artigo, preferentemente na produção de energia elétrica e na pavimentação de rodovia.
Art. 34 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Declaramos aceitar apenas para base de discussão o projeto
do Poder Executivo, sem prejuízo de emendas a serem oferecidas
nesta Comissão e a apresentação posterior, em plenário, de outra
proposição que o modifique em pontos essenciais.
Sala Antônio Carlos, em 14 de maio de 1952. - Paulo Sarasate. - Artur Santos. - Alde Sampaio. - Herbert Levi. João Agripino. - Jorge Jabour. - Freitas Cavalcanti. - Vanderlei Júnior. - Chagas Rodrigues.
DECLARAÇAO DE VOTO DO DEPUTADO ALDE SAMPAIO

Em face da resolução da Comissão de Finanças de adotar o
Projeto da Petrobrás com base na discussão do problema do petróleo, declaro, preliminarmente, em ressalva dos meus pontos de
vista, que, aceitando a resolução, subordino-a, entretanto, à apresentação de emendas pelas quais não se exclua a criação de autarquia que concomitantemente se dediquem à pesquisa do petróleo; não vindo a ser a Petrobrás a única entidade de participação
do Estado nos trabalhos da exploração de petróleo .
Com êste voto, desejo inicialmente trazer a conhecimento o
meu modo de pensar relativamente à chamada política do petróleo, cujas linhas gerais deixo traçadas nas considerações abaixo
explêndidas.
Tenho por principio que não se deve eximir a participação do
capital particular na exploração do petróleo e como considere que
o Estado não pode estar ausente da exploração, quer por sua pró-
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pria conta, quer pelo contrôle das explorações particulares, faço
coerentemente depender o regime de exploração do petróleo, com
participação do Estado, das condições em que seja recomendável,
aplicar uma ou outra das duas modalidades: a de economia mista
ou a de atividade estatal; isto sem falar na possibilidade de exploração do petróleo por emprêsas particulares sob regime legal apropriado.
No presente projeto em discussão, pela natureza dos recursos
empregados e pelas condições em que o problema se apresenta a
esta hora no Brasil, sou que a participação produtiva do Estado,
para atender às exigências da técnica econômica, reclama os dois
regimes aplicados separadamente: o do emprêgo de recursos do
Estado, cuja forma recomendável será através de uma autarquia
e o do emprêgo de capitais particulares, cujo contrôle pelo Estado
seja feito através de emprêsa ou emprêsas concessionárias ou através de uma sociedade de economia mista .
Considero êrro entr egar tôda a exploração do petróleo a uma
só emprêsa e até a uma só forma de organização. Os objetos presos à política do petróleo são diversos e os resultados serão precários e duvidosos se se encarrega a uma só emprêsa de atingi-los
ou se se dá a mesma organização às emprêsas que têm o mister
de obter uns e outros.
Por conseqüência, o meu voto supõe a solução do problema
do petróleo com as três exigências seguintes:
a) elaboração de lei que regule a exploração do petróleo por
companhias nacionais;
b) imediata ação do Poder Público brasileiro em trabalhos
de pesquisa de petróleq através de uma autarquia que funcione
com recursos fiscais;
e) criação de umi:i. sociedade de economia mista que dê iniciativa à exploração do petróleo no molde das organizações particulares.
A matéria das duas últimas letras é a que está em causa no
projeto e a ela procurarei atender, dentro do ponto de vista exposto, por meio de emendas que apresentar-:-! no momento oportuno.
Sala Antônio Carlos, 15 de maio de 1952. - Alde Sampaio.
1
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DECLARAÇAO DE VOTO DO DEPUTADO ABELARDO ANDRÉA

Coerente com o voto que tive oportunidade de dar, na Sessão
legislativa anterior, na Comissão de Segurança Nacional, a favor
do projeto de autoria do meu ilustre colega Euzébio Rocha, votarei, ainda hoje, com o seu projeto, de fundo eminentemente estatal.
Vencido que fui, nesta douta Comissão de Finanças, e tendo
em vista que o meu partido apresentará emendas ao projeto chamado "Petrobrás", que o tornará perfeitamente definido como nacionalista, trabalharei com todo vigor pela aprovação do mesmo
com as emendas da bancada do P. T. B., que estão enquadradas na
tese chamada estatal.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1952. - Abelardo Andréa.
DECLARAÇAO DE VOTO DO DEPUTADO RAUL PILA

Votei contra o Projeto do Poder Executivo, que institui uma
sociedade de economia mista para a exploração do petróleo, e
votarei também contra o projeto que estabelece o monopólio do
Estado, por entender que as atuais condições político-administrativas do País não comportam nenhuma das duas fórmulas.
Eu preferiria a solução que, sem nenhuma renúncia, por parte
do Estado, ao domínio sôbre o petróleo e à fiscalização do seu comércio, entregasse a exploração a emprêsas privadas, mediante
uma considerável participação nos lucros, sob a forma de taxas e
impostos. Daria, portanto, aprovação à fórmula geral adotada
no Estatuto do Petróleo e preconizada por Juarez Távora e Odilon
Braga.
Dado, porém, que às duas primeiras fórmulas se acha limitada a opção, darei preferência à do monopólio do Estado, por mim
considerada mais satisfatória que a emprêsa de economia mista,
do ponto de vista da responsabilidade político-administrativa. A
emprêsa de economia mista, embora dominada pelo Poder Executivo, escapa inteiramente à fiscalização do Congresso; o monopólio do Estado sempre comporta certa responsabilidade política,
por mais diluída e ineficiente que seja no atual sistema constitucional. t!ste é o motivo da minha preferência.
Sala das Sessões da Comissão de Finanças, em 16 de maio de
1952. - Raul Pila.

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL
PUBLICAÇÃO AUTORIZADA -

PROJETOS NS. 1.516-51 E 1.595-52

Parecer

1. Foram-nos dados a relatar o Projeto n.0 1. 516-51, que
veio acompanhado da Mensagem n.º 469-51, do Poder Executivo,
e o de n.º 1. 595-52, de autoria do nobre Deputado Euzébio Rocha,
do Partido Trabalhista Brasileiro.
2. Examinando-se a Mensagem e os dois Projetos, chega-se
à conclusão de que a Mensagem é uma peça que se encaixa melhor no dispositivo do projeto do Deputado Trabalhista do que no
que a acompanhou, oriundo da Presidência da República.
Basta que se examine êste pequeno trecho, para se ter a prova real do que vimos de afirmar:
"É fora de dúvida, como o demonstra a experMncia
nacional que, em matéria de petróleo, o contrôle nacional
é imprescindivel. O Govérno e o povo brasileiros desejam
a cooperação da iniciativa estrangeira no desenvolvimento econ6mico do país, mas preferem reservar à iniciativa
nacional o campo do petróleo, sabido one a tendência monopolística internacional dessa indústria é de molde a criar
focos de atritos entre povos e entre governos. Fiel, pois,
ao espirita nacionalista da vigente legislação do petróleo,
será essa emprésa genuinamente brasüeira, com capital
e administração nacionais."

O Govêrno dá-nos prova cabal, sincera e irretorquível de que
conhece o assunto e deseja evitar o drama completo, tocando às
raias da tragédia, dos povos que, impensada ou levianamente, se
deixaram enlaçar pelos tentáculos dos trustes internacionais, cujas
qualidades de solércia, intriga e poder ninguém desconhece. Tor-
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na-se mister que o polvo não encontre nem um ponto, nem uma anfractuosidade, por menor que seja, para tomar qualquer apoio, porque, se isto lhe fôr concedido, em pouco tempo envolverá insidiosamente o conjunto, alapardando-se de mil modos e manefras até chegar à oportunidade de sugá-lo totalmente, como o fizeram em muitas nações, cuja riqueza só tem servido para aumentar a miséria de
seu povo. Os exemplos .da Venezuela, da Colômbia e do Peru, nossos bons vizinhos, são frisantes. A descoberta do petróleo foi o
diabo em carne e osso que surgiu para atormentar aquela gente
pacata e boa, cujo sossêgo e segurança dela há muito se acham
divorciados. Diz sàbiamente o anexim "põe tuas barbas de môlho,
quando vires arder as do vizinho". Para nós, portanto, não devem ser _aceitas as amargas lições dos que estão sofrendo por terem aceito as falaciosas propostas dos trustes, onde avultam sem'."
pre, impreterivelmente, homens como Deterding - "um Napoleão
na audácia e um Cromwell na profundidade de pensamento". Friamente, solertemente, matemàticamente, vão-se infiltrando, camuflando-se como protetore$, para ocupar posições seguras de onde
possam dominar todos os anseios e aspirações de um povo. Se já
sabemos qual a sua tátic~., devemos evitá-los à outrance desde agora, a fim de que não fiquemos manietados e peados no momento
em: que quisermos agir.
Ainda mais, o Dr. Getúlio Vargas não deseja "criar focos de
atrito entre povos e entre governos", como sucedeu no Irã, no México etc., assim a nossa legislação não deverá permitir brechas,
por onde o perigo se po~a insinuar. E o projeto governamental
contém essas abertas, essas portas de invasão?
-

Sim, como iremoai mostrar.

O Projeto governamental determina, no artigo 3.º, que o capital inicial de Cr$ 4. OOQ. 000. 000,00 "até o ano de 1956 será elevado a um mínimo de Cr$ 10. 000. 000. 000,00. Para o capital ini-

cial o projeto estabelece condições no sentido de o. Govêrno ficar
com 51 % das ações, mas, na segunda fase, quando o capital fôr
aumel}tado, não. há nada, absolutamente nada, que garanta ao govêrno a maioria das ações e assim êle poderá perder o contrôle da
sociedade. O artigo 12 fornece ensanchas, para que os trustes tomem pé na criação da Petróleo Brasileiro S.A., pois seu § 2.º determina que "as obrigações serão abertas à tomada voluntária pe-
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las entidades públicas e particulares". Assim, qualquer emprêsa
brasileira da "Standard Oil", por exemplo, poderá adquirir essas
obrigações que, pelo § 1.º do artigo 12, poderão ser convertidas em
ações. Nesse § 1.º é que está a incógnita capaz de constituir o perigo. Há limitação para as ações ordinárias, mas não há nada no
projeto que impeça a conversão das obrigações em ações preferenciais que, além de não terem limitações, dão direito a voto.
Desta forma estará a "Standard Oil" na direção da Sociedade,
cujo contrôle o Govêrno deseja integralmente em mãos b:rnsileiras,
consoante os patrióticos têrmos de sua Mensagem .
Outro perigo no Projeto n. 0 1. 516-51 está contido no artigo 17,
pelo qual a Petróleo Brasileiro S.A. poderá operar "através de
emprêsas que organizar ou a que se associar". Dêste modo, a Sociedade poderá associar-se aos trustes que já exploram a distribuição dos produtos e subprodutos do petróleo, dando a êles as
vantagens magníficas concedidas pelos artigos 18 (garantia e financiamentos tomados no pais e no exterior), 19 (isenção de impostos e taxas e quaisquer outros ônus fiscais), 20 (isenção de direitos de importação), e 21 (direito de desapropriação).
Por tudo que acabamos de palear, o Projeto governamental
está inçado de esparrelas que o próprio Govêrno, como bom patriota, teme. Há, no Projeto, verdadeiras "bôcas-de-lôbo" - buracos
com acúleos estrepes no fundo, dos quais, tudo devemos fazer para
não vermos o nosso Zé Povo nêles espetado .
3. O ilustre Ministro Mário Bittencourt Sampaio, em esplêndida e oportuníssima palestra realizada na reunião conjunta
de nossa Comissão com as de Economia e Transportes pontificou
o seguinte, no que tange ao capital da Sociedade:
O projeto, adotando norma que vem sendo seguida, ultimamente, em outras iniciativas de vulto, fixa os recursos para êsses
empreendimentos, em 10 bilhões de cruzeiros.
Pensamos que, quando se atinge essa cifra, já não há mais
necessidade de justificativa.
Realmente, não foi feita uma única alegação que amparasse,
direta ou indireta, a estipulação de tal montante.
Não há referência a programa algum.
Admitamos, porém, que haja justificativa para êsse capital.
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Pode-se supor, de início, que em face do seu imenso vulto tenhamos que admitir a clássica alegação da faita de recursos do
Estado.
Examinemos, então, qual seria a arrecadação prevista:
Impôsto único (artigo 7.ºJ

%

óleo combustível - aumento de . . . . . . . .
óleo Diesel e "gas oil" - aumento de . . . .
Gasolina - aumento de . . . . . . . . . . . . . . . .
óleos lubrificantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .

64,0
64,7
61,8
155,3

:tsses aumentos percentuais determinarão um aumento médio
ponderado de 59 % .
A quota destinada à Petrobrâs S.A., segundo os programas de
importação das companhias, elaborados para efeito de orçamento
cambial, darão, feita a extrapolação na base do aumento do consumo, o seguinte:
Milhões de
Cruzeiros

Exerpício

1952
1953 ................................ .....
1954
1955
1956

1.278
1.534
1.841
2.220
2.664

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

9 . 537

·~

A fonte de recursos prevista no artigo 9.º, dará:

a)
b)
e)
d)

Milhões de
Cruzeiros
Veie'{Llos terrestres
197. 000 carros particulares equivalentes a
Ford e Chevrolet (1.400 kg), dos quais 20%
com mais de 5 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
316
54. 000 táxis, tomando-se o mesmo tipo médio do carro do item anterior e considerando-se 50% com ~nais de 5 anos . . . . . . . . . . . .
10
202. 500 caminhões de 2 a 5 toneladas, dos
quais 50% com mais de 5 anos . . . . . . . . . . . .
81
15. 000 ônibus, d~ 30 a 50 passageiros . . . . .
48

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

455
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De acôrdo com êsses dados e a lei do crescimento dos mesmos,
poderemos considerar para êsse dispositivo a seguinte arrecadação:
Milhões de
Exercício

Cruzeiros

1952

455

1953

495

1954

535

1955

575

1956

615
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. 675

Podemos dispensar o cálculo da receita correspondente ao
produto dos impostos de importação e de consumo sôbre veículos e
do impôsto de remessa para o exterior de seus valores e de outras
fontes secundárias.
Aviões

Milhões de
Cruzetros

358 aviões comerciais, dos quais 410 com
mais de 2.000 H.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,3

725 aviões de recreio, dos quais apenas um

com mais de 2.000 H.P. .. .. .. . . . . . . . .. . .

4,7
7,0

Milhões de
Exercício

1952
1953
1954

1955
1956

Cruzeiros

.............. ········· ............... .
.............. ········· ............... .
........................................

............. ········ ................. .
............. ········· ................ .

7
7
7

7

7
35

Poderemos dispensar o cálculo das demais fontes.
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RESUMO
Fontes de recursos

Capital inicial (Patrimônio da União, relacionado com petróleo) ............. .
Cota de 25% sôbre o impôsto único majorado ............................... .
Veículos terrestres ..................... .
Aviões
Total geral .................... .

Milhões de
Cruzeiros
4.000

9.537
2.675
35
16.247

Assim, para realizar um capital que, sem justüicativa de
qualquer natureza, foi arbitrado em 10 bilhões de cruzeiros, do qual
a União deveria subscrever apenas 51 %, ou sejam 5 bilhões e 100
milhões, o projeto estabelece medidas que determinarão uma. arrecadação superior a 16 bilhões e 247 milhões de cruzeiros.
Essa arrecadação irâ inflacionar verticalmente e determinai-á
um substancial aumento nos preços de tôdas as utilidades essenciais, não só pela majoração do custo da produção como da circulação.
Se a arrecadação para a contribuição estatal excede de mais
de 60 %, o que foi convencionado para a totalidade do empreendimento, por que apelar para o capital privado nacional e estrangeiro?
A subscrição dêsse capital - que não nos convém, seria inclusive financiada pelo nosso pobre contribuinte, como conseqüência do que se encontra enunciado no artigo 5.o ao dispor que
a União transferirâ aos l~stados, Municípios e às pessoas referidas
nos artigos 7.º, 9.º e 13, ~s ações que lhe couberem, desde que excedam 51 % das ações ordinárias.
O Estado poderia ter tudo, mas abre mão da metade em benefício dos seus sócios desnecessários e inconvenientes.
Reconhecendo novamente que está tributando demasiadamente, o projeto prevê, em seu artigo 11, que os excessos que se
verificarem poderão ser ~plicados, ao arbítrio do Poder Executivo,
em outras atividades.
A União devendo su,bscrever apenas 51 % do capital, ou seja,
5 .100 milhões, terá ao seu arbítrio para aplicar em outras ativida-
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des, 11 bilhões e 247 milhões de cruzeiros, ou seja, mais do dôbro
da quantia destinada à finalidade precípua.
Não obstante essa situação folgada e brilhante, fazem um apêlo patético para que seja admitido o capital estrangeiro em parcelas de início moderadas, podendo, a seguir, no entanto, ampliar
a sua participação através de brechas deixadas no projeto.
O artigo 12 autoriza a Sociedade a emitir, até o dôbro do seu
capital social integralizado, obrigações ao portador que poderão
ser tomadas, de acôrdo com o § 2.0 dêsse mesmo artigo, voluntàrtamente, pelas entidades privadas, obrigações essas que pelo § 1.0 ,
ainda do mesmo artigo, poderão ser convertidas em ações, segundo
o que determinaram os estatutos.
Ficaria, assim, completa a obra da entrega, e, para maior facilidade, as pessoas ligadas aos trustes poderiam participar da sociedade.
O projeto enfraquece o Estado, tirando-lhe imensa fonte de
recursos, fortalece os trustes, isto é, a concentração do capital, encarece o custo de vida e inflaciona de forma maciça, o que determinará novos aumentos de vencimentos e salários.
~sses aumentos vêm, com exceção apenas do que foi feito,
no último govêrno, pela Lei 488, reduzindo pràticamente a zero a
hierarquia administrativa.
O Congresso Nacional, em outubro de 1936, fixou o padrão A
em Cr$ 200,00 e o padrão O em Cr$ 3. 500,00.
No aumento atual, a tabela em discussão, pelos interessados,
prevê para o padrão A Cr$ 3. 500,00 e para o padrão O Cr$ 10.000,00.
Em 15 anos a relação entre o menor e o maior vencimento
cai de 1/7 para 1/3.
Nem na Suécia se chegou a tal extremo.
O Estado é o maior empregador do país; a sua política desalário decide da conduta dos demais empregadores.
Estamos aproximando os vencimentos do proletariado aos da
classe média, no momento exato em que se pretende enfraquecer o
Estado e em que se irrita o contribuinte pela cobrança de tributos
desnecessários e, mais ainda, quando se concentra o capital.
A nosso ver não há nada mais perigoso para as nossas instituições sociais . A exploração do petróleo pelo Estado constitui, no
momento, a única medida realmente eficaz para fortalecê-lo e torná-lo capaz de enfrentar, com êxito, a onda de dissolução social.
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Fazemos nossas tôdas essas considerações, porque são simples e
claras, portanto lógicas. Tudo que foi afirmado, está provado por
a mais b, cartesianamente, sem subterfúgios, sem sofismas e sem
recorrer ao método do absurdo.
4. Analisando, dissecando, comparando e pesando o Projeto
do Deputado Euzébio Rocha somos levados a aceitá-lo, porque atende de modo absoluto às necessidades prementes da nossa nacionalidade, sem correr o risco de cairmos na bôca do leão, levados pelos nossos próprios passos .
O receio de que, sem a colaboração do capital e da técnica
alienígena, não teremos o óleo que remove montanhas, o que antes
do seu surgimento só a fé o fazia, em tempo hábil e em proporção
satisfatória - não procede.
O capital já foi sobejamente acima demonstrado como podemos adquiri-lo. Os técnicos, desde que os paguemos bem, encontramo-los em todos os centros cientificamente adiantados. O material também poderemo~ consegui-lo com facilidades, como ficou
provado com a aquisição da refinaria de Cubatão e a frota de petroleiros; basta que se S!3fiba escolher os homens, homens capazes
de colocar sempre, em p;rimeiro lugar, os interêsses da Pátria.
Por tudo isso indico o Projeto n.º 1. 595-52 como substitutivo
ao Projeto governamental e a êle apresento emendas:
1.ª - Suprima-se o parágrafo único do artigo 5.º
O substitutivo deve silenciar sôbre o assunto, de modo que, na
ocasião azada, a Petrobrás S.A. possa absorver as atividades das
emprêsas estrangeiras que fazem a distribuição e o comércio dos
derivados do petróleo im+:1ortado.
2.ª - O item "b" do artigo 6.0 fica assím redigido:
"b) pelo produto da majoração, durante 7 (sete) anos, de
Cr$ 0,30 (trinta centavos) sôbre o impôsto único que incidir sôbre
cada litro de gasolina".
j!sse acréscimo, consoante ponderou o competente mestre Engenheiro Mário Bittencourt Sampaio, feitas as deduções previstas,
em beneficio dos pequenos municípios de maneira a assegurar à
União 51 %, dará, em 7 anos, Cr$ 9.020.000.000,00, aos quais serão
adicionadas as importâncias de Cr$ 350. 000. 000,00 correspondentes à refinaria de Mataripe, de Cr$ 650. 000. 000,00 à de Cubatão
e de Cr$ 600. 000. 000,00 relativa à Frota de Petroleiros. Tudo
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5. Para que se possa verificar a execução do substitutivo do
nobre Deputado Euzébio Rocha, com as emendas que apresentamos, exibimos o seguinte esquema. da lavra do Ministro Bittencourt Sampaio:
EXERCÍCIO

IndustriaU.
zaçiío (1)

Pesquisa
e lavra (2)

1952...............

360

200

1953 ...............

360

21;0

1954 .•...•.........

440

250

1955 ............ ".

440

1956 .......... "".

440

1957 ...............
1958................

TOTAL........

-

80

1.120

-

250

Petroleiro"
(3)

Total
necessário

-

-

950

-

-

Arrecadação
(4)

Saldo
(5)

560

720

610

880

270

690

1.030

340

690

1.230

540

440

l.4fi0

l.020

80

l .760

1.680

1.940

1.940

9.020

5.950

3.070

100

6. Estamos inteiramente convencidos de que a solução por
nós apresentada resolve de modo completo, lógico e seguro o magno problema que tanto nos aflige, sem o perigo de ver nosso país
em convulsões provocaqas pelos comunístas pela falta de combustível líquido, em caso de guerra.
Ouvimos a brilhar~te conferência do ilustre General Juarez
Tâvora e achamo-la muito pessimista, obrigando em horizonte
próximo a paralização çios nossos transportes e, em conseqüência,
uma gigantesca luta social, pela suspensão do fornecimento dos
produtos de petróleo de origem americana .
Asseverou S. Ex.ª que a Rússia estâ mais e melhor armada
em submarinos do que a Alemanha no fim da guerra passada; sabemos disso, porque el;a levou técnicos da zona ocupada e os sugou e continua a sugar o quanto pode. Além do mais, utilizou-se
das fâbricas, usinas, laboratórios, estaleiros, etc., dos tudescos,
transferindo alguns p~ra suas plagas. Portanto, tudo nos leva a
crer que esteja, de fato, muito bem servida para atuar não só no
mar, como também no ar, para impedir o suprimento de homens
e material bélico oriundos das ilhas satélites.
Devemos ter sempre presente, e os estadistas americanos, inglêses, franceses e russos com tôda a certeza a têm, a profecia do
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pai da geopolítica - Halford Mackinder - "Quem dominar a Europa Oriental, controlará o coração continental; quem dominar o
coração continental, controlará a ilha mundial; quem dominar a
ilha mundial, controlará o mundo".
Presentemente as nações democráticas têm apenas uma pequena crusta de contacto com os soviéticos que dominam a heart
land do continente eurasiático, a ilha mundial, na justa e pitoresca
designação de Mackinder. E para mantê-la e ampliá-la têm que
cruzar os céus e os oceanos, levando os recursos das ilhas satélites.:
a América, a Austrália e a Africa. Daí sentirem os "vermelhos" a
necessidade de serem fortes no mar e no ar para impedir o afluxo
das correntes de recursos. Todavia, os ocidentais não estão de braços cruzados e tudo farão para que a "ilha mundial" não caia na
mão dos soviéticos, dando-lhes, em conseqüência, a hegemonia universal. Dêste modo, os mares serão cuidadosa e eficientemente vigiados, a fim de que nada falte às ilhas satélites, de sorte que as agitações sociais não venham favorecer o inimigo comum.
O mundo islâmico, compreendendo a região árida da Africa
do Norte e o Ariente Médio, está hoje pendendo mais para o lado comunista; dêste modo os democratas não poderão contar com o seu
petróleo e, assim, os americanos têm angustiante interêsse em descobrir novas jazidas em terras americanas, para suprir a falta que
irá fazer aos ocidentais o petróleo que irão certamente perder.
Sendo nós seus aliados, temos a certeza de que seremos auxiliados
por êles, mesmo que desprezemos a colaboração perigosa dos trustes, isto porque há hodiernamente um interêsse maior, uma importância de valor mundial.
A guerra submarina será talvez terrífica, mas os nossos petroleiros poderão, trazendo o óleo do Peru e da Venezuela para as
nossas refinarias, incorporar-se nos mesmos comboios em que navegarem os navios americanos em busca do nosso minério de ferro.
Na atual conjuntura, os americanos procuram fazer tudo para
estabelecer um clima de harmonia, de paz e de cooperação, de maneira que, na guerra que se avizinha, a luta se localize no continente eurásico.
Em conclusão: parece-me que nada temos a temer com a solu~
ção estatal - há um interêsse vital, grandioso, insubstituível pe35-26244
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rante o qual se reduzem a zero a audácia, a solércia e a fome insaciável de ouro dos trustes internacionais de petróleo e a conc~pis
cência, o descaramento e o impatriotismo dos seus corruptos e
conspurcos "testas-de-ferro".
Sala das Sessões, em 7 de março de 1952. - Artur Bernardes,
Presidente. - Lima Figueiredo, Relator. - Galàino do V ale. -

Negreiros Fawão. - Abelardo Andréa. - José Guiomard. - Oscar Passos. - Vitorino Corrêa. - Benjamin Farah. - Arruda

Cdmara.
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