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SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1952 

EXPEDIENTE 

O SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o Sr. Arthur Bernardes. 

O SR. ARTHUR BERNARDES - Sr. Presidente, os homens po-
líticos precisam ter visão do futuro para dirigirem com acêrto os 
destinos da sua nação. No exame do problema do petróleo, por 
exemplo, não nos é licito considerá-lo isoladamente, mas em função 
do futuro do Brasil. 

Somos, no Continente, a segunda nação em território, em po-
pulação e em recursos naturais, e, entretanto, em relação à política 
externa, vivemos nivelados às pequenas nações da América Me-
ridional e às da Asia ou da Africa. 

Por culpa de quem, senão nossa, exclusivamente? Vivemos au 
jour le jour, no mesmo ritmo de trabalho que nos absorve diària-
mente, preocupados em fruir os benefícios da existência e deixando 
no esquecimento as tarefas do nosso futuro. 

Enquanto agimos com essa displicência, adormecidos ao calor 
enervante dos trópicos, outros povos, situados sob outros céus e em 
outros climas, vivem alertados, num constante trabalho de prepa-
ração do seu futuro. 

Sendo nós uma nação coeva dos Estados Unidos e possuindo 
um território equivalente ao seu, temos uma população inferior à 
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sua por não cuidarmos da imigração como devíamos, e sendo dota-
dos de recursos naturais que fazem do Brasil um país rico, é lasti-
mável que sejamos um povo pobre. 

Nossa preocupação deve consistir no aproveitamento das nos-
sas riquezas naturais e na sua transformação em produtos indus-
trializados, transformação essa que enriquece os homens e os povos. 

Nunca me esqueci de um episódio aqui ocorrido ao tempo do 
meu govêrno: tendo falecido nesta Capital, sem deixar herdeiros, 
um cidadão de nacionalidade duvidosa, supondo uns que fôsse fran-
cês, o E~baixador da França desenvolveu tão grande atividade para 
apurar êsse fato, que outro Embaixador lhe perguntara para que 
tanto trabalho em tôrno de herança tão pequena (100 contos, apro-
ximadamente), e respondeu-lhe o Embaixador francês "que, em 
todo caso, era ouro que entraria para a França"! 

Tenho me lembrado dêsse fato a propósito do petróleo, em cujos 
lucros quer o nosso Govêrno que se dê participação, quase por me-
tade, a estrangeiros que não só se abstiveram de auxiliar-nos na 
pesquisa, prospecção e perfuração de poços, como procuraram ain-
da criar dificuldades à fundação da indústria em nosso país, como 
já o disse no Senado o Senhor Drault Ernany. 

Basta salientar que o truste do petróleo, representado por tôdas 
as emprêsas com sede no Distrito Federal, se recusou a fornecer 
óleo cru à refinaria de concessionários brasileiros com o intuito de 
fazer fracassar a tentativa de montar-se refinarias no Brasil. 

E o emissário de uma dessas emprêsas, enviado ao Brasil es-
pecialmente para conseguir modificar o texto constitucional em dis-
cussão naquela época, de modo a permitir que o truste pudesse par-
ticipar da exploração do petróleo brasileiro, declarou expressamente 
ser objetivo do truste que se não construíssem refinarias no Brasil 
e que o mesmo levaria ao desastre todos os elementos financeiros que 
constituíam uma delas. 

Como darmos, pois, participação nos lucros do petróleo a essas 
emprêsas? 

49% do capital social, ficam, pelo projeto, reservados ao capital 
privado. Mas se se diz e se repete, a cada passo, que não temos capi-
tal, como irão brasileiros concorrer com os 49%. Evidentemente não 
serão êles, mas do truste. 
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A contribuição dos brasileiros serã mínima, e quase todo o ca-
pital provirá do truste, capital êsse que ficará aqui engordando à 
custa de uma indústria para a qual em nada concorreu até agora, e 
cuja implantação procurou até impedir com ameaças. 

:msses 49 % representam virtualmente a metade dos lucros a cor-
rer perenemente, pelo tempo em fora, e a ser anualmente exportado 
para o exterior, influindo na balança comercial e pesando no câm-
bio contra nós. 

Está hoje provado que não necessitamos do capital estrangeiro 
para industrializar o nosso petróleo. São os fatos que se encarregam 
dessa prova. Fomos os iniciadores da indústria, ora em adiantada 
execução. Descobrimos o combustível, montamos refinarias, cons-
truímos oleodutos e adquirimos frota de petroleiros. 

Tudo isso se fêz com recursos nossos, e também contratados, e 
máquinas que adquirimos. Agora que tudo está em boa marcha, não 
necessitamos de convivas para a mesa posta. 

Os lucros integrais do petróleo devem ficar no Brasil, circulan-
do nas artérias da Nação, estimulando trabalho novo, criando novas 
indústrias, melhorando as condições de vida do seu povo e enri-
quecendo os brasileiros. Além disso, temos milhões e milhões de 
compatriotas que morrem à fome ou vegetam, sem roupa, sem saú-
de, sem escolas, e devemos destinar à cura de seus males os lucros 
com que se quer presentear os trustes. 

Os que consideram isso nacionalismo exagerado, atentem para 
o seguinte fato: em 1927 ou 1928, em Paris, onde então me achava, 
surgiu no Parlamento francês um projeto de lei nacionalizando os 
estrangeiros que ali viviam desde determinado tempo. :msses estran-
geiros eram italianos e espanhóis que se consagravam a trabalhos 
rudes, de que os franceses não mais se ocupavam, como os de cons-
truções de estradas, edifícios, etc. 

:msse projeto levantou o espírito nacionalista francês, e jornais, 
como o Figaro, fizeram contra êle viva campanha, na qual acusaram 
o Parlamento de querer entregar a estrangeiros o patrimônio da 
França. 

Não será difícil adivinhar o que diria a imprensa gaulesa em 
face do que aqui se pretende fazer com o petróleo. 

A Câmara, Sr. Presidente, daria má cópia de si se aceitasse pro-
jeto governamental originário do truste, como o declarei desta tri-
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buna. Temos uma situação delicada a examinar, na vida interna do 
Brasil, se atentarmos para a organização dêsses trustes e para a 
ação que desenvolvem, contrárja aos interêsses da Nação. 

Por todos os países petrolíferos por onde andaram essas em-
prêsas, não fizeram outra coisa senão alterar a ordem pública, 
cometer violências contra o Estado, promovendo revoluções e divi-
dindo os exércitos para alçar ao poder ora uma facção ora outra 
conforme os seus interêsses de ocasião. 

Já tive o ensejo de afirmá-lo aqui em discurso anterior. 
Talvez volte ainda à tribuna para tratar do assunto. 
~les vivem a acaparrar a opinião pública e a vida brasileira, em-

bora representando fôrças políticas de outros países. 
Não se compreende que êles vivessem a comprometer o bom 

nome de nações, sem serem ao menos advertidos a respeito. 
Somos um povo excessivamente crédulo, sôbre o qual o estran-

geiro exerce fascinação quase irresistível. Acreditamos no que nos 
diz, piamente, e êle se aproveita dêsse nosso estado de inocência 
para fazer o seu trabalho. Não há, entretanto, por que censurar os 
países imperialistas. Devemos admirar o povo, a história e o pro-
gresso criado por seu trabalho. Mas uma coisa é admirar e outra 
não desejar que .dificultem o progresso do nosso País, procurem 
anular a nossa independência econômica e a nossa soberania. 

Os Estados Unidos, pela ação do seu Presidente Wilson, ajuda-
ram a fundar, depois da primeira grande guerra, a Liga das Nações. 
Idealista, acreditava pudesse aquêle organismo manter, por longo 
tempo, a paz mundial. E como a Liga exerceria parcela de influência 
sôbre os palses sul-americanos, o Senado dos EE . UU. recusou-se a 
reconhecê-lo. Achava que a Liga colidia com a doutrina de Monroe, 
no que respeitava aos interêsses norte-americanos. 

No Brasil implantamos a nossa independência política em 1822, 
e a doutrina de Monroe surgiu em 1823, ou um ano depois. Sôbre ela 
não influiu a doutrina de Monroe. Essa doutrina apareceu quando, 
na Europa, se organizou a Santa Aliança, constituída, a princípio, 
de três países, que foram a Rússia, a Prússia e Austria, aderindo, 
mais tarde, a França e alguns outros países. Nessa altura, a Rússia 
passou a pleitear direitos na orla do Pacífico e a Espanha, por seu 
turno, solicitou-lhe apoio para sustar a emancipação de paíeses que 
lhe estiveram submissos até então. 
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Foi com êsse receio que o Presidente Monroe propôs sua doutri-
na ao Parlamento americano. Ela, porém, tem sofrido deformações, 
e hoje a América do Norte a considera instrumenta de sua política, 
do qual fará uso conforme as circunstâncias e o seu interêsse. 

A doutrina passou, assim, a constituir uma espada de Damocles 
sôbre a cabeça das nações sul-americanas. 

Estadistas daquele país se arrogam o direito de amparar os seus 
súditos e seus bens onde quer que estejam, fora dos Estados Unidos, 
sem respeitar muito a soberania dos outros países. 

Nesta ordem de idéias, devemos ter precaução em conferir di-
reitos a cidadãos norte-americanos, sobretudo a poderosos, como são 
êsses trustes, cuja organização é tão forte que êles constumam 
insurgir-se contra o seu próprio govêrno, dentro dos Estados Unidos. 

Seria, pois, temeridade o Brasil aceitar êsse capital, que outro 
não pode ser senão o do truste do petróleo - pois os industriais de 
tecidos, de aço ou de outras indústrias não cogitam dessa especiali-
dade. Quando se diz, portanto, capital estrangeiro, tenhamos como 
certo que se trata de capital de truste do petróleo. 

Agora, antes de admitirmos em nossa companhia de socieda-
de, um sócio assim temeroso devemos refletir duas vêzes. Quando, 
na vida particular, uma firma, comeréial ou industrial necessita 
de um sócio, para com êle correr os riscos de uma atividade, ou 
participar dos lucros da emprêsa, seu primeiro cuidado é procurar 
pessoa leal e honesta, que não lhe dê preocupação de nenhuma 
ordem. 

É o caso de agirmos, nesta conformidade, examinando se o ca-
pital privado não virá a ser, na sua maior parte, senão na quase to-
talidade, do truste do petróleo. Um exame na vida pretérita dêsses 
trustes nos esclarecerá a respeito, permitindo acautelarmo-nos en-
quanto é tempo. 

A história dêsse truste nos países em que tem atuado, não o 
recomenda. Há, porém, um país em que nos devemos deter: a Bolí-
via. 

Tendo obtido do Govêrno boliviano concessão para explorar ali 
o petróleo, mediante o pagamento de um royalty de 11% sôbre o 
custo d9 combustível extraído e mais o pagamento dos impostos, 
inclusive o progressivo, o truste construiu um oleoduto clandestino, 
do território boliviano ao argentino, pelo qual o escoava, fraudando 
o Govêrno no royalty e nos impostos. O fato foi comprovado, e o trus-
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te teve de confessá-lo. Nessa altura, o Govêrno boliviano declarou 
a caducidade do contrato mas não encontrou um advogado, na Ca-
pital, para defender a sua causa. Já estavam todos do lado da 
Standard. Teve, assim, de apelar para professôres da Faculdade de 
Direito da U:niversidade de Cochabamba, os quais lhe prestaram 
assistência na causa. 

Mas, não é só: durante a guerra do Chaco, a Standard fêz mais 
e pior; fornecia ao exército paraguaio, gasolina da Bolívia, e ao 
mesmo passo criava dificuldades ao abastecimento do exército bo-
liviano em campanha. 

Tudo isso, Senhor Presidente, consta de um documento que 
consubstancia os fatos e intitulado La Standard Oil en Bolívia. Não 
é, portanto, uma alegação vã; mas fato comprovado e confessado. 

Devemos perguntar se ao Brasil seria desejável uma companhia 
como esta. Não iríamos ter aborrecimentos, repetidos e sérios, con-
sentindo na participação dêste capital? Não poderíamos ter compli-
cações internacionais, no futuro? 

Por hoje é o que pretendia dizer à Câmara, a fim de alertá-Ia 
no exame do projeto. Espero voltar à tribuna em novas oportuni-
dades para tratar de outros aspectos do problema, mas êste me pa-
receu devia expor desde logo, antes que nossos colegas se firmassem 
num juízo errado a respeito. (Muito bem; muito bem. Palmas) . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Senhor Armando 
Falcão. 

O SR. ARMANDO FALCÃO * - Sr. Presidente, encaminhei 
anteontem à Mesa requerimento baseado no art. 137 do Regimento 
Interno da Câmara, a fim de ser feita, em escrutínio secreto, a vo-
tação do projeto, oriundo do Poder Executivo, que cria a Petrobrás. 

Não apresentei no texto do requerimento a justificativa, mas o 
fiz no dia seguinte através de uma declaração fornecida aos jor-
nais da capital da República e que pretendia repetir por ocasião 
de se votar o requerimento. 

Acontece que a reação da imprensa da capital da República, 
inclusive os jornais que, como eu, defendem a tese do monopólio es-
tatal absoluto, foi contrária, na sua quase unanimidade, à minha 
iniciativa. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Na sua edição de anteontem o vespertino O Globo, dando à ma-
téria o merecido destaque, fazia, inclusive, apêlo no sentido de que 
a minha deliberação fôsse reconsiderada. Outros jornais absoluta-
mente idôneos, através de artigos redatoriais, e também colunistas, 
nos matutinos de hoje, defendem a tese de que a votação secreta 
do projeto da Petrobrás é inconveniente. Por isso encaminho à 
Mesa o seguinte requerimento: 

A Mesa: 
Com base no art. 137 do Regimento Interno, enca-

minhei à Mesa requerimento solicitando votação secreta 
para o projeto oriundo do Poder Executivo que cria a "Pe-
trobrás". 

Meu intuito, ao tomar essa iniciativa, era colocar os re-
presentantes da Nação fora e acima de qualquer injunção 
política, diante de um projeto de excepcional importância, 
no sentido de cuja aprovação o Govêrno empenha tôdas 
as suas fôrças. 

A Imprensa, todavia - a começar pelo grande e pres-
tigioso vespertino O Globo - reagiu contràriamente ao 
requerimento, na sua quase unanimidade, pois entende 
que é antes de tudo conveniente no caso, ficar conhecida 
do público a atitude adotada individualmente pelos mem-
bros da Câmara. 

Ora, nada mais desejo ser, no Congresso Nacional, do 
que um fiel intérprete da vontade popular, que encontra 
na imprensa um dos mais legítimos veículos da manifes-
tação dos seus sentimentos. 

Assim acontecendo, declaro que retiro o requerimen-
to em questão. 

Câmara dos Deputados, em 6 de junho de 1952. -Ar-
mando Falcão. 

O Sr. Arruda Câmara - V. Exa. está de parabéns.  
O SR. ARMANDO FALCÃO - Muito obrigado.  
O Sr. Arruda Cdmara - . . . não só porque se revela fiel intér-

prete do pensamento do povo, como também verdadeiro democrata. 
Mandatários do povo, devemos proferir nossos votos, nossas deci-
ções, coram populo, dando contas ao povo de nossas responsabili-
dades e dando-lhes publicidades. As votações secretas, se bem pos-
sam basear-se em razões respeitáveis, são sempre a sonegação das 
contas ao povo que para aqui nos mandou, dessarte incompatíveis 
com o regime democrático. 
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O SR. ARMANDO FALCÃO - Neste ponto discordo de V. Exa. 
Se é antidemocrático, se é inconstitucional, então vamos retirar 
o dispositivo do Regimento da Casa. 

O Sr. Artur Santos - Mas a Constituição é expressa nas vota-
ções secretas. 

O SR. ARMANDO FALCÃO-Neste caso, meu nobre colega, o 
Regimento contém dispositivo antidemocrático, e devemos então 
tratar de retirá-lo. 

O Sr. Arruda Ctlmara-Na qualidade de representantes dopo-
vo, devemos dar contas a êsse povo que para aqui mandou, de sorte 
que V. Exa. está de parabéns. Congratulo-me com V. Exa. e com 
a imprensa pela manifestação veemente, contrária a êsse processo 
antidemocr4tico e que além do mais, diminui a Câmara perante o 
povo, porque, no dia em que parecer que nós temos mêdo de votar 
publicamente, de dar conta de nossas responsabilidades, nós nos 
diminuiremos no conceito geral e na opinião pública. 

O Sr. Flores da Cunha - O interessante é que só a pretexto da 
votação a se proceder sôbre a Petrobrás se levante esta tese do 
voto secreto e do voto a descoberto. Entendo que o voto a descober-
to é o mais compatível com a dignidade humana. 

O Sr. Artur Santos - E com o regime democrático. 
O Sr. Flores da Cunha - Os grandes defensores do voto secreto 

e do voto proporcional já estão caindo numa profunda desilusão. 
Bem sabemos que num pais de grande maioria de analfabetos, co-
mo é o Brasil, ainda não se pode ir de plano ao voto a descoberto, 
mas caminhamos para lá. 

O SR. ARMANDO FALCÃO - Muito obrigado pelo aparte de 
V. Exa. 

Sr. Presidente, concluirei minhas rápidas considerações, re-
petindo o que disse antes. No caso do projeto relativo ao petrólieQ, 
a minha atitude já é conhecida. Sou pelo monopólio estatal ab.so-
luto; e, em conseqüência, repudio o projeto do Executivo. A meu 
ver, o dispositivo regimental, no caso que trata da votação secreta, 
pode perfeitamente ser usado como instrumento, como arma políti-
ca, perfeitamente legitima, tanto que consta do próprio texto do 
Regimento da Casa. Entendo assim: se o dispositivo consta do Re-
gimento - num caso como êste de máxima importância nacional, 
desejo colocar os representantes da nação, entre os quais com muita 
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honra me incluo, fora e acima de qualquer injunção política - se 
existe êsse dispositivo, que, no plano teórico, pode não existir, mas 
que, na realidade existe estou-me valendo de um recurso perfeita-
mente legítimo. E só porque a reação da imprensa, na sua unani-
midade, inclusive da que, como eu, defende o monopólio estatal 
foi absolutamente contrária, e como aqui devemos ser, afinal, os 
intérpretes da vontade popular, apenas por êsses fatos retirei o meu 
requerimento. 

O Sr. Artur Santos - Quer isto dizer que V. Exa. sustenta a 
tese de que, sempre que o Govêrno tiver projeto pelo qual se interes-
sa, a votação deve ser secreta. Retira, portanto, das oposições, o 
direito de dar seu voto a descoberto, mostrando incompatibilidade 
com o ponto de vista governamental. 

O SR. ARMANDO FALCAO- Absolutamente! O recurso apro-
veita, sobretudo, às oposições. 

O Sr. Artur Santos - A votação hermética é própria de regi-
mes totalitários, ao passo que a votação e discussão aberta é ineren-
te dos Parlamentos livres no regime democrático. 

O SR. ARMANDO FALCAO-Acato, com muito prazer, a opi-
nião de V. Exa. 

O Sr. Artur Santos - Não pode haver duas opiniões. 
O SR. ARMANDO.FALCÃO - Diante da opinião de V. Exa., 

emérito prof e_ssor de Direito, o Regimento da Casa contém uma ex-
crescência absurda, que devemos tratar de eliminar. 

O Sr. Artur Santos - Contém dispositivo antidemocrático. 
O SR. ARMANDO FALCAO - Mas enquanto não fôr revogado, 

qualquer Deputado pode lançar mão dessa faculdade. 
Quanto à opinião do Deputado Arruda Câmara, já é perfeita-

mente conhecida. 
O Sr. Arruda Câmara - Não me refiro ao voto secreto popular. 

O povo não tem imunidade, fica portanto, exposto ao sofrimento 
e às perseguições. Refiro-me aos Deputados, que têm imunidade e 
têm de dar contas ao povo de sua atuação nesta Casa. 

O SR. ARMANDO FALCÃO - Com relação por exemplo, ao 
projeto sôbre divórcio, V. Exa. tomou iniciativa de apresentar pro-
jeto de resolução. 
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O Sr. Arruda Câmara - Não foi só sôbre o divórcio, mas, em 
tese, para todos os projetos de códigos e leis propriamente ditas. 

O SR. ARMANDO FALCÃO - V. Exa. tomou a iniciativa de 
apresentar projeto de resolução que restringe ao mínimo - segun-
do estou informado - os casos em que se poderá adotar o escrutí-
nio secreto, diante de determinados projetos. A opinião de V. Exa. 
é perfeitamente conhecida e perfeitamente clara. O que desejo es-
clarecer é que, enquanto existir no Regimento Interno da Câmara o 
dispositivo consubstanciado no art. n.º 137, não há razão para le-
vantar-se clamor contra qualquer Deputado que entenda pedir vo-
tação secreta para determinada proposição . Assim, o preceito é re-
curso perfeitamente regimental e está, portanto, ao alcance de cada 
um de nós. 

O Sr. Arruda Câmara - Não censurei V. Exa. Congratulei-me 
pela atitude que me pareceu mais louvável que a primeira. 

O SR. ARMANDO FALCÃO - Sou muito grato pelas congra-
tulações de V. Exa . 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem). 
O SR. PRESIDENTE - De fato, o Sr. Deputado Armando 

Falcão endereçou-me o seguinte requerimento: 
A Mesa: 
Requeremos seja feita por escrutínio secreto a votação do Pro-

jeto n.0 1.516-51, que dispõe sôbre a constituição da Sociedade Por 
Ações Petróleo Brasileiro S. A. e dá outras providências. 

Câmara dos Deputados, em 4 de junho de 1952. - Armando 
Falcão. - Coelho de Souza. - Saulo Ramos. - Arthur Bernardes. 
- Breno Silveira. - Orlando Dantas. 

Não havia dado à Casa conhecimento dêsse requerimento, por 
me parecer que a oportunidade seria quando anunciada a discus-
são do projeto a que se refere. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Senhor Presidente, peço a pala-
vra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. EUZÉBIO ROCHA (Para uma questão de ordem) * -

Senhor Presidente, vai entrar em discussão o projeto sôbre a Petro-
brás. O projeto de nossa autoria, publicado no "Diário do Congres-

* Não foi revisto pelo orador. 
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so" de hoje, tem o seu art. 4.º inteiramente adulterado, inteiramen-
te errado no sentido e nos nossos propósitos. Gostaria, conseqüen-
temente, de lembrar aos Srs. Deputados que a redação consignada 
à pág. 4. 885 não foi a adotada no projeto original. 

Nestas condições, peço a V. Exa. determine nova publicação. 
(Muito bem). 

ORDEM DO DIA 

Primeira discussão do Projeto n.0 1. 516, de 1951, que 
dispõe sôbre a constituição da Sociedade por Ações Petró-
leo Brasileiro S.A., e dá outras providências. (Do Poder 
Executivo). Anexo o Projeto n.º 1. 595, de 1952, que dispõe 
sôbre a organização da Sociedade por Ações Petróleo Bra-
sileiro S .A. e dá outras providências; tendo parecer, com 
emendas, da Comissão de Constituição e Justiça, com voto 
em separado do Sr. Castilho Cabral e declaração de voto 
do Sr. Lúcio Bittencourt: parecer, com emendas, da Co-
missão de Economia. Parecer da Comissão de Finanças, 
com emendas ao Projeto, e favorável às emendas das Co-
missões de Constituição e Justiça, e de Economia, com de-
clarações de votos dos Srs. Alde Sampaio, Abelardo Andréa 
e Raul Pila. (Anexos os Projetos ns. 1.517, de 1951 e 
1.595-52). (Inscritos os Srs. Bilac Pinto, Amando Fontes, 
Euzébio Rocha, Orlando Dantas, Dioclécio Duarte, Manoel 
Novais, José Bonifácio, Castilho Cabral, Artur Bernardes, 
Nestor Duarte, Osvaldo Fonseca, Maurício Joppert, Alde 
Sampaio, Flores da Cunha, Aliomar Baleeiro e Augusto 
Meira) . (Em urgência) . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Bilac Pinto. 

O SR. BILAC PINTO * - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
iniciei ontem a sustentação do ponto de vista da União Democrá-
tica Nacional a respeito das mensagens presidenciais relativas ao 
petróleo. 

Estava expondo as razões de ordem econômica que levaram o 
nosso partido a advogar, perante a Câmara, a solução do mono-

* Não foi revisto pelo orador. 
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pólio estatal e passava a dar os argumentos de ordem política, que 
também influíram em nossa decisão, quando tive de encerrar meu 
discurso, por haver terminado o tempo regimental. 

No que concerne !:LOS aspectos políticos da exploração do pe-
tróleo, gostaria de chamar a atenção da Câmara para alguns tó-
picos da exposição de motivos do Estatuto do Petróleo, elaborado 
pelo Sr. Odilon Braga. Nesse documento, os Srs. Deputados en-
contrarão referências à posição do Departamento de Estado dos 
Estados Unidos, relativamente à política internacional do petróleo; 
ali também encontrarão referências ao ponto de vista do Depar-
tamento de Guerra daquele País e ainda o depoimento das compa-
nhias americanas, todos êles coincidentes na comprovação da im-
portância política do petróleo, no mundo de hoje. 

Peço licença à Casa para ler alguns trechos expressivos dêsse 
trabalho, nos quais são transcritas declarações oficiais do Govêrno 
dos Estados Unidos e do representante das emprêsas americanas. 

O tópico relativo à posição do Departamento de Estado é o 
seguinte: 

"O Department of State tem, por isso, 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 estran-
geiras de óleo por parte de seus naturais (cidadãos americanos). 
Tem êle, em conseqüência, apoiado ativamente os esforços dos in-
terêsses petroleiros dos Estados Unidos da América no sentido de 
conseguir e consolidar concessões no estrangeiro. 

O representante do Department of State encareceu, ainda, a 
necessidade de uma forte política externa, no concernente ao pe-
tróleo, que de modo pleno reconheça o interêsse dos Estados Unidos 
da América em cada uma das áreas petrolíferas do mundo" (Apud 
Odilon Braga, "Exposição sôbre o Anteprojeto de Estatuto do Pe-
tróleo", Rio, 1948, pág. 29) . 

A opinião do Departamento da Guerra foi formulada nestes 
têrmos: 

"De seu turno, a opinião do War Department acha-se contida 
no seguinte trecho do depoimento do General Peck-Ham: 

"Os Estados Unidos da América têm dirigido o mundo, por 
muitos anos, na arte de descobrir petróleo e fornecê-lo aos consu-
midores a preço relativamente baixo. Do nosso próprio ponto de 
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vista nacional, tanto quanto do da prosperidade e da paz mun-
diais, é importante que as atividades dos nacionais americanos se-
jam continuadas não sómente nos Estados Unidos da América mas 
também nos campos estrangeiros". 

Depois de insistir em que os americanos devem ser plenamen-
te protegidos pelo Govêrno no desenvolvimento de suas legítimas 
emprêsas, acrescenta o representante do War Department: 

"Como corolário da proteção governamental todos os possíveis 
arranjos deverão ser feitos para impedir que os nacionais ameri-
canos disponham de suas reservas estrangeiras de óleo, por venda 
ou arrendamento, sem aprovação do Govêrno dos Estados Unidos 
da América. Sómente por êste meio pode a Nação estar segura de 
tôda a possível utilização, para fins de defesa, no futuro, das reser-
vas externas" (Apud Odilon Braga, "Exposição sôbre o Anteprojeto 
do Estatuto do Petróleo", Rio, 1948, pág. 29) . 

O ponto de vista das emprêsas, afinal, expresso por M. John-
son, propunha que a política do petróleo assentasse nas seguintes 
bases, que formulou por escrito: 

"1 - O plano de atividades das companhias privadas america-
nas 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 entendi-
mento e na cooperação mais completos que deverão existir entre 
êles e o Department of State. Essa coordenação é essencial, dada 
a importância do petróleo, para o bem-estar econômico e a segu-
rança dêste país e suas repercussões sôbre a paz mundial. O efeito 
dos planos de atividades das companhias privadas sôbre as diretri-
zes governamentais e destas sôbre aquêles não pode ser ignorado. 
Os objetivos externos da indústria petrolífera americana e os da 
política externa do govêrno não podem ser separados em dois com-
partimentos diferentes sem perda de eficiência para ambos". 

"2 - A indústria petrolífera deverá receber do Govêrno, para os 
seus esforços no estrangeiro, um apoio inteiramente cordial. Desde 
que nenhum de seus setores será amparado pelo Department of 
State sem que os homens dêste julguem merecedora de auxílio, 
torna-se óbvio que ela deve se esforçar para que sua contínua con-
duta seja tal que assegure o apoio do Govêrno. Não sómente o 
apoio do Govêrno é importante, em si mesmo, como convém que o 

2 - 26246 
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mundo inteiro saiba que a indústria o recebe de maneira firme e 
contínua" (Apud Odilon Braga, "Exposição sôbre o Anteprojeto 
de Estatuto do Petróleo"). 

Com o mesmo propósito de evidenciar o conteúdo altamente 
político das questões relacionadas com o petróleo, passo a ler, Sr. 
Presidente, algumas palavras do economista inglês Frankel, ex-
traidas da sua obra "L'Economie Pétroliere": 

f'O petróleo ocupa hoje, no domínio político, uma posição 
chave: 

No curso da guerra de 1914 a 1918, Clemenceau declarou que 
o petróleo era tão necessário quanto o sangue" . 

Em 1924, no momento da criação do "Federal Oil Conservation 
Board", o Presidente Coolidge escrevia: "É mesmo verossímel que 
dia virá em que a hegemonia mundial pertencerá à Nação que pos-
suir o petróleo e seus derivados" . 

Há cêrca de 20 anos, Briand dizia que o Petróleo faz, em nos-
sos dias, a política internacional. Prossegue êle: "Plus ça change, 
plus c'est la même chose". 

No fim de 1943, em editorial da "Oil and Gas Journal" foi fei-
ta a seguinte observação: "Não é segrêdo para ninguém que, nas 
épocas das conferências de Moscou, do Cairo e de Teerã, que dis-
puseram sôbre a organização do mundo de após-guerra, o desen-
volvimento futuro da produção do petróleo, assim como os proble-
mas de sua distribuição, foram os temas centrais da discussão" . 

Os homens de Estado que se acham à frente das Nações Uni-
das, cada vez mais convencidos se acham de que o petróleo, ma-
téria-prima de interêsse mundial, indispensável à guerra, deve ser 
a base de uma paz justa e duradoura" (P .H. Frankel "L'Economie 
Pétroliêre", Paris, 1948, página 14) . 

Cremos ter demonstrado, Sr. Presidente, que o aspecto polí-
tico é indesligável dos assuntos atinentes à exploração do petróleo, 
para não falarmos do interêsse imediato da segurança nacional. 

Poderíamos ainda para insistir neste ponto, lembrar à Casa 
alguns aspectos da história do Petróleo, mencionando os exemplos 
do México, da Venezuela, do Irã, da Bolívia e de outros países. 

Quem se der ao trabalho de analisar a história do petróleo, 
verá que a luta pela posse dêsse mineral tem sido responsável por 
guerras, revoluções e crimes por tôda a parte e que, na disputa do 
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seu contrôle, não se empenham apenas os trustes internacionais, 
mas os trustes firmemente apoiados pelos respectivos governos. Se 
assim é, devemos encarar a solução do problema do petróleo brasi-
leiro, não só do ponto de vista econômico, mas, também, do ponto 
de vista político, no mais alto sentido dessa expressão. 

Na votação de matéria de tanta gravidade, deveremos sobre-
por os supremos interêsses do Brasil, a outras considerações do me-
nor ponto, pois estamos chamados a proferir uma deliberação his-
tórica a respeito do destino do petróleo brasileiro . Concordaremos 
em que sua exploração se faça por meio de uma fórmula que irá 
permitir a infiltração de elementos internacionais cujos interês-
ses não coincidem com os nossos ou entidade estatal inteiramente 
resguardada dessa infiltração e capaz de extrair do nosso solo o 
petróleo de que carecemos? 

Sr. Presidente, pretendo deixar demonstrado, quer do ponto 
de vista econômico, quer do ponto de vista político, que o petróleo 
brasileiro deve ser explorado em regime de monopólio - mono-
pólio da pesquisa, da lavra, do transporte especializado e da re-
finação. 

E' possível que, em matéria de distribuição e comércio, não 
seja conveniente, no momento, o monopólio. Instituindo o mono-
pólio da produção e da industrialização do petróleo, adotaremos a 
política mais útil e conveniente aos interê~ses do Brasil. Mas es-
tejamos certos de que consagrando, pura e simplesmente, o projeto 
da Petrobrás, não estaremos dando solução ao problema do petró-
leo, mas, sim, fazendo, apenas, uma tentativa temerária, pois dei-
xaremos no caminho da Petrobrás entraves e embaraços que per-
turbarão a exploração da nossa riqueza petrolífera. 

O Sr. Euzébio Rocha - Lembra V. Ex.ª a importância da de-
cisão histórica que vamos tomar. Há, sobretudo, necessidade de 
o Estado controlar efetivamente e evitar que, através de determi-
nadas ações, sob testas-de-ferro, possamos abrir uma brecha na 
legislação nacionalista do petróleo. Ainda poderia lembrar a V. Exa. 
que, na Inglaterra, as medidas de estatização do petróleo não 
partiram do Partido Trabalhista, mas de um conservador co-
mo o Sr. Churchill que, em 1917, alertava o Almirantado 
declarando que, se porventura o govêrno inglês não controlasse o 
petróleo, não controlaria os próprios destinos da Inglaterra. Não 
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é possível que o Brasil, legislando sôbre a matéria, tantos anos de-
pois, pretenda dar um passo atrás, tão sério e tão grave, que com-
prometeria sua soberania. 

O SR. BILAC PINTO - Muito obrigado pelo aparte de 
V. Exa. Passarei agora ao estudo do Projeto n.o 1. 516, de 1951, 
pelo qual propõe o govêrno a criação da Petrobrás, sob a forma de 
sociedade por ações, admitindo que esta entidade tenha como acio-
nistas pessoas jurídicas de direito público interno, pessoas físicas, 
pessoas jurídicas de direito privado, em geral, e mesmo aquelas 
que tenham acionistas estrangeiros . 

Antes, Sr. Presidente, de iniciar a análise do projeto, sobre-
tudo do tipo de sociedade de economia mista nêle estruturado, 
devo dizer que o Estado moderno, contràriamente a tôdas as cor-
rentes doutrinárias, a partir do início dêste século, se sentiu obri-
gado a exercer diversas modalidades de intervenção na economia 
privada. Para isto, diferentes fórmulas jurídicas foram encontra-
das, pelos vários povos, para possibilitar ao Estado a sua ingerên-
cia na indústria e no comércio, através de órgãos capazes, pela sua 
flexibilidade, de realizar êstes objetivos da administração. Daí 
surgirem certos tipos de autarquias, certas formas de sociedades 
comerciais, que ora tinham um único acionista - o Estado -
ora reuniam diferentes entidades de Direito Público, ou, ainda, 
conjugavam os esforços e os capitais de pessoas e entidades priva-
das e de pessoas jurídicas de Direito Público. 

Assim é que vemos, nos países de língua inglêsa, as ustates 
Corporations", as corporações de Estado, as sociedades de Estado, 
como tipos predominantes das organizações dessa espécie. Na Eu-
ropa ganhou, de início, maior voga, a sociedade de economia mis-
ta. Mas, qual terá sido a razão por que na Europa (Alemanha, 
Suíça e outros países) os governos recorreram às sociedades de 
economia mista? Segundo a observação dos autores, êsses Estados 
foram levados a semelhante opção, porque êles, propriamente, não 
cuidavam de lançar indústrias na Alemanha, que foi o país que 
mais intensamente se valeu das sociedades de economia mista. A 
primeira fase da sua história registra que elas surgiram como pro-
cesso capaz de permitir às cidades alemãs a organização de em-
prêsas que pudessem empreender certos serviços públicos regionais 
e notadamente às de eletricidade. 
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Posteriormente, os países europeus caminharam no sentido da 
sociedade de economia mista, porque pretenderam, através de sua 
participação, maior ou menor na direção de emprêsas privadas 
já estabelecidas, levar até o seio delas um pensamento de interêsse 
público. Por isso, frisam alguns autores, que, enquanto na Europa 
os governos optaram por essa solução, nos Estados Unidos o Estado 
caminhou no sentido de hostilizar os trustes e os monopólios atra-
vés. da legislação anti-trustes. Isso representa profunda divergên-
cia no curso da vida dessas instituições na Europa e nos Estados 
Unidos. 

Por exemplo: enquanto na Alemanha os trustes eram contro-
lados pela presença do govêrno dentro dêles, nos Estados Unidos, 
a partir da Lei Shorem, eram combatidos por uma legislação vigo-
rosa. Essa legislação, como sabemos, foi originada nos Estados 
Unidos, justamente pelo truste da Standard Oil. Foi Rockefeller 
quem provocou a reação do Congresso Americano, fazendo com 
que fôsse votado o Sherman Act, que foi aplicado à Standard Oil 
algumas vêzes. A última delas, creio que, em 1911, obrigou o truste 
da Standard Oil a se desfazer. 

Ora, Sr. Presidente, ao Congresso Brasileiro, aos seus juristas, 
várias possibilidades estão abertas para a estruturação da entida-
de estatal, que deve executar o programa nacional do petróleo. 

O nosso debate deverá versar principalmente acêrca de uma 
opção; vamos escolher uma sociedade de economia mista ou uma 
entidade estatal? 

Não vim à tribuna para criticar a sociedade de economia mis-
ta, em tese. Em teoria, compreendo que é um instrumento que, em 
determinadas circunstâncias, poderá representar uma solução acei-
tável, apesar dos seus defeitos intrínsecos; mas, para certos tipos 
de indús~ria, direi, entretanto, que não poderemos, de forma alguma, 
adotar a sociedade de economia . 

O Sr. Aliomar Baleeiro - É neste ponto que peço licença para 
uma pequena divergência. Quase sempre nossos pontos de vista 
nesta Casa têm sido coincidentes, o que me envaidece, mas, em re-
lação à sociedade anônima de economia mista, como instrumento 
de realização do papel do Estado, tenho as mais profundas dúvi-
das. A observação dêsse instrumento, na sua forma moderna é de 
ordem a não aconselhar sua adoção: ou fracassa completamente 
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ou, então, se transforma em verdadeira agência pura e simples do 
Estado, na qual prevalece o capital do Estado, a vontade do Estado, 
a ação única e exclusiva do Estado. Os elementos privados que 
nela ingressam são verdadeiros parasitas. 

O SR. BILAC PINTO - Nós, os acionistas, do Banco do Bra-
sil, por exemplo. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - E' o caso dos acionistas do Banco 
do Brasil, como acentua V. Ex.ª. O Banco do Brasil oferece êste 
quadro de prosperidade, a despeito da inércia muitas vêzes, ou da 
indelicadeza - para usar expressão mais suave - das suas dire-
ções, devido à ação do Estado, aos privilégios vários que o Estado 
introduziu no seu funcionamento. 

Pelo menos na opinião de Blanchet e de outros, que entendem 
da matéria, tôda Sociedade de economia mista degenera em autar-
quia pura e simples. 

O SR. BILAC PINTO - Agradeço o aparte de V. Ex.a, mas 
devo dizer que a nossa divergência não é tão profunda como à pri-
meira vista possa parecer. Afirmei que, em tese, não condeno ir-
remedià velmente a sociedade de economia mista. Em casos excep-
cionais poderá ser admitida. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex.ª abre crédito para ela, em-
bora a condene no caso concreto. Eu vou mais longe: condeno-a 
no caso concreto e na generalidade dos casos . Por exemplo, fomos 
ao Banco do Brasil com o intuito único de fiscalizar, no interêsse 
nacional e no interêsse da moralidade dos negócios públicos, o 
que ali se fazia. E observamos, então, que os acionistas particula-
res não têm o mínimo interêsse naquilo. Para êles só há uma coisa 
importante - receber os dividendos - e verem o govêrno desdo-
brar as ações para terem dividendo maior. O mais - se furta, se 
sua direção é correta ou inescrupulosa - é coisa absolutamente 
indiferente aos acionistas particulares do Banco do Brasil. 

A própria Associação Comercial solidarizou-se com coisas um 
tanto cabeludas daquele estabelecimento de crédito. 

O SR. BILAC PINTO - V. Ex.a neste particular, tem tôda 
razão. 

O SR. PRESIDENTE - Peço licença ao nobre orador para 
submeter à Casa requerimento do Sr. Deputado Adail Barreto, pe-
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dindo prorrogação da sessão por vinte minutos, a fim de que, sem 
prejuízo da explicação pessoal, o orador disponha de 45 minutos 
para ultimar suas considerações sôbre o projeto do petróleo, ora 
em discussão. 

Os Srs. que o aprovam, queiram ficar como se acham. 
(Pausa). 

Aprovado.  
Continua com a palavra o Sr. Deputado Bilac Pinto.  
O SR. BILAC PINTO - Agradeço ao nobre colega a gentileza 

do seu requerimento. 
Como dizia, Sr. Presidente, embora admita, em tese, com 

reservas por anuladas, a possibilidade da escolha de uma ou de 
outra forma de organização industrial do Estado, procurarei de-
monstrar, no que concerne à indústria petrolífera que não é acon-
selhável êsse tipo de emprêsa por diversas razões que terei opor-
tunidade de expor. 

Sr. Presidente, se não perdemos de vista as considerações de 
ordem econômica e política, já expendidas, e se tivermos em men-
te que o interêsse capital dos trustes estrangeiros do petróleo, no 
que concerne ao Brasil, é o de manter êste mercado; se conside-
rarmos também, que o plano petrolífero nacional representa uma 
política contrária aos interêsses dos trustes, em escala ascendente 
porque a instalação de refinarias capazes de produzir os deriva-
dos de que necessitamos, conjugada com a exploração de nossa 
frota de petroleiros, representará uma redução de lucro para os 
trustes, nos setores da refinação e do transporte; as descobertas 
de jazidas petrolíferas no Brasil, com produção capaz de atender 
ao consumo nacional, representarão a perda total do mercado bra-
sileiro para os trustes; e afinal se a nossa produção exceder as ne-
cessidades do nosso consumo, e permitir a exportação do petróleo 
nacional, o Brasil passará a ser um concorrente dos trustes no 
mercado internacional. 

Se considerarmos tudo isso,- verificamo~ que não devemos es-
perar da parte dos trustes estrangeiros nenhuma colaboração na 
exploração do nosso petróleo. Todo o desenvolvimento da indústria 
nacional do petróleo representa prejuízos e sacrifícios para êsses 
trustes. Isto é irrespondível. 
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Ora, Sr. Presidente, se não há nenhuma possibilidade de asso-
ciarmos o govêrno brasileiro com os trustes estrangeiros, mesmo 
através das emprêsas brasileiras que por êles são aqui mantidas, 
se o próprio govêrno reconhece que o povo brasileiro não acorrerá 
espontâneamente, com os seus capitais, para a organização das so-
ciedades de economia mista, perguntaria eu ao eminente líder da 
maioria: por que, então, se opta por esta solução? Por que se re-
corre à forma de sociedade de economia mista, quando não existe 
o único pressuposto capaz de justificar sua adoção? Ora, só se 
pode pensar em sociedade de economia mista quando há capitais 
privados desejosos de cooperar com o govêrno; êstes capitais são a 
êle oferecidos para um empreendimento determinado. Mas quem 
nos confessa que não existe tal possibilidade é o próprio govêrno, 
porque vai buscar o capital privado através de empréstimo força-
do, de subscrição forçada do capital. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - Estou de pleno acôrdo com 
V. Exa. De fato, não existe êsse capitalismo com o qual o 
Govêrno conta para a subscrição dos capitais da sociedade mista. 
E a prova está na forma por que se cotam os títulos públicos, que 
seguem o valor diminuto do capital que os adquire reduzindo-se 
nesse valor, para atender, justamente à procura. Se assim é esta-
tisticamente verificado no valor nominal, na transformação de ve-
nal, para poder ser adquirido o título, não existe capitalismo para 
subscrever os capitais da sociedade mista. 

O SR. BILAC PINTO - Muito grato a V. Ex.a. 
Quando a imprensa levantou, pela primeira vez, a objeção de 

que, pelo projeto da Petrobrás, interêsses antibrasileiros poderiam 
infiltrar-se na emprêsa, para perturbar o seu desenvolvimento, 
respondeu o Govêrno, pelos seus intérpretes, que isso nunca seria 
possível porque êle deteria sempre mais de 50 % do capital. 

Ora, Senhores, esta garantia exclusiva da detenção da maio-
ria das ações não representa, absolutamente, para a opinião pú-
blica brasileira, que está alertada e vigilante, segurança para os 
interêsses do Brasil. (Muito bem) . 

Posso, Senhores, trazer, a respeito dessa matéria, importante 
depoimento à meditação da Casa, uma vez que êle representa uma 
previsão, que teve a confirmação dos fatos. 
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Quando, em 1920, a França e a Inglaterra realizaram a con-
venção de San-Remo, pela qual a exploração do petróleo, tanto dos 
domínios da Inglaterra como das colônias e do próprio território 
francês, ficava reservada, por êsse ajuste, a emprêsas anglo-fran-
cesas, o parlamento daquele país, com o propósito de ser cautelo-
so, exigiu que, em se tratando da exploração no território da Fran-
ça ou de suas colônias, que as emprêsas deveriam reservar 75 % 
das ações aos capitais franceses. 

A propósito escreve Francis Delaisi: 

"Daqui em diante - êle comentava o pacto - por 
êsse pacto infernal! referia-se à Convenção de San Remo, 
sôbre todos os pontos do globo, no estrangeiro como em 
seu próorio território. no presente como no futuro, a Fran-
ça estarã ligada ao truste inglês. Se, por acaso, qualquer 
dos nossos concidadãos deliberar trabalhar só ou com um 
grupo americano, o nosso Govêrno será obrigado a lhe 
recusar o seu apoio, ou, pelo menos. a desencoraiã-Io. Não 
veremos mais, em tôda parte, senão grupos franco-inglê-
ses. Estaremos, pelo menos, em igualdade? Não! Não é 
suficiente, com efeito, para ter o contrôle de um negócio, 
a detenção da metade ou mesmo de três quartas partes 
das ações. Com efeito, todo o mundo sabe que os acionis-
tas franceses não assistem nunca, em nosso país, às as-
sembléias gerais, que decidem da eleição dos chefes, ain-
da menos farão êles uma viagem a Londres, onde será lo-
calizada, quase sempre, a sede social. Os bancos inglêses 
são hábeis na arte dos "syndicates'', mediante os quais 
se estabelece o contrôle das ações para assegurar a maio-
ria nas assembléias, mas mesmo que os nossos possam ba-
tê-los npsse iôf!O, ainda aR"im não con~eguirão emoolgar 
a direção das emprêsas. Não há - não haverã, jamais, 
qualquer que seja o número das ações dos franceses -
igualdade entre os dois parceiros. O grupo francês trará, 
sómente, capitais e o grupo inglês trará capitais e mais 
~equipamentos, seu pessoal técnico, sua experiência de ne-
gócio. Que poderá dizer um conselho de administração, 
mesmo exclusivamente francês, quando os agentes da 
Shell-Transport ou da Royal Dutch assegurarem que tal 
jazida não é explorável, ou que seu rendimento será mui-
to fraco, ou que as despesas de tal instalação serão exces-
sivas? Que meios terá êle para controlar essas previsões, 
desde que tôdas as pesquisas, as perfurações, o material, 
os diretores e os agentes técnicos pertencem ao truste 
inglês? 
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Forçosamente a técnica, apoiada sôbre o capital, do-
minará o capital sem a técnica. E é justamente com isso 
que contam os nossos associados e é êsse o motivo por que 
êles têm querido excluir de nosso país os americanos. Nós 
lhe deixamos nossas colônias. Nosso Parlamento acredi-
tou ser muito prudente ao exigir que, pelo menos, nessas 
emprêsas, 3/4 das ações - e, sem dúvida também o con-
selho, embora o texto não o diga claramente - sejam 
:franceses . 

Mas, quem nos assegura que os grupos franco-britâ-
nicos previstos no acôrdo de 24-4-20, explorarão realmen-
te o nosso petróleo colonial?". 

Peço, também, a atenção da Casa para a passagem que vou 
ler, porque como procurei demonstrar, os trustes estrangeiros, se-
jam americanos, sejam inglêses, não têm nenhum interêsse na ex-
ploração do petróleo no Brasil. 

Dizia êle: 
"O truste anglo-holandês detém concessões imensas 

em tôdas as regiões do globo . ~le as tem muito mais ricas 
que as nossas ou melhor colocadas. Por exemplo: as que 
se acham nas vizinhanças do Canal do Panamá. Podere-
mos admitir que êle vá empregar seus esforços e seus equi-
pamentos, de uma só vez, sôbre todos os campos do mun-
do? E, ainda neste caso, por que iria êle dar prioridade 
aos nossos? Não nos esqueçamos de que, se o truste quis 
ter o direito de preferência sôbre nossas jazidas não foi 
para explorá-las, mas para impedir que uma rival pudes-
se tirar partido delas. Essa política maltusianista, que 
consiste em obter concessões de jazidas para impedir sua 
·exploração, temos visto que é praticada mesmo na Fran-
ça, por sociedades bem francesas. Por que os estrangei-
ros, mesmo amigos, seriam mais escrupulosos a nosso res-
peito? Pretextos honrosos, técnicos ou outros não falta-
rão para justificar essa política" (Francis Delaisi, "Le Pé-
trole", Paris, 1921, págs. 112 e seguintes). 

Ora, Sr. Presidente, aí está um depoimento que, hoje, 32 anos 
depois, tem valor decisivo. 

Esta palavras foram proféticas, porque, até hoje, o truste in-
glês ou anglo-holandês não foi pesquisar ou descobrir petróleo nas 
colônias ou no território da França. A previsão dêsse publicista 
deve ser uma advertência para nós, na organização da emprêsa que 
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terá de tirar do nosso solo o petróleo necessário à nossa sobrevivên-
cia como Estado independente. Por isso mesmo, está o Congresso 
com responsabilidade imensa na discussão e votação dessa matéria, 
visto que a nossa decisão será histórica: ou nós realmente molda-
remos a entidade de modo que possa realizar um programa qüin-
qüenal e, em seguida, desenvolver a exploração das nossas jazi-
das; ou, então, estaremos cedendo aos grupos de pressão, que de-
vem, nesta hora, estar fazendo todo o seu trabalho junto daqueles 
que possam influir numa decisão do Congresso e nesse caso, tere-
mos sacrificado os interêsses superiores do Brasil. 

Tendo feito, Sr. Presidente, alusão aos grupos de pressão, de-
sejo declarar que nada há de ofensivo na afirmação de que êsses 
grupos existam e de que devem, neste momento, estar exercendo, 
no maior grau de que sejam capazes, sua influência no sentido de 
favorecer os interêsses dos trustes estrangeiros. 

E' precio que a Câmara não esqueça que o Brasil é um gran-
de mercado consumidor de petróleo e que êsses trustes não que-
rem perder êsse mercado. 

Se a presença dos grupos de pressão é quase que universal, as-
sumindo, aliás, nos Estados Unidos, posição singular o conhecido 
lobby do Congresso Norte-Americano, o nosso país por certo não 
escapará a êsse fenômeno. 

Tenho aqui recorte de artigo de um estudioso da política, 
Professor Orlando de Carvalho, que declara que ... 

O SR. PRESIDENTE - Declaro ao nobre orador que dispõe 
de três minutos para concluir suas considerações. 

O SR. BILAC PINTO - Vou concluir Sr. Presidente. 
Como dizia, o Professor Orlando de Carvalho declara que há, 

em Washington, mais de mil escritórios representando os mais di-
versos interêsses, desde a lavoura e o operariado até as fábricas 
de margarina, com a finalidade de advogar interêsses junto ao 
Congresso. 

O grupo de pressão é organizado para exercer, sôbre o govêr-
no, sôbre o Congresso, a influência necessária à obtenção das leis 
do interêsse dêsses grupos. O Professor Harvey Walker, fazendo 
estudos no Estado de Ohio, verificou que, de todo o volume da le-
gislação que corria pela assembléia daquele Estado, apenas 25 % 
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eram de autoria exclusiva dos Deputadus; o restante se dividia en-
tre projetos originãrios dos grupos de pressão e do próprio Govêrno. 

No Brasil existem também grupos de pressão, mas êles pro-
curam influir, não tanto sôbre o Congresso, porque diferentemen-
te do Congresso americano, o Congresso brasileiro ainda tem uma 
liderança governamental, poderosa, que conduz os grupos de pres-
são a não exercerem nenhuma atuação junto ao Congresso e sim 
junto ao Poder Executivo. 

Na questão do petróleo, Sr. Presidente, o Govêrno vem sus-
tentando, com intransigência, a tese da sociedade mista, tese que 
não resiste a um debate, porque a sociedade mista não pode ser 
empregada para a exploração do petróleo. 

Se o Govêrno insiste nesta tese é porque há grupos de pressão 
poderosos, influindo nessa direção, mas o govêrno não deve esque-
cer que há também um poderoso grupo de pressão - a opinião 
pública brasileira - que, vigilante, está exigindo para o petróleo a 
solução da emprêsa estatal. 

Os autores que têm estudado a sociedade de economia mista 
revelam, claramente, que para empreendimento dêsse tipo ela não 
pode ser utilizada, notadamente quando a lei que aí está enseja 
a infiltração de interêsses antibrasileiros. 

E quando sabemos que tais interêsses têm por objetivo im-
pedir ou embaraçar a descoberta e a exploração do nosso petróleo, 
percebemos a facilidade com que dentro da Petrobrás exercerão es-
ta função perturbadora, porque êles nada mais precisam que em-
baraçar com a presença de seus técnicos, com seus pareceres, com 
seus diretores, a descoberta e a exploração do petróleo, se o Estado 
não optar pela solução estatal, a solução que livrará o empreendi-
mento de todos os riscos. 

Voltarei, Sr. Presidente, à tribuna para prosseguir nessa mes-
ma ordem de considerações, demonstrando que o Congresso bra-
sileiro não pode sufragar a tese da sociedade de economia mista, 
porque esta fórmula já vem viciada de origem, porque os trustes a 
têm pleiteado em tôda parte, com o mesmo objetivo. (Muito bem; 
muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado). 
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O SR. PRESIDENTE - Foram enviadas à Mesa as seguintes 
emendas: 

N.O 1 - SUBSTITUTIVO 

Dispõe sôbre o monopólio estatal da pesquisa, 
da lavra, do transporte e da refinação do petróleo 
e sôbre a constituição da Emprêsa Nacional de 
Petróleo. 

CAPÍTULO I 

SEÇAO ÚNICA 

Do monopólio estatal 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.º São mantidas no domínio privado da União, como 
bens inalienáveis e imprescritíveis, as jazidas de petróleo e de ou-
tros hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no território 
nacional. 

§ 1.o - O seu aproveitamento econômico fica subordinado: 
I - ao propósito de garantir à Nação as vantagens legítimas 

resultantes da utilização de sua riqueza petrolífera; 
II - às exigências do consumo interno de petróleo e derivados; 
III - à necessidade de manutenção de reservas naturais de 

óleo bruto; 
IV - à conveniência de prescrever processos não admitidos 

pela melhor técnica de exploração. 
§ 2.0 - Constitui monopólio da União a pesquisa e a lavra das 

jazidas indicadas neste artigo, a refinação do petróleo nacional ou 
estrangeiro, o transporte marítimo, fluvial e lacustre de petróleo 
bruto, para o abastecimento das refinarias e a distribuição dos deri-
vados que produzir, bem como o transporte, por meio de condutos, 
de hidrocarbonetos fluidos de qualquer origem (Constituição, 
arts. 152 e 146) . 

Art. 2.0 A União exercerá o monopólio previsto no art. 1.0 , 

§ 2.º, por meio de entidade estatal autônoma, na forma desta lei. 
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CAPÍTULO II 

SEÇAO úNICA 

Do Fundo Nacional do Petróleo 

Art. 3.° Fica criado o Fundo Nacional de Petróleo, destinado 
a reunir recursos para a pesquisa e a exploração industrial do 
petróleo e do xisto betuminoso, bem como para o resgate do em-
préstimo do petróleo e das operações de financiamento previstas 
nesta lei. 

§ 1.º - O Fundo Nacional do Petróleo será constituído: 
a) pela parte da receita do impôsto único sôbre lubrificantes 

e combustíveis líquidos destinada a empreendimentos ligados à 
indústria do petróleo; 

b) pelas dotações orçamentárias e pelos créditos adicionais 
que fôrem a êle destinados; 

e) pelos recursos resultantes do empréstimo público previsto 
no art. 51. 

d) pelos lucros da exploração industrial do petróleo, do xisto 
betuminoso, do gás e dos transportes; 

e) pelos recursos, que, em virtude de lei ou de contrato de-
vam ter destinação análoga à do Fundo; 

/) por outros recursos que eventualmente lhe sejam atri~ 

buídos. 
§ 2.0 - Será fixada em lei especial a quota-parte da receita 

do impôsto sôbre lubrificantes e combustíveis líquidos a ser em-
pregada em empreendimentos ligados à indústria do petróleo. 

CAPÍTULO III 

SEÇÃO 1 

Da Emprêsa Nacional de Petróleo 

Art. 4.º - Para o fim previsto no art. 2.º fica cons-
tituída uma entidade autônoma,· com personalidade jurídica, que 
se denominará Emprêsa Nacional de Petróleo (ENAPE) e 
que terá sede no Distrito Federal. 

§ único - A ENAPE poderá praticar os atos de gestão e 
de comércio próprios às emprêsas industriais comuns. 
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Art. 5.0 A ENAPE terá por objeto a pesquisa e a lavra 
das jazidas mencionadas no artigo primeiro, bem como a refinação 
do petróleo e o seu transporte marítimo, fluvial e lacustre ou por 
meio de condutor. 

§ único - Poderá ainda a ENAPE dedicar-se ao comércio 
de petróleo e de seus derivados, ao seu transporte por via terrestre 
e a quaisquer outras atividades correlatas ou afins. 

Art. 6.0 A ENAPE promoverá também a exploração de 
jazidas de xisto betuminoso. 

Art. 7.0 A ENAPE disporá, desde logo, do capital de 
Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros) o qual será 
constituído: 

a) pelos bens e direitos que a União possui relacionados com 
o petróleo inclusive refinarias, navios e oleoduto, mediante ava-
liação que será feita pelo Conselho Nacional do Petróleo; 

b) pela complementação a ser feita pela União, em dinheiro, 
caso o valor dos bens e dos direitos referidos na letra a não atinja 
a cifra do capital inicial. 

§ único - Para dar cumprimento ao disposto na letra b dêste 
artigo, fica o Tesouro Nacional autorizado a fazer adiantamentos 
sôbre a parte da receita do impôsto único sôbre lubrificantes e 
combustíveis líquidos a ser empregada em empreendimentos li-
gados à indústria do petróleo ou a efetuar operações de crédito, por 
antecipação da receita, até a quantia de Cr$ 1. 500. 000. 000,00 (um 
bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros). 

Art. 8.º O capital da ENAPE será aumentado para 
Cr$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros), no mínimo, den-
tro de cinco anos, com recursos fornecidos pelo Fundo Nacional do 
Petróleo. 

Art. 9.º A ENAPE poderá emitir obrigações dos valores 
de um mil, dez mil, cinqüenta mil e cem mil cruzeiros, até o limite 
de um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros por ano. 

§ único - As obrigações previstas neste artigo serão nomina-
tivas e inalienáveis e gozarão dos mesmos dividendos e das mesmas 
vantagens econômicas e sómente poderão ser subscritas ou toma-
das pelos Governos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios ou pelas entidades autárquicas ou paraestatais. 
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Art. 10. Os bens patrimoniais alienáveis da ENAPE ga-
rantem, nos têrmos da lei, o cumprimento das Obrigações contraí-
das com terceiros, respondendo por elas a União, subsidiàriamente. 

Art. 11. Fica assegurado à ENAPE o direito de promover 
desapropriações, nos têrmos da legislação em vigor. 

SEÇAO II 

Da organização da emprêsa 

Art. 12. Constituirão providências preliminares da organiza- 
ção da ENAPE:  

I - o planejamento dos serviços básicos da emprêsa, quer in- 
ternos, quer externos;  

II - o arrolamento, com tôdas as especificações, dos bens e di- 
reitos que a União destinar à integralização do capital da emprêsa; 

III - a elaboração do anteprojeto do seu regimento. 
§ l.º Os atos finais de organização da ENAPE serão reali-

zados em sessão pública do Conselho Nacional do Petróleo e com-
preenderão: 

I - a aprovação das avaliações dos bens e direitos arrolados 
para constituir o capital inicial da Emprêsa; 

II - a aprovação do seu regimento. 
§ 2.º Da ata da reunião deverão constar o regimento apro-

vado, o valor da avaliação dos bens e direitos convertidos em capital 
da Emprêsa e bem assim, resumidamente o histórico dos atos de 
sua constituição. 

§ 3.º Na organização da ENAPE a União será represen-
tada pelo Ministro da Fazenda. 

§ 4.º A ENAPE entrará em funcionamento depois que 
o Poder Executivo aprovar a ata prevista no § 2.0 dêste artigo. 

SEÇAO III 

Da administração da emprêsa 

Art. 13 - a ENAPE será dirigida por uma Diretoria composta 
de um presidente e quatro diretores e por um Conselho Delibera-
tivo. 

§ 1.º - A nomeação do Presidente da ENAPE será feita pelo 
Presidente da República e deverá recair em cidadão de reputação 
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ilibada, de notório espírito público e de reconhecida capacidade, 
cujo nome conste de lista tríplice que será organizada, em escru-
tínio secreto, pelo Conselho de Segurança Nacional. 

§ 2.0 - Os Diretores serão nomeados pelo Presidente da ENAPE, 
depois de aprovadas as escolhas pelo Conselho Deliberativo, den-
tre cidadãos que reunam os requisitos pessoais enumerados no pa-
rágrafo anterior. 

§ 3.0 - É privativo de brasileiros natos o exercício dos cargos 
de Presidente e Diretor da Emprêsa e de membros dos Conselhos 
Deliberativo e de Fiscalização. 

Art. 14 - Não podem ser Presidente ou Diretor da ENAPE os 
incapazes de comerciar e os que tiverem, na Diretoria, sócios ou 
parentes até o terceiro grau. 

Art. 15 - Compete ao Presidente da ENAPE: 
I - Superintender e dirigir os trabalhos e os negócios da 

emprêsa; 
II - instituir um sistema de organização que vise a assegurar 

um regime de responsabilidade e eficiência; 
III - nomear, remover, punir e demitir empregados de qual-

quer categoria, conceder-lhes licença ou abonar-lhes faltas, podendo, 
porém, delegar êsses podêres, na forma do regimento. 

IV - representar a ENAPE ativa e passivamente em juízo ou 
em suas relações com terceiros, sendo-lhe facultado, para tal fim, 
constituir procuradores, designar e autorizar prepostos. 

Parágrafo único - Compete também ao Presidente a requisição 
de servidores federais ou autárquicos, nos têrmos da legislação vi-
gente. 

Art. 16 - A Diretoria competirá propor ao Conselho Deliberati-
vo os planos e os progressos específicos de ação da ENAPE . 

Art. 17 - O mandato do Presidente será de seis (6) anos e o 
dos diretores de cinco (5) anos. 

§ 1.º - O Primeiro Presidente será nomeado por seis (6) anos 
e os primeiros Diretores terão os seus mandatos fixados, nos atos de 
nomeação, respectivamente, em cinco (5), quatro (4), três (3), 
e dois (2) anos, podendo ser reconduzidos. 

§ 2.0 - O Presidente e os Diretores poderão, entretanto, ser 
destituídos dos seus cargos, em qualquer tempo: 

a) - pelo voto público e justificado de dois têrços (2/3) 
da totalidade dos membros do Conselho Deliberativo; 

3-26246 
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b) - mediante deliberação do Congresso Nacional, no CW!O de 
rejeição das contas. 

Art. 18 - As funções específicas de cada um dos diretores serão 
discriminadas em resolução elaborada pelo Conselho Deliberativo. 

Art. 19 - O Presidente e os diretores não serão pessoalmente 
responsáveis pelas obrigações que, em virtude de ato regular de 
gestão, contraírem em nome da ENAPE. 

§ 1.º - Responderão, porém, civilmente, pelos prejuízos que 
causarem, quando procederem: 

a) - dentro de suas atribuições ou podêres, com dolo ou 
culpa; 

b) - com violação de preceito legal ou regulamentar ou do 
regimento da Emprêsa. 

§ 2.o - Serão ainda responsáveis, solidàriamente, com a Em-
prêsa e a União, perante terceiros, pelos prejuízos previstos no pa-
rágrafo anterior. 

Art. 20 - A ENAPE somente fará depósitos nos Bancos esta-
tais ou naqueles de que a União ou os Estados sejam acionistas 
majoritários. 

Parágrafo único - Poderá, excepcionalmente, realizar depósi-
tos em Bancos particulares, nas praças onde não existam os Bancos 
indicados neste artigo. 

Art. 21 -A ENAPE em nenhum caso fará depósitos ou negó-
cios com Bancos que, em qualquer época, tenham resgatado seus 
compromissos para com a Caixa de Mobilização Bancária, mediante 
a transferência de imóveis ou com Bancos que, tendo recebido de-
pósitos de entidades estatais, autárquicas ou paraestatais, deixarem 
de atender, no momento devido, os respectivos saques. 

Ãrt. 22 - A ENAPE poderá contrair empréstimos e celebrar 
contratos de financiamento, no país ou no estrangeiro. 

§ 1.º - Ao realizar essas operações financeii'as, a ENAPE não 
poderá assumir nenhum compromisso que envolva a indicação pre-
ferencial de fornecer ou a participação do credor nas suas atividades 
ou nos seus resultados industriais. 

§ 2.º - Fica o Ministro da Fazenda autorizado a dar a garantia 
do Tesouro Nacional às operações financeiras previstas neste artigo. 

Art. 23 - É vedado à ENAPE celebrar contratos de qualquer na-
tureza com pessoas jurídicas de que seu Presidente ou diretores se-
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jam sócios ou acionistas, ou que tenham como sócios, acionistas ou 
diretores seus cônjuges ou parentes até o terceiro grau. 

Art. 24 - O exercício financeiro da ENAPE coincidirá com o 
ano civil. 

Art. 25 - A Diretoria da ENAPE apresentará até o dia primeiro 
(l.º) de março de cada ano, ao Presidente da República e ao Tri-
bunal de Contas, minucioso relatório das atividades desenvolvidas 
no exercício anterior, acompanhado do balanço, da demonstração 
da conta de lucros e perdas e dos documentos necessários à fisca-
lização e ao julgamento das contas. 

§ 1.º - A Diretoria fará constar do Relatório informações sô-
bre o custo de todos os serviços administrativos e técnicos, a êle 
anexando, além do inventárfo completo dos bens, dados minuciosos 
sôbre as despesas do pessoal e de material, os depósitos bancários, 
bem como relação completa e individualizada de todos os gastos de 
publicidade e de donativos. 

§ 2.º - As aquisições de imóveis deverão ser justificadas no 
Relatório, que conterá em cada caso os seus característicos, o valor 
e a data da venda anterior, quando tenha ocorrido, e ainda os no-
mes dos peritos que fizeram a sua prévia avaliação, o valor dês~e, 
bem como o valor da compra. 

§ 3.0 - O Relatório da Diretoria, o balanço, a demonstração da 
conta de lucros e perdas e o Parecer do Conselho de Fiscalização 
serão publicados até o dia l.º de março de cada ano, no Diário Ofi-
cial e em jornais de grande circulação no Distrito Federal e em 
tôdas as capitais dos Estados. 

Art. 26-Caso o Relatório e o balanço e seus anexos não sejam 
enviados ao Presidente da República e ao Tribunal de Contas, no 
prazo fixado nesta lei, o Presidente e os Diretores ficarão sujeitos 
à pena de demissão, que poderá ser aplicada pelo Presidente da 
República, e à de suspensão do exercício do cargo, até noventa 
(90) dias, que poderá ser aplicada pelo Tribunal de Contas: 

Parágrafo único - Esgotando-se o prazo de suspensão, sem 
que as contas sejam apresentadas, o Tribunal de Contas poderá 
aplicar nova pena. 

Art. 27 - O Tribunal de Contas, dentro de sessenta (60) dias, 
após o recebimento do Relatório, do Balanço, dos anexos e documen-
tos, proferirá o seu julgamento sôbre as contas apresentadas.. 
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Parágrafo único - Dêsse julgamento, o Tribunal de Contas 
recorrerá ex oficio, dentro de trinta (30) dias, para o Congresso 
Nacional. 

Art. 28 - A Diretoria da ENAPE prestará ao Senado Federal 
e à Câmara dos Deputados, dentro de trinta (30) dias, as informa-
ções que lhe forem solicitadas, nos têrmos do Regimento de cada 
uma das Casas do Congresso. 

SEÇAO IV 

Do Conselho Deliberativo 

Art. 29 - O Conselho Deliberativo da ENAPE será constituído:  
I - do Chefe do Estado-Maior do Exército;  
II - do Chefe do Estado-Maior da Marinha;  
III - do Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica;  
IV - do Diretor-Geral do Departamento de Produção Mineral  

do Ministério da Agricultura; 
V - do Diretor-Geral da Fazenda Nacional; 
VI - de um representante do Ministério da Viação e Obras 

Públicas; 
VII-de um representante do Conselho Nacional de Pesquisas. 
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Deliberativo será 

exercida pelo Ministro da Fazenda. 
Art. 30 Compete ao Conselho Deliberativo: 
a) ho~ologar a escolha dos Diretores; 
b) aprovar os planos e os programas específicos de ação da 

Emprêsa; 
e) aprovar a previsão das despesas de cada exercício; 
d) aprovar os aumentos de capital e o emprêgo de qualquer 

quantia a ser retirada do Fundo Nacional do Petróleo; 
e) aprovar o regimento dos serviços internos da Emprêsa; 
f) propor ao Poder Executivo a remessa de mensagens ao Con-

gresso Nacional no sentido de ser alterada a legislação sôbre o pe-
tróleo; 

g) aprovar as vantagens, os padrões de vencimentos e as ta-
belas de salários de todos os empregados da Emprêsa; 

h) aprovar a criação de departamentos ou de órgãos regio-
nais; 
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i) homologar as bonificações que devem ser concedidas aos 
títulos do petróleo; 

j) aprovar os empréstimos internos ou externos, superiores 
a um milhão de cruzeiros (Cr$ 1. 000. 000,00); 

:k) destituir, pelo voto. público e justificado de dois terços 
(2/3) da totalidade de seus membros, o Presidente ou Diretor da 
ENAPE; 

l) deliberar nos casos omissos. 
Parágrafo único. O Presidente da ENAPE poderá recor-

rer das deliberações do Conselho para o Presidente da República, por 
intermédio do Ministro da Fazenda. 

SEÇAO V 

Do Conselho de Fiscalização 

Art. 31. O Conselho de Fiscalização da ENAPE será cons-
tituído pelo Contador Geral da República, por dois representantes 
do Tribunal de Contas, por um alto funcionário da Contabilidade 
do Banco do Brasil S. A., indicado por sua diretoria, e por um ju-
rista, designado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados. 

§ 1.º Para o desempenho de suas atribuições, o Conselho reu-
nir-se-á, ordinàriamente, de três em três meses, sob a direção do 
mais idoso dos seus membros. 

§ 2.º Por iniciativa do Presidente da Emprêsa ou de qualquer 
de seus membros, poderá o Conselho reunir-se extraordinàriamente 
para apreciar a matéria que tiver motivado a convocação. 

Art. 32. O Conselho de Fiscalização manterá uma secretaria, 
cuja organização, no que concerne à criação e ao provimento dos 
cargos, obedecerá às normas e condições previstas no regimento 
da ENAPE. 

Art. 33. Ao Conselho de Fiscalização compete acompanhar 
tôdas as atividades financeiras da ENAPE e especialmente: 

I - aprovar os planos de contabilidade industrial da emprêsa, 
os quais devem ser formulados de modo a permitir: 

a) a computação do custo das pesquisas, das lavras, do petró-
leo bruto, do xisto, do gás, dos produtos refinados e do transporte; 
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b) o fornecimento de elementos para evitar o desperdício e 
reduzir os custos; 

e) a fácil organização dos inventários e o contrôle permanente 
dos almoxarifados; 

d) o julgamento da eficiência do pessoal e da maquinaria; 
e) o cotejo entre o custo dos serviços atuais e o de serviços 

análogos anteriores, bem como entre aquêles e os de emprêsas que 
operam no estrangeiro; 

f) maior contrôle técnico sôbre o andamento dos trabalhos; 
g) o estabelecimento de custos básicos para orientação dos 

trabalhos posteriores. 
II - Aprovar os modelos do balanço geral e dos balanços par-

ciais, e os das respectivas demonstrações de lucros e perdas, de modo 
que exprimam, com clareza, a situação real da Emprêsa; 

. III - apreciar os balanços mensais e os documentos que lhes 
servirem de base; 

IV - examinar, em qualquer tempo, os livros e documentos da 
Emprêsa, bem como a situação da caixa e da carteira; 

V - elaborar, depois de ouvida a Diretoria, o regulamento geral 
de compras da ENAPE; 

VI - elaborar, em cooperação com a Diretoria, os editais de 
concorrência das compras superiores a cinco milhões de cruzeiros 
(Cr$ 5. 000. 000,00); 

VII - realizar estudos sôbre a situação econômica e financeira 
da Emprêsa; 

VIII - emitir parecer circunstanciado sôbre o balanço anual 
e sôbre a prestação de contas da Emprêsa ao Tribunal de Contas, 
cabendo-lhe promover as diligências necessárias para suprir la-
cunas e retificar erros. 

Parágrafo único. O parecer a que se refere o inciso VIII dêste 
artigo será lavrado em livro especial. 

Art. 34. Os membros do Conselho de Fiscalização responderão 
nos têrmos do art. 19, §§ 1.º e 2.0, desta lei, quando deixarem de 
denunciar, em seu parecer, erros ou fraudes apurados nos exames a 
que procederem ou nas contas sujeitas à sua apreciação. 
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SEÇAO VI 

Dos Departamentos e órgãos Regionais 

Art. 35. A ENAPE poderá criar Departamentos ou ór-
gãos regionais para melhor atender à especialidade ou ao volume de 
trabalho, dos diversos setores de suas atividades. 

Parágrafo único. :S:sses Departamentos ou órgãos regionais 
terão o grau de autonomia que fôr julgado necessãrio ao eficiente 
desempenho das suas atribuições. 

Art. 36. A criação dêsses Departamentos ou órgãos dependerá 
de iniciativa da Diretoria, que será submetida à aprovação do Con-
selho Deliberativo. 

SEÇAO VII 

Das isenções fiscais 

Art. 37. A ENAPE gozará de imunidade fiscal com rela-
ção a todos os impostos municipais, estaduais e federais e espe-
cialmente de isenção de direitos de importação para consumo em 
relação aos maquinismos, seus sobressalentes e acessórios, aparelhos, 
ferramentas, instrumentos e materiais destinados à construção, am-
pliação, melhoramento, funcionamento, exploração, conservação 
e manutenção de suas instalações. 

§ 1.0 Todos os materiais e mercadorias referidos neste artigo 
serão despachados e desembaraçados, livres de direitos e taxas, nas 
Alfândegas, independentemente de petições e deferimentos. 

§ 2.0 As taxas acaso devidas, inclusive portuárias ou de capa-
tazia e armazenagem, serão pagas, mas não servirão de impedi-
mento à retirada das mercadorias. 

Art. 38. A quota correspondente ao valor do impôsto único que 
deveria incidir sôbre os lubrificantes e combustíveis produzidos pela 
ENAPE será contabilizada como despesas gerais e recolhida 
mensalmente ao Banco do Brasil S. A., para crédito ao Fundo R<>-
doviário Nacional, para os fins previstos na legislação especial. 
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SEÇÃO Vlll 

Art. 39. As compras da ENAPE, no país e no estrangeiro, 
serão sempre precedidas de concorrências, abertas com prazo ra-
zoável, para as quais serão convocados, por editais, as fábricas ou 
produtores idôneos, do respectivo ramo. 

Art. 40. Para as compras de maior vulto, de material estran-
geiro, as concorrências poderão ser realizadas no país e na cidade 
que constitua o ponto de convergência mais favorável à maioria 
dos concorrentes. 

Parágrafo único. Realizando-se a concorrência fora do terri-
tório nacional, deverá ela ser presidida pelo chefe da representação 
diplomática do Brasil, no respectivo país. 

Art. 41. As concorrências de valor superior a vinte milhões de 
cruzeiros (Cr$ 20. 000. 000,00) sàmente poderão comparecer as pró-
prias fábricas ou produtores, representados por diretor ou procura-
dor, com podêres especiais, sendo vedada a participação de interme-
diários. 

Art. 42. Dos editais das concorrências de valor superior a cinco 
milhões de cruzeiros ( Cr$ 5 . 000 .000,00) deverá constar, obrigato-
riamente, que o preço líquido da oferta não poderá ser superior ao 
vigente no mercado e que dêle deverão ser deduzidas, a favor da 
ENAPE, as comissões ou participações que normalmente são 
pagas aos intermediários. 

Art. 43. Será nula a concorrência em caso de fraude. 
Parágrafo único. Serão consideradas como fraudes à concor-

rência: 
I - o fornecimento prévio de especificações a determinada 

fábrica ou produtor, de modo a colocá-lo em superioridade de con-
dições sôbre os demais; 

II - a fixação de prazo excessivamente exíguo, para a apre-
sentação das propostas; 

III - a inclusão de cláusula ou condição que restrinja o ca-
ráter competitivo da concorrência; 

IV - o conluio entre concorrentes para a apresentação de 
propostas com preços superiores aos vigentes no mercado. 
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Art. 44. O Conselho de Fiscalização organizará o regulamento 
geral de compras da ENAPE, atendendo, aos princípios con-
sagrados nesta lei. 

Parágrafo único. Para as compras e fornecimentos de obje-
tos de escritório e de campo, de impressos e demais material de 
consumo, de pequeno valor, poderá ser estabelecido o regime de 
simples coleta de preços, assegurado, entretanto, o princípio com-
petitivo, sempre que possível. 

Art. 45. Para cáda compra superior a cinco milhões de cru-
zeiros (Cr$ 5. 000. 000,00) o Conselho de Fiscalização elaborará um 
edital de concorrência que atenda às peculiaridades da operação, 
depois de estudar, em cooperação com a Diretoria, as especificações, 
as condições, o prazo e o local em que deva ser realizada a concor-
rência, de modo a assegurar plenamente o objetivo final da compe-
tição, que será o de adquirir o melhor material nas condições de pre-
ço, de prazo e de moeda, que forem mais vantajosas. 

Art. 46. A ENAPE dará preferência, na aquisição de pe-
tróleo bruto e de derivados, às propostas que estabeleçam o paga-
mento ou em cruzeiros, ou pelo regime de compensação ou por meio 
de operações vinculadas que venham desenvolver ou abrir novos 
mercados para a exportação nacional. 

Parágrafo único. A preferência estabelecida neste artigo só-
mente deverá ser dada quando as operações vinculadas ou de com-
pensação versarem sôbre produtos ou mercadorias para as quais 
não haja procura nos mercados de moedas conversíveis. 

Art. 47. Na aquisição de equipamentos para a pesquisa, a la-
vra e a industrialização do petróleo e do xisto e para o transporte 
especializado, a ENAPE dará preferência às propostas que 
estabeleçam o pagamento parcelado e, especialmente, às que pre-
vejam as modalidades de pagamento previstas no artigo anterior. 

Parágrafo único. Sôbre as propostas que estabeleçam paga-
mento pelo regime de compensação ou de operações vinculadas, 
será sempre ouvido o Banco do Brasil. 
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SEÇAO IX 

Do pessoal 

Art. 48. Os empregados da ENAPE ficarão, no que con-
cerne aos seus contratos de trabalho, equiparados aos empregados 
das emprêsas privadas e gozarão da proteção da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Art. 49. Os empregados da · ENAPE participarão dos seus 
lucros, de acôrdo com as regras que serão estabelecidas no regi-
mento. 

Art. 50. Poderão servir na ENAPE, em funções de na-
tureza técnica, funcionârios públicos efetivos d.a União ou das au-
tarquias, na forma do Decreto-lei n.º 6. 877, de 18 de setembro de 
1944. 

Parãgrafo 
com terceiros, 
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CAPÍTULO IV 

SEÇAO 'ÚNICA 

Do empréstimo público 

Art. 51. Fica a União autorizada a lançar, para suprimento 
do Fundo Nacional do Petróleo, empréstimos internos, até um bi-
lhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000.000,00) por ano, durante os anos 
de 1952 a 1957, cujos títulos terão os valores nominais de ....... . 
Cr$ 200,00, 500,00, 1. 000,00, 5. 000,00 e 10. 000,00, e as seguintes 
características: 

a} juros de seis por cento (6%) ao ano; e  
b) prazo de dez (10) anos.  
Parãgrafo único. Os juros dos títulos dêsse empréstimo go- 

zarão de isenção do impôsto de renda. 
Art. 52. Os títulos de empréstimos previstos no artigo anterior 

darão direito a uma bonificação extraordinâria, nos exercícios em 
que a ENAPE proporcionar lucros superiores a dez por cento (10%) 
sôbre o capital e as obrigações. 
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Parágrafo único. O montante da bonificação será proposto pe-
la Diretoria da Emprêsa e homologado pelo Conselho Deliberativo. 

Art. 53. O resgate dos títulos dêsse empréstimo será feito, im-
prorrogàvelmente, na data do vencimento e nas seguintes condições: 

I - se a sua cotação estiver acima do par, pelo valor da co-
tação; 

II - se a sua cotação estiver abaixo do par, pelo seu valor no-
minal. 

Art. 54. Todos os Bancos, Casas Bancárias, Caixas Econômi-
cas Federais e Estaduais, em funcionamento no território nacional, 
por suas matrizes, filiais e agências, cooperarão com o Govêrno 
Federal no lançamento dêste empréstimo, mediante a aquisição 
anual, em duodécimos mensais, de títulos no valor correspondente a 
um por cento (1 % ) dos depósitos de cada um daqueles departa-
mentos. 

§ 1.º Para o cálculo do montante das quotas de títulos a se-
rem adquiridos pelos Bancos, Casas Bancárias e Caixas Econômicas 
serão tomados por base os balanços do exercício imediatamente 
anterior. 

§ 2.o Os estabelecimentos bancários referidos nêste artigo co-
locarão livremente, em mãos do público, os títulos adquiridos. 

Art. 55. O Ministro da Fazenda baixará instruções contendo 
normas para a execução do disposto nos Arts. 50 a 53, nos quais 
estabelecerá as sanções de suspensão e de cassação da carta-patente 
dos estabelecimentos bancários que recusarem o seu concurso, bem 
como as recompensas de caráter honorífico que serão conferidas aos 
gerentes e diretores dos estabelecimentos que derem cooperação re-
putada excepcional à colocação dos títulos do empréstimo do pe-
tróleo. 

CAPÍTULO V 

SEÇÃO úNICA 

Disposições transitórias 

Art. 56. Os saldos das dotações orçamentárias do Conselho 
Nacional do Petróleo, para o exercício em que começar a vigorar 
esta lei, correspondentes a serviços, encargos, obras, equipamentos 
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N.0 2 - SUBSTITUTIVO 

O Congresso Nacional decreta: 

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

hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no território na-
cional; 

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. 
III - o transporte do petróleo bruto, para o abastecimento das 

refinarias; 
IV - o transporte, por meio de condutos, de hidrocarbonetos 

fluidos de qualquer origem; 
V- a distribuição de derivados de petróleo que produzir. 
Parágrafo único. Enquanto não dispuser de organização ade-

quada, poderá a União conceder licença, a título precário, a em-
prêsas particulares para as operações mencionadas nas alíneas III 
e V dêste artigo. 

Art. 2.0 A União exercerá o monopólio previsto no artigo an-
terior por intermédio do Conselho Nacional do Petróleo (C.N .P.), 
o qual, por fôrça desta lei, é erigido em entidade autárquica, dire-
tamente subordinada ao Presidente da República. com personali-
dade jurídica, patrimônio próprio e sede e fôro no Distrito Federal. 

Parágrafo único. O Conselho Nacional do Petróleo continua-
rá a reger-se pelas normas até agora em vigor, na parte em que 
não colidirem com os dispositivos da presente lei. 

Art. 3.0 O patrimônio do Conselho Nacional do Petróleo com-
preenderá: 

I - os bens e direitos que a União possui, relacionados com 
o petróleo, sendo inalienáveis e imprescritíveis as jazidas de petró-
leo, de rochas betuminosas e pirobetuminosas, e de gases naturais; 

II - o direito ao recebimento de parte da receita do impôsto 
único sôbre lubrificantes e combustf veis líquidos, que lei especial 
destinará a empreendimentos ligados à indústria do petróleo; 

III - o direito ao recebimento do adicional sôbre o impôsto 
de consumo a que se refere o art. 5.º desta lei; 

IV - as dotações orçamentárias e créditos adicionais que lhe 
foram destinados; 

V - o produto de operações de crédito, realizadas nos têrmos 
desta lei; 
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VI - os recursos provenientes da exploração de seus bens e ser-
viços; 

VII - legados, donativos e outros recursos que eventualmente 
lhe forem atribuídos. 

Art. 4.º A parte da receita do impôsto único sôbre lubrifican-
tes e combustíveis líquidos, a ser empregada em empreendimentos 
ligados à indústria do petróleo, terá a seguinte aplicação: 

I - os 40% (quarenta por cento) pertencentes à União inte-
grarão o patrimônio do C. N. P. ; 

II - os 60% (sessenta por cento) pertencentes aos Estados e 
Municípios serão aplicados na tomada de obrigações do C. N. P. 

Parágrafo único. A cota pertencente aos Estados e Municípios 
não lhes será distribuída enquanto não estiver assegurada sua 
imediata aplicação na forma da alínea II dêste artigo. 

Art. 5.º Durante cinco anos, a partir da vigência desta lei, 
será cobrado por verba, de todo fabricante, comerciante ou impor~ 
tador que adquirir estampilhas ou verba para produtos sujeitos a 
impôsto de consumo, na própria guia modêlo 4, 5, 6, 7 ou 8 do Re-
gulamento anexo ao Decreto n.º 26 .149, de 5 de janeiro de 1949, um 
adicional variável, entre 5%, 10% e 20%, conforme a rubrica, de 
acôrdo com a tabela anexa, que fica fazendo parte integrante 
desta lei. 

Parágrafo único. As repartições arrecadadoras escriturarão o 
adicional a que se refere êste artigo sob a rubrica - "Renda com 
aplicação especial - Conselho Nacional do Pertóleo" - e o reco-
lherão, por intermédio do Tesouro Nacional, a conta da aludida 
autarquia no Banco do Brasil. 

Art. 6.0 As dotações orçamentárias e créditos adicionais con-
cedidos ao C. N. P., após registro pelo Tribunal de Contas, serão 
postos no Banco do Brasil S. A., por adiantamento, à disposição do 
Presidente do e. N. P., para sua livre movimentação, devendo a 
comprovação do seu emprêgo ser feita juntamente com a prestação 
de contas a que se refere o art. 22 desta lei. 

Art. 7 .0 O Plenário do C. N. P. passa a denominar-se Conselho 
de Administração, e será composto de um presidente e oito conse-
lheiros, todos nomeados pelo Presidente da República. 

§ 1.º Os conselheiros terão mandato por dois anos e serão: 



-47-

a) um representantes do Estado-Maior do Exército; 
b) um representante do Estado-Maior da Armada; 
e) um representante do Estado-Maior da Aeronáutica; 
d) um representante do Estado-Maior Geral das Fôrças Ar-

madas; 
e) um representante do Conselho Nacional de Pesquisas; 
f) um representante do Ministério da Fazenda; 
g) um representante do Ministério da Agricultura; 
h) um representante do Ministério da Viação e Obras Pú-

blicas. 
§ 2.0 A nomeação de conselheiro será feita por escolha do Pre-

sidente da República dentre os nomes constantes de lista tríplice 
organizada pelo órgão interessado. 

Art. 8.º A Comissão Executiva do C.N.P. será constituída 
por um presidente, que será o presidente do Conselho de Adminis-
tração, e por três diretores designados pelo Presidente da República 
dentre os conselheiros. 

Art. 9.º A remuneração do presidente, diretores e conselheiros 
do C. N. P. será fixada pelo Presidente da República. Aos membros 
da Comissão Executiva poderá ser ainda atribuída gratificação ou 
percentagem sôbre os lucros líquidos, desde que não exceda, em 
cada caso, ao dôbro da remuneração fixa do interessado. 

Art. 10. Os empregados do C. N. P. serão admitidos e dispen-
sados por seu presidente, competindo à Comissão Executiva a fixa-
ção do número dêles e respectiva remuneração. 

Parágrafo único. Os empregados do C. N. P. são equiparados 
aos das emprêsas privadas, gozando da proteção das leis trabalhis-
tas, a êles não se aplicando as normas gerais reguladoras da situa-
ção dos servidores da União e de suas autarquias. 

Art. 11. As decisões do Conselho de Administração e da Co-
missão Executiva serão tomadas por maioria de votos, presente a 
maioria absoluta de seus membros, cabendo ao presidente, além 
de seu voto, o de desempate. 

Parágrafo único. O presidente do C. N. P. terá direito de veto, 
com recurso para o Presidente da República, das decisões do Con-
selho de Administração e da Comissão Executiva. 
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Art. 12. A aplicação dos recursos do C. N. P. será feita nos 
moldes próprios às emprêsas industriais comuns, não estando sua 
comprovação subordinada aos preceitos do Código de Contabilidade 
Pública. 

Art. 13. É o C. N. P. autorizado a contratar os serviços de 
companhias independentes, nacionais ou estrangeiras, para a pes-
quisa e lavra do petróleo, desde que a respectiva remuneração fi-
que condicionada à efetiva descoberta de campos petrolíferos e 
apenas conste, além de reembôlso das despesas feitas e comprova-
das, de bonificação não excedente a 15% , pelo prazo máximo de 15 
anos, da produção obtida com a descoberta. 

Art. 14. É o Tesouro Nacional autorizado a fazer adiantamen-
tos sôbre a receita dos tributos destinados ao C. N. P. orr a efetuar 
operações de crédito por antecipação da receita, até a quantia de 
Cr$ 1. 500. 000. 000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de cru-
zeiros). 

Art. 15. É o C.N.P. autorizado a emitir obrigações ao porta-
dor ou nominativas, dos valores de um mil, dez mil, cinqüenta mil 
e cem mil cruzeiros até o limite de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bi-
lhões de cruzeiros) por ano, aos juros máximos de 6% (seis por cen-
to) ao ano. 

Art. 16. Os bens patrimoniais alienáveis do C.N .P. garantem, 
nos têrmos da lei, o cumprimento das obrigações por êle contraídas 
com terceiros por elas subsidiàriamente à União. 

Art. 17. Mediante autorização do Presidente da República, o 
C. N. P. poderá financiar, ou associar-se a emprêsas produtoras de 
artigos de seu interêsse ou consumidoras de derivados de petróleo, 
cujo desenvolvimento seja necessário à expansão de suas atividades, 
limitados os recursos para êsse fim a Cr$ 400.000.000,00 (quatro-
centos milhões de cruzeiros), bem como contrair empréstimos e ce-
lebrar contratos de financiamento, no país ou no estrangeiro. 

Art. 18. O C. N. P. gozará de imunidade fiscal com relação a 
todos os impostos municipais, estaduais e federais. 

Parágrafo único. A cota correspondente ao valor do impôsto 
único que deveria incidir sôbre os lubrificantes e combustíveis pro-
duzidos pelo C . N. P. será contabilizada como despesas gerais e re-
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colhida mensalmente ao Banco do Brasil S. A. para crédito do Fun-
do Rodoviário Nacional, do qual fará parte integrante. 

Art. 19. Fica assegurado ao C. N. P. o direito de promover de-
sapropriações, nos têrmos da legislação em vigor. 

Art. 20. O C. N. P. encampará, dentro do prazo de doze meses 
a contar da publicação desta lei, as refinarias de petróleo, instaladas 
ou por instalar, de propriedade de emprêsas particulares, com todos 
seus bens, contratos, obras e instalações, fixas ou móveis. 

Parágrafo único. Fica o C.N.P. autorizado a alienar, total 
ou parcialmente, os bens imóveis aforados pela União a emprêsas 
concessionárias de refinarias, recebendo e empregando em seus 
servlços o produto da alienação. 

Art. 21. Os empregados do C.N.P. participarão de seus lu-
cros, de acôrdo com as regras que serão estabelecidas em seu Regi-
mento, não podendo porém a participação anual do empregado ex-
ceder sua remuneração fixa. 

Art. 22. O C. N. P. apresentará, até o dia primeiro de março 
de cada ano, ao Presidente da República e ao Tribunal de Contas, 
minucioso relatório das atividades desenvolvidas no exercício an-
terior, acompanhado do balanço, da demonstração da conta de lu-
cros e perdas e dos documentos necessários à fiscalização e ao julga-
mento de suas contas. 

Parágrafo único. O Tribunal, dentro de sessenta dias após o 
recebimento da prestação de contas, proferirá seu julgamento, dêle 
decorrente ex-vi, no prazo de trinta dias, para o Congresso Na-
cional. 

Art. 23. Caso as contas do C. N. P. não sejam prestadas no 
prazo fixado no artigo anterior, o presidente e os diretores ficarão 
sujeitos à pena de demissão, que poderá ser aplicada pelo Presidente 
da República, e à suspensão do exercício do cargo até noventa dias, 
que poderá ser aplicada pelo Tribunal de Contas e renovada en-
quanto não se efetivar a prestação de contas. 

Art. 24. Para as causas judiciais em que fôr parte o c. N. P. 
será competente o mesmo fôro dos feitos da Fazenda Nacional. 

Art. 25. Continuam em vigor as dotações orçamentárias e cré-
ditos adicionais abertos a favor do C.N.P., cujos saldos passarão à 
sua administração nos têrmos do art. 6.º desta lei. 

4 - 26246 
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Art. 26. Fica o Poder Executivo autorizado a baixar o regu-
lamento necessário à execução desta lei, que entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 5 de junho de 1952. - Osvaldo Fonseca. 

TABELA A QUE SE REFERE O ART. 5.0 

ALÍNEA 

I. ...... . 

II. ...... . 
III.. ..... . 

IV....... .  
V....... .  

VI. ...... . 
VII ...... .. 

VIII ....... .  
IX....... .  
X ........ .  

XI....... .  
XII ....... . 

XIII ...... .. 
XIV....... . 
XV ....... . 

XVI.. .... .. 
XVII ....... . 
XIX...... .. 

XVIII ....... . 
XX....... . 

XXI.. .... .. 
XXII ....... . 

XXIII. ...... .  
XXIV ....... .  
xxv ....... .  

XXVI ....... . 
XXVII ...... . 

XXVIII ....... . 

XXIX....... .  

PRODUTO 

Aparelhos, Máquinas e Artefatos de Metais ... . 

Armas, Munições e Fogos de Artifícios ........ . 
Artefatos de Matéria de Origem Animal e Vegetal 

Brinquedos, Artigos esporte e Jogos ........... . 
Cerâmica e· Vidro ........................... . 
Chapéus.................................... . 
Cimento e Artefatos de Cimento, de Gêsso e de 

Pedras Naturais e Artificiais ............... .  
Eletricidade- ................................ .  
Escôvas, Espanadores, Pincéis ................. .  
Jóias, Obras de Ourives e Relógios ........... .  
Papel e seus Artefatos ....................... .  
Produtos Alimentares Industrializados ......... .  
Produtos Farmacêuticos e Medicinais .......... .  
Tintas, Esmaltes, Vernizes e outros Materiais .. .  
Velas ....................................... .  
Calçados .................................... .  
Móveis..................................... .  
Bebidas..................................... .  
Álcool. ................................. ·.···  
Cartas de Jogar ............................. .  
Lâ~padas elétricas.......................... .  
Vinagre .................................... ··  
Fósforos e Isqueiros ......................... .  
Fumo ...................................... .  
Gasolina, Querosene, Óleos e Curbureto de Cálceo  
Guarda-chuvas.............................. .  
Perfumarias e Artigos de Toucador ........... .  
Tecidos, l.Vfalharias e seus artefatos; Passamana-

rias, Cordoalhas e Linhas .................. .  
Sal. ........................................ .  

ADICIONAL 

5% inciso 1 e 2  
20% inciso 3  
20%  
10% inciso 1  
20% inciso 2  
10%  
10%  
10%  

10%  
10%  
10%  
20%  
10%  
5%  
5%  

10%  
10%  
10%  
10%  
20%  
5%  

20%  
10%  
5%  

10%  
20%  
10%  
10%  
20%  

5%  
5%  

Sala das Sessões, em 5 de julho de 1952. - Osvaldo Fonseca. 

N.O 3 

Substitua-se o parágrafo único do art. 2.0 pela disposição se-
guinte: 

§ l.º - A pesquisa e a lavra, realizadas pela sociedade, obede-
cerão a planos aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo, inde-
pendendo de requerimento a outorga das autorizações respectivas. 
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Justificação 

Veja-se o tópico 8 do nosso voto na Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Deve-se acrescentar que tornar independentes de autorização 
ou concessão a pesquisa e a lavra, pela Petrobrás ou subsidiárias, 
equivaleria a excluir a ação fiscalizadora que por lei cabe ao Con-
selho Nacional do Petróleo, nos têrmos do Decreto-lei n.º 3. 236, 
de 7 de maio de 1941 que, no caso, dado o vulto dos investimentos 
de recursos de entidades de direito público interno, mais necessária 
se torna. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Castilho Cabral. -
Paulo Lauro. - Benjamin Farah. - Clodomir Millet. - Campos 
Vergal. - Moura Rezende. - Flávio Castrioto. - Virgílio Santa 
Rosa. -Ferreira Martins. -Valter Sá. - Wilson Cunha. - Deodo-
ro de Mendonça. - Paranhos de Oliveira. - Arthur Audrá. - Ar-
naldo Cerdeira. - Ferreira Lima. 

N.O 4 

Adite-se ao art. 2.º o seguinte parágrafo: 
§ - o proprietário do solo, privado do exercício dos direitos de 

preferência referidos no§ l.º do art. 153 da Constituição, receberá, 
mediante arbitramento e a título de indenização pelos terrenos 
em correspondência com os campos da lavra, o seu justo valor em di-
nheiro; ou, se preferir a contribuição de um por cento da produção 
anual, na bôca dos preços. 

Justificação 

1-Vejam-se os tópicos 5 e seguintes de nosso voto na Comissão 
de Constitituição e Justiça. 

2 - A emenda combina com o Art. 2, do Projeto do Estatuto 
do Petróleo com a proposta do ex-deputado Benedito Costa Neto, 
seu relator na Comissão de Constituição e Justiça, na legislatura 
passada, (págs. 89, 90 e 97, do Parecer, publicado pela Imprensa 
Nacional 1 . 948) . 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Castilho Cabral. - Pau-
lo Lauro. -Benjamin Farah. - Clodomir Millet. - Campos Vergal. 
- Moura Rezende. - Flávio Castrioto. - Virgínia Santa Rosa. -
Ferreira Martins. - Valter Sá. - Wilson Cunha. - Deodoro de 
Mendonça. - Paranhos de Oliveira. - Arthur Audrá. - Arnaldo 
Cerdeira. - Ferreira Lima. 
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N.0 5 

Substitutiva 
Ao Art. 3.0 : 

O Art. 3.0 deverá ter a seguinte reEação, mantidos os seus 
parágrafos: 

O capital da sociedade será de Cr$ 5.000.000.000,00 (cinco 
bilhões de cruzeiros) divididos em vinte e cinco milhões ........ . 
(25.000.000) de ações nominativas, do valor de Cr$ 200,00 (duzen-
tos cruzeiros) cada uma. 

Justificação 

Veja-se o tópico 9 do nosso voto na Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Castilho Cabral. -
Paulo Lauro. - Benjamin Farah. - Clodomir Millet. - Campos 
Vergal. - Moura Rezende. - Flávio Castrioto. - Virgílio 
Santa Rosa. - Ferreira Martins. - Valter Sá. - Wilson Cunha. -
Deodoro de Mendonça. - Paranhos de Oliveira. - Arthur Audrá. 
- Arnaldo Cerdeira. - Ferreira Lima. 

N.0 E 
Substitutiva 

Ao Art. 4.0 : 

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, relacionados com o petróleo, inclusive 
jazidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas e de gases natu-
rais. O quinto restante do capital inicial da sociedade será ofereci-
do à subscrição às pessoas arroladas no art. 1.0 

Justificação 

Veja-se o tópico 9 do nosso voto na Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Castilho Cabral. -
Paulo Lauro. - Benjamin Farah. - Clodomir Millet. - Campos 
Vergal. - Moura Rezende. - Flávio Costrioto. - Virgínia Santa 
Rosa. - Ferreira Martins. - Valter Sá. - Wilson Cunha. - Deo-
doro de Mendonça. - Paranhos de Oliveira. - Artur Audrá. -
Arnaldo Cerdeira. - Fereira Lima. 
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N.O 7 

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) habitantes. 
Justificaçll.o 

Veja-se tópico 10 de nosso voto na Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Castilho Cabral. -
.Paulo Lauro. - Benjamin Farah. - Clodomir Millet. - Campos 
Vergal. - Moura Rezende. - Flávio Costrioto. - Virgínia Santa 
Rosa. -Ferreira Martins. - Valter Sá. - Wilson Cunha. - Deo-
doro de Mendonça. - Paranhos de Oliveira. - Artur Audrá. -
Arnaldo Cerdeira. - Ferreira Lima. 

N.O 8 

Supressiva 

Suprima-se o Art. 9.0 

Justificação 

Veja-se o tópico 11 de nosso voto na Comlssão de Constituição 
e Justiça. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Castilho Cabral. -
Paulo Lauro. - Benjamin Farah. - Clodomir Millet. - Campos 
Vergal. - Moura Rezende. - Flávio Costrioto. - Tlirgínio Santa 
Rosa. -Ferreira Martins. - Valter Sá. - Wilson Cunha. - Deo-
doro de Mendonça. - Paranhos de Oliveira. - Artur Audrá. -
Arnaldo Cerdeira. - Ferreira Lima. 

N.O 9 

Supressiva 

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

Veja-se o tópico 11 do nosso voto na Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Castilho Cabral. -
.Paulo Lauro. - Benjamin Farah. - Clodomir Millet. - Campos 
Vergal. - Moura Rezende. - Flávio Costrioto. - Virgínio Santa 
Rosa. - Ferreira Martins. - Valter Sá. - Wilson Cunha. - Deo-
doro de Mendonça. - Paranhos de Oliveira. - Artur Audrá. -
A.rnaldo Cerdeira. - Ferreira Lima. 

N.O 10 

Aditiva 
Ao Art. 15: 

Acrescente-se ao Art. 15 o seguinte parágrafo: 

§ - Os dividendos, distribuídos pela Sociedade ou suas subsi-
diárias, não poderão ultrapassar de 12%. Do lucro líquido restante, 
a cota de 50% será incorporada ao "Fundo para pesquisa e lavra 
do Petróleo", que fica criado, e que será empregado pela Sociedade, 
ou subsidiárias, na proporção dos respectivos capitais de acôrdo com 
os planos aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo. A limita-
ção dos dividendos cessará quando os poços em exploração garan-
tam o consumo nacional para os dois anos seguintes . 

Justificação 

A participação do capital privado na Petrobrás poderá influen-
ciar a sua administração no sentido de inversões nas partes maiR 
lucrativas da exploração do petróleo, vale dizer, no refino, transpor-
te ou comércio, que, no dizer da própria mensagem presidencial, 
deverão produzir lucros consideráveis. Ora, uma das considerações 
que mais justificam os sacrifícios da Nação em favor da exploração 
quase estatal do petróleo, é justamente a de que a defesa nacional 
ficaria sumamente comprometida no caso de um conflito mundial, 
indesejável, mas fàcilmente previsível, em que, bloqueadas as rotas 
marítimas, os motores civis ou militares do Brasil ficariam inativos. 
Precisamos, como têm acentuado vários técnicos e especialmente 
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o General Juarez Távora, ter o petróleo bruto jorrado de poços do 
território pátrio. A emenda visa garantir a efetividade da explora-
ção primária do petróleo em nosso País . 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Castilho Cabral. -
Paulo Lauro. - Benjamin Farah. - Clodomir Millet. - Campos 
Vergal. - Moura Rezende. - Flávio Castrioto. - Virgínia Santa 
Rosa. - Ferreira Martins. - Valter Sá. - Wilson Cunha. - Deo-· 
doro de Mendonça. - Paranhos de Oliveira. - Artur Audrá. 
Arnaldo Cerdeira. - Ferreira Lima. 

N.0 11 

Supressiva 

Suprima-se a expressão "ou a que se associar constante do 
texto". 

Justificação 

Vejam-se tópicos 3 e seguinte do nosso voto na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Castilho Cabral. -
Paulo Lauro. - Benjamin Farah. - Clodomir Millet. - Campos 
Vergal. - Moura Rezende. - Flávio Castrioto. - Virgínia Santa 
Rosa. - Ferreira Martins. - Valter Sá. - Wüson Cunha. - Deo-' 
doro de Mendonça. - Paranhos de Oliveira. - Artur Audrá. -
Arnaldo Cerdeira. - Ferreira Lima. 

N.O 12 
Inclua-se onde convier: 
Art. É assegurado ao proprietário do solo, para ressarcir os 

danos ocasionados na superfície pela exploração do subsolo, optar 
pela indenização prevista na legislatura vigente, ou por uma cota 
de 1 % sôbre o valor do óleo bruto extraido. 

§ A opção, que deverá ser realizada em Juízo, poderá ser de 
iniciativa do proprietário do solo, que, em qualquer caso, deverá fa-
zê-la dentro de trinta dias após ser notificado por quem faça a ex-
ploração do subsolo. 

Sala das Sessõe·s, 5 de junho de 1952. - Luís Viana. 

Justificação 

A prática que já possuímos com a exploração dos poços petrolí-
feros de Candeias e D. João mostram a ingustiosa situação em que 
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se encontram muitos dos proprietários dessas regiões. Com as suas 
terras ocupadas pelo C. N. P., que as atravessa com estradas e oleo-
dutos, derruba cêrca, impõe restrições de tôda a ordem, tiveram de 
abandonar as suas culturas, sem, contudo, perceberem ou pleitea-
rem até ao momento qualquer indenização. Nessas condições é óbvio 
que, ou estão sendo prejudicados nos seus direitos patrimoniais, o 
que é injusto e ilegal, ou se aprestam para futuras indenizações 
de maior vulto, o que é danoso para a União. 

Aliás, em alguns casos, preferiu o C. N. P. realizar a total desa-
propriação, o que mostrou ser altamente antieconômico, pois nada 
mais fêz do que criar grandes áreas improdutivas em terras de me-
lhor qualidade. Contudo, dada a extensão das áreas que se anun-
ciam como produtores de óleo, é evidente que tal prática não pode-
ria ser realizada. Nessas condições, já que não poderá deixar de ser 
considerada a situação dos proprietários do solo, afigura-se-nos 
como fórmula capaz de conciliar os interêsses dêstes com os do 
C. N. P. e da produção, assegurar a fórmula opcional acima pro-
posta que, além de outras, tem a vantagem de evitar avaliações, que 
raramente conseguem ser justas. 

N.O 13 

Altera a alínea a da Tabela A do art. 9.º do Projeto n.º 1.516 
de 1951. 

A alínea a) da Tabela A a que se refere o art. 9.º do Pro-
jeto n.º 1. 516, de 1951, passa a ter a seguinte redação: 

a) Particulares: 
De pêso até 1. 000 kg inclusive ............... . 500,00 
De pêso entre 1.000 kg e 1.600 kg inclusive .. . 1.000,00 
De pêso entre 1.600 kg e 1.800 kg inclusive .. . 3.000,00 
De pêso superior a 1. 800 kg ................. . 8.000,00 

(o mais como está). 

Nota 2.ª: -Aumentam-se de 20% (vinte por cento) as contri-
buições, quando o proprietário, sendo pessoa física, possuir dois au-· 
tomáveis, e de mais 20 % (vinte por cento) para cada unidade adi-
cional que possuir; entendendo-se, para êsse efeito, como pertencen-
tes a um único proprietário os automóveis matriculados em nome 
dos seus dependentes; 

(o mais como está) . 
Sala das Sessões, em 5 de junho de 1952. - Alberto Deodato. 
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Justificação 

Os tributos que gravam os automóveis (li.:!enças municipais ou 
estaduais, direitos alfandegários, selos) vêm sendo consideràvel-
mente majorados nestes últimos tempos. Para enfrentar o problema 
do petróleo nacional, novas majorações são propostas nas tarifas 
alfandegárias sôbre automóveis e, de modo substancial, em relação 
à gasolina. Se o automóvel apresenta-se, em muitos casos, como 
objeto de luxo e mesmo de ostentação, não resta dúvida em que o 
maior número serve como indispensável meio de transporte, inclu-
sive aos que exercem determinadas profissões, como sucede com os 
médicos, engenheiros, agrônomos, veterinários, etc., exigindo rápi-
dos e prontos deslocamentos, Para as nossas estradas, infelizmen-
te precàriamente dotadas de pavimentação e mal conservadas, via 
de regra, o veículo de pêso reduzido, de fabricação européia, não re-
siste à rudeza do trabalho que se lhe impõe, é impotente para en-
frentar os atoleiros e os sulcos que se multiplicam na longa estação 
chuvosa. 

No momento em que tanto se agrava o custo da vida, poupe-se 
um pouco aquêles que, pelo trabalho e iniciativa próprios, criam ri-
quezas e são realmente úteis à coletividade. 

N.O 14 

Substitua-se o Art. 13 pelo seguinte: 
Art. 13. Somente poderão ser acionistas da Sociedade: 
I - As pessoas jurídicas de direito público interno; 
II - O Banco do Brasil e as sociedades de economia mista, cria-

das pela União, os Estados ou os Municípios, as quais, em conse-
qüência de lei, estejam sob contrôle permanente do Poder Público 
e de que somente façam parte, além dêste, as pessoas enumeradas 
no item seguinte; 

III - Os brasileiros natos ou naturalizados há mais de cinco 
anos e residentes no Brasil, uns e outros solteiros, ou casados com 
brasileiro ou com estrangeiro, quando não o sejam sob o regime da 
comunhão de bens ou qualquer outro que permita a comunicação 
dos adquiridos na constância do casamento - limitada a aquisição 
de ações ordinárias a 20. 000 (vinte mil); 
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IV - As pessoas jurídicas de direito privado organizadas com 
observância do disposto no Art. 9.º, alínea b, do Decreto n.º 4.071, 
de 12 de maio de 1939 - limitada a aquisição de ações ordinárias a 
100.000 (cem mil); 

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

Parágrafo único. A aquisição de ações ficará restrita às pes-
soas enumeradas nos itens I, II e III, desde que os recursos, destina-
dos à formação do capital da Sociedade, somem: 

a) no primeiro ano, Cr$ 4.000.000.000,00. 
b) no segundo ano, Cr$ 6.000.000.000,00. 
c) no terceiro ano, Cr$ 8. 000. 000. 000,00. 
d) no quarto ano, Cr$ 9. 000. 000. 000,00. 
e) no quinto ano, Cr$ 10. 000. 000. 000,00. 

N.O 15 

Acrescente-se ao art. 9.0 o seguinte: 
". . . respeitado o disposto no Art. 13 desta lei". 

Sala das Sessões, em 5 de junho de 1952. - Brochado da Rocha. 
- Vieira Lins. - Abelardo Andréa. - Osvaldo Fonseca. - Lúcio 
Bittencourt. - Euzébio Rocha - José Romero. - Celso Peçanha. 
- Germano Dockorn. - Mário Altino. - Fernando Ferrari. - Se-
verino Maris. - Arthur Andréa. - Ruy Almeida. - Sylvio Echeni-
que. - Marrey Júnior. - Aquiles Mincarone. - Paulo Ramos. -
Ary Pitombo. - Gurgel do Amaral. - Hildebrando Bisaglia. - Lí-
cio Borralho. - Paulo Couto. - Edison Passos. - Parsifai Barroso. 
- Eduardo Catalão. 

N.O 16 

Acrescentem-se as palavras "inclusive as de administração" na 
redação da Emenda XIX adiante da expressão "as contas gerais da 
sociedade relativas ao exercício anterior". 

Justificação 

Visa a presente subemenda evitar que sejam excluídas da fis-
calização do Tribunal de Contas e do Congresso Nacional, as contas 
da administração da Petróleo Brasileiro S. A. que, sem esta cautela, 
poderiam constituir uma porta aberta para a má aplicação e atê 
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mesmo para o desvio dos dinheiros da Sociedade, que terá como 
maior acionista o Govêrno Federal. Os exemplos de sociedades 
anônimas controladas pelo Govêrno, cujos dinheiros têm sido abusi-
vamente gastos com finalidades político-partidárias sob o rótulo 
de publicidade etc. aconselham a que sejamos minuciosos na reda-
ção da emenda que determina prestação de contas da Petróleo Bra-
sileiro S. A. feita perante o Tribunal de Contas e Congresso Nacional. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Antônio Maria Corrêa. 
- Joaquim Viégas. - Bilac Pinto. - Dermeval Lobão. - José 
Cândido Ferraz. - Ernany Sátiro. - Euzébio Rocha. - Monteiro 
de Castro. - José Augusto. - Artur Santos. - Neto Campelo. 
- Plínio Gayer. - Paulo Mary. - Armando Fontes. - Ostoja 
Roguski. - José Fleury. - Caldino do Vale. - Pessôa Guerra. 
- Heraclito do Rego. - Magalhães Melo. -
- José Bonifácio. - Leopoldo Beltrão. -
Pedro Souza. - Heitcrr Beltrão. 

André Fernandes. 
Alcides Carneiro. -

N.0 17 

Conceder-se-á participação dos trabalhadores nos lucros da Pe-
trobrás S. A. , na ~orma que determinar a direção até a regulamen-
tação do art. 157 inciso IV da Constituição. 

Sala das Sessões, em 5 de junho de 1952. - Celso Peçanha -

Justificação 

O preceito constitucional contido no art. 157 inciso IV ainda 
não foi regulamentado. Não vejo, todavia, nada que impeça a deter-
minação expressa no texto da lei da Petrobrás da participação 
salarial dos operários nos lucros, deixando-se o seu mecanismo a 
critério da direção até a regulamentação do artigo constitucional. 

Sala das Sessões, em 5 de junho de 1952. - Celso Peçanha. 

N.O 18 

Ao art. 4.0 acrescente-se mais um parágrafo: 
§ 3.0 - A União transferirá, sem ônus, aos Estados e Muni-

cípios em cujos territórios existem ou venham a ser descobertas ja-
zidas e minas de petróleo, de rochas betuminosas e pirobetuminosas 
e de gases naturais, respectivamente 15% e 5% das ações relativas 
ao valor atribuído a essas jazidas e pelo qual sejam incorporadas 
ao capital da Petrobrás no ato de sua constituição ou posterior-
mente. 
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Justificação 

I. A exploração petrolífera perturba a vida econômica e fi-
nanceira das zonas onde ela se realiza. Na Bahia, por exemplo, 
essas zonas de massapé eram ocupadas por usinas e canaviais.. O 
C. N. P. teve que as invadir e só depois de muitos obstáculos inde-
nizou as benfeitorias dos proprietários do solo. Desapareceram al-
gumas usinas - a S. Paulo, por exemplo, à margem do rio do 
mesmo nome e, em conseqüência, os agricultores perderam os 
compradores das canas que ali plantavam desde o período colo-
nial. Inúmeras famílias emigraram. Terras perderam parte consi-
derável do valor. O comércio local ficou sem parte de sua clientela. 
Estado e Município ficaram despojados de riqueza tributável. Fatos 
idênticos ocorrerão inevitàvelmente em todos os Estados e Municí-
pios onde forem descobertas e exploradas jazidas petrolíferas. 

Detenhamo-nos nesse último ponto: a lavoura e a indústria, 
enfim as atividades econômicas das zonas a serem ocupadas pela 
Petrobrás serão substituídas por atividades industriais da União 
sem possibilidades de tributação pelo Estado e Municípios. Não há 
outra alternativa: ou se assegurará a êstes direito de tributar as 
indústrias da União, ou esta associará Estados e Municípios aos 
seus negócios de petróleo onde êste fôr achado. 

Foi essa última a solução do Congresso norte-americano quan-
do surgiu o problema da tributação de indústrias federais pelos 
municípios em cujo território se desenvolvem as atividades da I.V.A. 

II. A emenda acima assegurará em ações da Petrobrás, ao Es-
tado onde fôr achado petróleo, ou já exista, a participação do quinto 
do valor atribuído às jazidas, rochas betuminosas, etc. Isto não 
cobre todo o prejuízo dêsses Estados e Municípios, mas lhes dá uma 
esperança no êxito do cometimento que lhes custou enorme sa-
crifício. 

Palácio Tiradentes, maio de 1952. - Nestor Duarte - Berbert 
de Castro. - Jaime Teixeira. - Oliveira Brito - Aloísio de Castro. 
-Nelson Carneiro. -José Guimarães. - Vasco Filho. - Luiz Via-
na. - Lafayete Coutinho. - Aliomar Baleeiro. - Dantas Júnior. 
- Rafael Cincurá. - Hélio Cabal. - Carlos Valadares. - Aziz 
Maron. - Manuel Novais. - Negreiros Falcão. - António Bal-
bino. - Joel Presídio. - Rui Santos. - Eduardo Catalão. - Vieira 
de Melo. - Viana Ribeiro dos Santos. - Abelardo Andréa. 
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N.O 19 

Acrescente-se, em seguida ao art. 4.0, o seguinte art. 4-A (nu-
meração provisória). 

"Art. 4-A - A Petrobrás S.A. creditará à União, para efeito 
dos aumentos periódicos do seu capital (art. 6.º), dez por cento 
(10%) sôbre o valor do óleo extraido das jazidas de petróleo de ro-
chas betuminosas e pirobetuminosas e dos gases naturais utiU 
zados. 

E em seguida no Parágrafo único do art. 3.0 , acrescente-se: 
"§ 2.º - Na oportunidade dos aumentos periódicos de que 

trata o art. 6.º, a Petrobrás S.A. emitirá e entregará à União 
ações ordinárias correspondentes ao total dos créditos feitos na for-
ma do artigo 4-A (numeração provisória) e a União transferirá, sem 
ônus, metade dessas ações aos Estados proporcionalmente aos for-
necimentos de óleo cru e gases naturais extraídos das jazidas e 
minas do petróleo, rochas betuminosas e pirobetuminosas e gases 
naturais existentes em seu território, ficando a cargo dos Estados 
beneficiários transferir 20 % das ações recebidas aos Municípios 
produtores, proporcionalmente à sua produção". 

Justificação 

I. Os Estados e Municípios, onde fôr descoberto e explorado 
petróleo, xisto, gases etc. por iniciativa estatal, sofrerão inevità-
velmente perturbações detrimentosas da sua economia e de suas 
finanças. As atividades tradicionais de suas populações serão afas-
tadas, desaparecendo o ganha-pão de inúmeras familias e, com êle, 
a riqueza tributável por Estados e Municípios que não podem exigir 
impostos de indústrias da União ou de produto sujeito ao regime 
de gravame único. O fato está ocorrendo na Bahia e contececerá 
amanhã em Sergipe, Alagoas, Paraíba, Maranhão, Pará, Mato 
Grosso e Paraná e Estado do Rio, regiões nas quais se espera, a 
cada momento, a descoberta de hidrocarburetos, em face de suas 
condições geológicas. 

E' necessário que tais Estados e Municípios sejam compensa-
dos, pelo menos com uma esperança, após tamanhos sacrifícios de 
seus mais legítimos interêsses. Foi o que o Congresso americano 
fêz em relação aos municípios impossibilitados de tributar a "Ten-
nessee Valley Authority" por suas geradoras elétricas e indústriais. 
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II. A emenda acima visa reservar 10 % do valor do óleo cru, 
gases, xisto, etc. extraido em favor dos Estados e Municípios onde 
se situarem as respectivas jazidas, a fim de assegurar-lhes maior 
participação nos passiveis resultados da Petrobrás S.A., já que êles 
ficarão tolhidos de tributá-la ou é desejável que o não façam. Essa 
iniciativa poderá ser condicionada à isenção fiscal por parte dos 
Estados e Municípios, evitando-se, destarte lfügios pessoais acêrca 
do Art. 31 e parágrafo da Const;tuição. 

Palácio Tiradentes. - Alo-9sio de Cast o - Berbert de Castro 
- Jaime Teixeira- Oliveira Brito~ - Nelson Carneiro - José Gui-
marães - Nestor Duarte - Vasco _:•'ilho - Luiz Viana - Lafaiete 
Coutinho - Negreiros Falcão - . Lliomar Baleeiro - Dantas Jú-
nior - Rafael Cincurá - Hélio C .ibal - Carlos Valadares - Aziz 
Maron - Manuel Novais - Antônio Balbi?W - Joel Presídio -
Eduardo Catalão - Ruy Santos - Vieira de Melo - Abelardo 
Andréa - Viana Ribeiro dos Santos. 

N.O 20 

Ao Art. 17 - Acrescente-se os seguintes parágrafos: 
§ 1.º - Nos Estados em cujo território fôr extraído ou refinado 

óleo cru, será sempre assegurado ao respectivo Govêrno a prefe-
rência à organização, como o concurso dos seus Municípios e de 
particulares, de sociedades subsidiárias para sua refinação e dis-
tribuição, bem como a participação preferencial dos mesmos em 
emprêsa organizada pela Petrobrás S. A. "'U a ela transferida pelo 
Govêrno Federal até o montante de 49% ·ao seu capital. 

§ 2.0 - Sempre que o Estado produtor de petróleo manifestar 
o propósito de usar da preferênei -. de que trata o parágrafo ante-
rior, ser-lhe-ão atribuídas ou trah ,feridas pel:i. Petrobrás S. A. as 
ações que o mesmo se proponha a tomar, p~.. a serem integraliza-
das no prazo de cinco anos, com os recursos previstos no art. 
7.º n.º II desta lei, em quotas suplementares a serem incluídas 
no seu orçamento e dos municípios durante êsse prazo e com subs-
crições particulares realizadas por seu intermédio. 

§ 3.º - Desde a organização da sociedade subsidiária ou trans-
ferência das ações a que se referem os parágrafos anteriores, o 
Estado e os Municípios gozarão de todos os direitos de acionistas, 
cerno se as houvessem integralizado. 
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§ 4.º - Da quota de 49% reservada ao Estado, deverão ser 
por êste transferidas as ações correspondentes às quotas dos seus 
municípios as subscrições de que trata o art. 9.0 do Projeto pelos 
proprietários de veículos automóveis domiciliados em seu território 
e que manifestem o desejo de aplicá-las em ações ou obrigações 
das sociedades subsidiárias. 

§ 5.º - Na constituição da diretoria das sociedades subsidiá-
rias assim criadas, a Petrobrás S. A. dará o Presidente com direito 
de voto; o Estado, onde estiverem situadas - um dos Diretores; e 
o terceiro será eleito pelos acionistas particulares, desde que repre-
sentem 7,5% do capital social ou pela maioria da Assembléia Geral, 
enquanto essa quota não fôr atingida, excluídas dessa votação as 
ações da Petrobrás S. A. 

Justificação 

I - Notários os sacrifícios de Estados e Municípios, onde se 
encontrarem jazidas petrolíferas pela p'erda da riqueza tributável 
como desaparecimento de atividades tradicionais ou industriais fe-
derais isentas de impostos ao lado das perturbações econômicas 
para os habitantes (mudanças de profissão, desemprêgo parcial, 
desvalorização de terras etc.), é de comezinha justiça dar-lhes qual-
quer compensação. Esta deveria ser em dinheiro, mas, para não 
desviar recursos acaso necessários à expansão das pesquisas petro-
líferas, poder-se-à transigir noutro gênero de satisfação ou compo-
sição. 

II - A emenda assegura aos Estados e Municípios preferência 
para a formaçi~'ó de emprêsas subsidiárias previstas no Projeto. 

Os Estados poderão formá-las com os elementos locais, asse-
guradas sempre maioria e contrôle à Petrobrás como agente da 
União. 

Palácio Tiradentes - maio de 1952. - Manuel Novais - Ber-
bert de Castro - Jaime Teixeira - Oliveira Brito - Aloísio de 
Castro-. Nelson Carneiro - José Guimarães - Nestor Duarte -
Vasco Filho - Luiz Viana - Lafaiete Coutinho - Dantas Júnior' 
- Rafael Cincurá - Hélio Cabal- Carlos Valadares - Aziz Maron 
- Negueiros Falcão - Aliomar Baleeiro - Antônio Balbino -
Joel Presídio - Viana Ribeiro dos Santos - Ruy Santos - Vieira 
de Melo - Eduardo Catalão - Abelardo Andréa. 



-64-

N.0 21 

Ao Art. 7.0 , ou onde convier, acrescentem-se os seguintes §§: 
§ 1.º - Do total do impôsto único sôbre combustíveis e lu-

brificantes, de que trata a Lei n.0 302, de 13 de julho de 1948, qua-
renta e oito por cento (48%) serão entregues aos Estados e ao Dis-
trito Federal, feita a distribuição separadamente para os produtos 
de óleo cru extraído no país e para os de óleo importado. 

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

§ 3.0 - A receita resultante de derivados importados, ou fa-
bricados c9m óleo cru importado, dividir-se-á em três partes iguais, 
cada uma das quais será distribuída respectivamente pelos Estados 
e Distrito Federal em proporção: a) à população; b) à superfície; e) 
ao consumo de lubrificantes e combustíveis. 

§ 4.º - As proporções de consumo previstos nos parágrafos an-
teriores serão calculadas sôbre as quantidades efetivamente consu-
midas em cada unidade federativa e não sôbre o impôsto pago. 

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

Palácio Tiradentes, maio de 1952. - Aliomar Baleeiro - Ma-
noel Novais - Berbert de Castro - Jaime Teixeira - Negreiros 
Falcão - Oliveira Brito - Aloísio de Castro - Nelson Carneiro 
- José Guimarães - Nestor Duarte - Vasco Filho - Rafael Cin-
curá - Luiz Viana - Lafaiete Coutinho - Dantas Júnior - Hélio 
Cabal - Carlos Valadares - Aziz Maron - Antônio Balbino -
Joel Presídio - Ruy Santos - Eduardo Catalão - Viana Ribeiro 
dos Santos - Vieira de Melo. 

Justificação 

I - A Constituição, no Art. 15, n.º III, estabelece um 
impôsto único, a fim de que a União, Estados e Municípios não 
esmaguem, numa concorrência insensata, a produção de lubrifi, 
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cantes, combustíveis líquidos e gasosos, minérios e energia elétrica. 
O aniquilamento de indústrias extrativas de minérios pelo fisco 
português, no período de colônia, serviu de inspiração à política do 
impôsto único, já experimentado com a Emenda n.0 4, à Consti-
tuição de 1937 e artigo 68 do Código de Minas. 

:gsse impôsto único, no sistema de 1946, será partilhado pelo 
quádruplo critério: 

a) superfície 
b) população 
e) consumo 
d) produção 
Como em 1948 ainda não estava sendo .extraído comercial-

mente óleo cru no país, a lei n.0 302, dêsse ano, ao estabelecer cri-
tério de distribuição do impôsto único, deixou de encarar o ele-
mento produção. 

Em conseqüência, são prejudicados Estados e Municípios de 
cujo território já se extrai ou virá a ser extraído o óleo cru. Violado 
está igualmente o art. 15 § 2.0 da Constituição que de modo ine-
quívoco ordena a entrega de parte do impôsto único aos Estados, 
Distrito Federal, Territórios e Municípios "proporcionalmente à sua 
superfície, população, consumo e produto, nos têrmos e para os 
fins estabelecidos em lei federal". 

Não é apenas um princípio programático, mas uma norma 
imperativa, que vincula o Congresso e cria direito subjetivo dos 
Estados e Municípios nos quais há produção. Duas soluções cabe-
riam constitucionalmente: a) divisão em partes proporcionais com-
postas segundo conhecida fórmula matemática; b) divisão segundo 
o critério da emenda. 

II - A emenda corrige a inconstitucionalidade da legislação 
vigente e repara, em parte, o prejuízo daqueles Estados e Municí-
pios. 

A inconstitucionalidade é flagrante sob dois aspectos: a) 
quando omite o critério da produção; b) quando estabelece pesos 
diferentes para os quatro critérios (60% para o consumo; 20% para 
a superfície; 20% para a população; zero para a produção). 

Como está na lei n.0 302, os Estados subdesenvolvidos e cujos 
enormes territórios necessitam de estradas para seu povoamento, 
como Amazonas, Mato Grosso, Pará, Goiás, Maranhão e Piauí, per-
manecerão eternos desertos; Estados povoados, mas de fraco nível 

5 - 26246 
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econômico, como Minas, Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco ja-
zerão sem esperanças de melhoria, enquanto a riqueza se concen-
traria cada vez mais onde já está atestada pelo consumo alto de 
combustíveis. 

Em vários dispositivos da Carta de 1946, observa-se, entretan-
to, a preocupação de transformar o país num sistema de vasos co-
municantes, de sorte que a prosperidade de umas regiões se derrame 
benêficamente sôbre as demais, no interêsse de solidariedade na-
cional. 

Palácio Tiradentes, maio de 1952. 
Aliomar Baleeira - Jaime Teixeira - Oliveira Brita -Aloísia 

de Castro - Nelson Carneiro - José Guimarães - Nestor Duarte 
- Luiz Viana - Lafaiete Coutinho - Rafael Cincurá - Hélio Ca-
bal - Carlos Valadares - Negreiros Falção - Aziz Maron - Ma-
nuel Navaes - Antônio Balbino - Joel Presídio - Ruy Santas 
-Eduardo Catalão - Vieira de Melo -Viana Ribeiro dos Santos 
- Abelardo Andréa - Vasco Filho - Dantas Júnior. 

Justificação Geral das Emendas da Representação baiana aos 
projetos ão Petróleo. 

Não estamos a descobrir e a explorar a riqueza petrolífera do 
Brasil isentos de praticar erros e sofrer graves desequilíbrios. É o 
drama, aliás, que acompanha o óleo negro em todo o mundo. 

Entre nós êle oferece aspectos próprios. Um dêles é, sem dú-
vida, o da posição dos Estados e dos Municípios em relação à polí-
tica que a União assumiu ao adotar a medida que muitos recla-
mavam e os interêsses do País exigiam - a nacionalização das 
jazidas e das minas dos hidrocarbonetos. 

O petróleo transformou-se numa riqueza pública. Essa pública, 
entretanto, significa que é, apenas, da União, ou que deve ser 
apenas da União. 

O natural empenho de preservar-se tão grande fonte da eco-
nomia nacional dos azares e do risco da exploração privada tem 
feito esquecer que a sua nacionalização, como processo de defesa 
dos interêsses do Brasil, pode ser realizada pela União e pelos Es. 
tados, ou que realizada exclusivamente pela União não deve e não 
pode atingir a economia pública dos Estados e dos municípios bra-
sileiros ou agravar o inegável desequilíbrio de rendas que domina 
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todo o sistema de distribuição tributária do País. O que está ocor-
rendo golpeia precisamente essa economia estadual e municipal e 
aprofunda o desnível nesse sistema de distribuição de rendas. 

Pouco importa, pois, promover-se a retificação do nosso sis-
tema tributário, como iniciou a atual Constituição, se não se levar 
a ação retificadora ou não se resguardar o seu espírito noutras for-
mas por que possa manifestar-se, com êsse perigo, a nossa econo-
mia ou a política econômica adotada. 

A nacionalização de riqueza petrolífera como a de outra qual-
quer deve por isso procurar acudir ao interêsse das três entidades 
em que se distribuem os proventos e as fontes de produção para 
reparti-los como serviços, bens e realizações comuns a todo o País. 

No instante em que o Govêrno, pelo Executivo e pelo Legisla-
tivo Nacional, procura dar uma solução integral ao problema da 
pesquisa e da exploração do petróleo, tendo em vista não só o esta-
belecimento inequívoco do regime jurídico que regula ou que há de 
regular as jazidas e minas, como a forma de sua exploração, é justo 
e oportuno que se consagre de logo a orientação que deve acautelar 
os interêsses também nacionais que se exprimem através da eco-
nomia e dos orçamentos dos Estados e Municípios. 

As proY}dências de nacionalização que a União tem adotado tra-
duzem-se em desapropriação para os particulares e, o que é mais 
inesperado, em desapropriação de riqueza e bens dos Estados e 
Municípios, ou na conseqüente imunidade fiscal dêsses bens e ri-
quezas em face do poder tributário dos Estados e Municípios. Essa 
nacionalização, como é o caso do petróleo, empobrecerá os Estados 
e os Municípios diminuindo-lhes a renda fiscal ou retirando-lhes 
proventos patrimoniais. 

Todos os Estados e Municípios que tenham petróleo, como é o 
caso da Bahia, ou venham a ter proximamente como é o caso de 
mais 11 Estados, pelo menos, estão sofrendo ou virão a sofrer con-
cretos e reais prejuízos. 

A lei ou ato do Poder Público que organize e ponha em prática 
o sistema de exploração de petróleo, entre nós, deve, assim, atender 
dentro do mesmo espírito de nosso regime político e dos consectá-
rios da norma federativa que há de reger, sem a menor dúvida, no 
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campo da vida econômica, aos reclamos da economia e das finan-
ças dos Estados e dos Municípios da Federação Brasileira. 

A Representação Baiana no Congresso Nacional, pela condição 
de Estado petrolífero que oferece a Bahia, está indicada para apon-
tar à Nação tais problemas e pedir que lhes seja dada a solução 
compatível. 

A todos os projetos ora em curso no Parlamento ou àquele que 
venha resultar em definitivo para transformar-se em lei futura, 
apresento as emendas que a seguir se vão ler, com a justificação 
própria a cada uma, e espero a sua aprovação, certo de exprimir os 
altos interêsses de todos os Estados, no pensamento comum que a 
todos une em volta da Nação Brasileira - Nestor Duarte". 



SESSÃO EM 9 DE JUNHO DE 1952  

EXPEDIENTE  

O SR. PRESIDENTE - O Senhor Deputado Rui Santos, ins-
crito em segundo lugar, cedeu a vez ao Senhor Deputado Bilac 
Pinto, que vai falar, em virtude do Sr. Félix Valois, primeiro inscri-
to, haver permutado a ordem de inscrição com aquêle parlamentar. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Bilac Pinto. 

O SR. BILAC PINTO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto 
a esta tribuna para prosseguir na discussão do projeto acêrca da 
Petrobrás, e, sobretudo, para dar à Câmara dos Senhores Deputados 
as razões pelas quais a União Democrática Nacional formulou o 
seu substitutivo. 

Antes de entrar própriamente no debate desejo fazer algumas 
considerações a respeito de uma crônica do Sr. Murilo Marroquim, 
publicada em "O Jornal" de 8 do corrente, na qual sustenta aquêle 
ilustre cronista que a União Democrática Nacional, tomando a ati-
tude que tomou em matéria de exploração do petróleo desmente 
seu programa e trai o seu passado liberal . 

Desejo, Sr. Presidente, contestar, de início, a afirmação de que 
o pronunciamento de nosso Partido se ache em contradição com seu 
programa, seja o de 1945 citado por aquêle jornalista, seja o atual 
que enfeixa os anseios e os objetivos da U. D. N. 

Não há absolutamente no programa de 1945, na parte referen-
te ao capital estrangeiro, qualquer vinculação, direta ou indireta, 
com o problema do petróleo. 
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Para que a Casa fique completamente esclarecida sôbre a ma-
téria passo a ler o texto do Programa da U. D. N., de 1945, no que 
concerne aos problemas do Capital e da Técnica: 

O CAPITAL 

I - Apelar para o capital estrangeiro, necessârio pa-
ra os empreendimentos da reconstrução nacional e, sobre-
tudo, para o aproveitamento das nossas reservas inexplo-
ráveis, dando-lhe um tratamento equitativo e liberdade 
para a saída dos juros. 

II - Incrementar a economia, criando novas riquezas 
que, além dos investimentos previstos, formem o capital 
nacional a ser aplicado no desenvolvimento dêsse plano e 
na elevação do nível de vida . 

III - O Estado deverá dar o exemplo da racional mo-
bilização dêsses recursos: a) mantendo o equilíbrio orça-
_mentârio; b) valorizando a moeda, por tôdas as formas, 
principalmente evitando a inflação do meio circulante: e) 
moralizando as despesas e evitando despesas supérfluas". 

A TÉCNICA 

I - Dotar o Brasil de uma organização racional, de 
cunho técnico e científico, com o aparelhamento de insti-
tutos de pesquisas, laboratório e todos os instrumentos 
d_estinados: a) a elevar a capacidade da produção; b) a 
descobrir e criar novas riquezas. 

II - Mobilizar para essa racionalização todos os re-
cursos que visem o aproveitamento: a) das reservas petro-
líferas e de carvão; b) das fontes de energia elétrica que 
representam a solução natural, num país, como o nosso, 
pobre de combustíveis, da industrialização e dos transpor-
tes; c) das reservas de ferro para a grande siderurgia, como 
meio de criar uma nova civilização de trabalho". 

O programa udenista de 1945 só sofreu modificações, tendo sido, 
em 1949, publicado o novo texto do qual passo a ler os tópicos que 
se referem, direta e indiretamente, ao petróleo para demonstrar 
que a deliberação do Partido não contravém as suas disposições pro-
gramáticas. 

Eis as palavras do programa da U. D. N. : 
"4 - Orientação geral da política econômica, visando à eleva-

ção do nível das populações, mediante a ampliação cada vez maior 
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do mercado interno ao consumo dos produtos nacionais, agrícolas e 
industriais, de preferência à política predominantemente exporta-
dora de matérias-primas e produtos agrícolas de cultura extensiva, 
características dos países de economia semicolonial. 

5 - Execução da política referida no item precedente, tendo 
principalmente em vista: 

a- ................................................... . 
b - a realização de enérgicos esforços no sentido da solução 

do problema dos combustíveis nacionais, principalmente o petróleo 
e o carvão; 

12 - Plano de nacionalização e socialização dos serviços públi-
cos e sociais que ocorrem em outros países, devem ser dirigidos dire-
tamente pelo Estado" . 

O mesmo jornalista transcreve trechos de discurso, proferido 
pelo Sr. Brigadeiro Eduardo Gomes, em Belo Horizonte, durante a 
campanha de 1945, no qual teria declarado o seguinte: 

"Quanto ao petróleo, urge definir uma política de con-
tinuidade no incentivar "prospecções e pesquisas", política 
esta que deve proporcionar, nos próximos anos, "a inver-
são de capitais estrangeiros em nosso país". 

E mais adiante: 

"Cabe ao Brasil atrair, sem contra-indicação, os capi-
tais, a técnica e a experiência dos povos, como o norte-ame-
ricano, o inglês e já hoje o russo, atendendo à experiência 
de repúblicas continentais com a Venezuela, levando a 
têrmo a desejada expansão, que os nossos parcos recursos 
não facilitariam tão cedo". 

Efetivamente, Sr. Presidente, o Brigadeiro Eduardo Gomes e, 
segundo declara o jornalista, também o Sr. Prado Kelly, em 1945, 
consideravam o estrangeiro elemento decisivo para a exploração 
do petróleo nacional . 

Também eu, àquele tempo, adotava o mesmo ponto de vista do 
Brigadeiro Eduardo Gomes. 
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Não posso transmitir à Câmara dos Srs. Deputados o ponto de 
vista atual do Brigadeiro, porque com êle não me tenho avistado, 
nos últimos tempos. 

Posso, entretanto, informar à Casa que o Sr. Prado Kelly, que 
é sem favor, uma das mais eminentes figuras do nosso Partido, es-
têve presente à reunião em que a U. D. N. tomou a atitude conhe-
cida~ a respeito do petróleo. 

Para ser exato devo acrescentar que o Sr. Prado Kelly partici-
pou dos debates, tendo defendido a tese da emprêsa exclusivamente 
estatal e do monopólio, como a mais conveniente ao Brasil, no atual 
momento. Dadas as íntimas relações do Dr. Prado Kelly com o 
Brigadeiro Eduardo Gomes, não estou longe de admitir reflita êste 
pronunciamento de Prado Kelly - e aliás, a imprensa já formulou 
conjecturas a êsse respeito - o pensamento do próprio Brigadeiro 
Eduardo Gomes. Nada há mesmo que estranhar numa modificação 
de posição. Lembro à Casa que o Brigadeiro, em 1945, aceitava -
e acha-se isto transcrito no comentário Murilo Marroquim, - o re-
curso, à técnica e aos capitais russos. 

Ora, Senhores, se, em 1945, assim pensava o Brigadeiro, estou 
seguro de que, hoje, não poderia admitir, em nenhuma hipótese, o 
recurso, à técnica e aos capitais russos para a exploração do petróleo 
brasileiro. É muito provável mesmo que tenha evoluído no sentido 
da exploração do petróleo com recursos nacionais e num regime 
monopolista. 

O Sr. Moura Andrade - Estou inteiramente de acôrdo com 
V. Exa. nesta transformação de pontos de vista que diz ter-se ope-
rado quanto à concepção relativamente à sua pessoa e a outros ilus-
tres chefes da União Democrática Nacional. Seria muito importan-
te, entretanto, que V. Exa. enunciasse se também o programa da 
U.D. N. sofreu a mesma transformação. Portanto, ou V. Exas. mo-
dificando seu pensamento, ficariam contra o programa do Partido, 
ou o programa do Partido foi adequado ao novo ponto de vista de 
V. Exas. O ilustre jornalista Murilo Marroquim citou, no seu ar-
tigo, textos do programa da União Democrática Nacional, em que 
está referido que a mesma propugna pela participação do capital 
americano na exploração do subsolo brasileiro. 

O SR. BILAC PINTO - Lamento que V. Exa., não estivesse 
presente quando iniciei minhas considerações, porque, em primeiro 
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lugar, demonstrei que o programa do Partido absolutamente não 
faz nenhuma referência ao capital estrangeiro para a exploração do 
petróleo brasileiro. 

O Sr. Moura Andrade - O jornalista diz que faz. 
O SR. BILAC PINTO - V. Exa. tem aqui, à sua disposição, 

os programas da U.D.N., de 1945 e 1949, e poderâ verificar que 
fui leal na enunciação dos textos. 

O Sr. Moura Andrade - O jornalista transcreve trechos do pro-
grama da União Democrática Nacional. Se V. Exa. faz a afirmação 
que acaba de fazer, evidentemente estâ declarando que o jornalista 
não disse a verdade . 

O SR. BILAC PINTO - Sr. Presidente, o confronto desejado 
pelo ilustre Deputado poderá ser fàcilmente feito. Coloco à sua 
disposição e dos meus eminentes colegas os programas do Partido. 
Em nenhum dêles há como ponto de vista programático da União 
Democrática Nacional a utilização de capital estrangeiro na explo-
ração do petróleo brasileiro. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Muitas vêzes nas campanhas que te-
mos enfrentado no País, embora o pensamento do Brigadeiro seja, 
em princípio, o do nosso Partido, há casos em que a questão é aber-
ta e, em que, notoriamente, o Partido se divide em grupos. Exem-
plo: a questão do divórcio. Creio que, num de seus discursos, o Bri-
gadeiro manifestou-se contrário a êsse instituto. Dentro da U .D .N., 
entretanto, por convicção religiosa, por convicção filosófica ou por 
outras razões quaisquer de ordem moral ou jurídica, há vários gru-
pos em tôrno do assunto. Relativamente ao Parlamentarismo, é 
notório que a U. D. N. tem duas correntes. Hoje, a mais numerosa 
é a Parlamentarista. O mesmo acontece em relação a diversos pro-
blemas. Há pontos em que o pensamento do Brigadeiro pode ser 
considerado de caráter pessoal, sem qualquer menosprêzo, em vir-
tude de haver evidentemente correntes opostas dentro do Partido, 
e a matéria não constar expressamente dos Estatutos. 

O SR. BILAC PINTO -Muito obrigado a V. Exa. 
O Sr. Moura Andrade - Isto revela a fragilidade dos partidos 

nacionais, que elaboram programas, mas, em vez de defendê-los, 
transformam-se ... 
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O SR. BILAC PINTO - V. Exa. fará a gentileza de não argu-
mentar com programas, porque o programa da U. D. N. está aqui 
à disposição de V. Exa . Não existe conflito entre a nossa posição 
e o programa do Partido. Use V. Exa. de outros argumentos que 
não o do programa, pois êste não procede. 

O Sr. Flores da Cunha - Permite V. Exa. um aparte? 
O SR. BILAC PINTO - Com muito prazer. 
O Sr. Flores da Cunha - Vou antecipar a V. Exa. e à Câmara 

uma deliberação minha. Estou inscrito para discutir o problema 
da Petrobrás. Mas vou cifrar a minha conduta, apenas, ao debate. 
Se fôr possível, se para tanto derem as minhas luzes, procurarei es-
clarecer. Do ponto de vista partidário, como o Senhor Deputado 
Aliomar Baleeiro, para não quebrar a disciplina do meu Partido, 
vou pedir, na ocasião da votação, que a Câmara me conceda licen-
ça, ou por motivo de saúde, que eu a tenho bem alquebrada, ou por 
qualquer outro motivo fútil, a fim de que seja convocado o meu Su-
plente, pois não quero votar em discrepância com o meu Partido. 
(Palmas). - Não estou, porém, convencido das razões de V. Exa., 
das do Brigadeiro Eduardo Gomes, nem das do ex-Deputado e bri-
lhante parlamentar Prado Kelly. Gostaria de 'conhecer os motivos 
da evolução. 

O Sr. Moura Andrade - No meu aparte, ·dizia que o nobre 
Deputado Aliomar Baleeiro, apresentando os exemplos que trouxe, 
revelava a fragilidade dos Partidos Nacionais, porque, feitos os pro-
gramas, os partidos se constituíam em grupos cada qual defenden-
do um ponto de vista diverso do programático. Portanto, a adesão 
dos correligionários a êsses programas não representava o desejo de 
cumpri-los devidamente. 

O SR. BILAC PINTO - V. Exa. parte do pressuposto de que 
haja aqui posições contra o programa. Não. Os programas dos par-
tidos políticos não contêm teses sôbre todos os assuntos nas maté-
rias emitidas no programa, o partido toma posição no momento 
oportuno. 

O Sr. Moura Andrade - Creio que V. Exa. está fazendo con-
fusão, pois me parece que está enunciando os estatutos do partido e 
não o programa. 

O SR. BILAC PINTO - O programa. 
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o Sr. Moura Andrade -:t!:sse artigo do ilustre jornalista Murilo 
Marroquim vai servir para muita discussão nesta Câmara. Iremos 
ter oportunidade de estudá-lo, quer sob o ponto de vista estatutá-
rio da U. D. N., como. V. Exa. faz, quer sob o aspecto programático . 
.São assuntos totalmente diferentes. Entre o programa e o estatuto 
há diferença muito grande. 

O SR.· BILAC PINTO - O jornalista citou o programa. Estou 
argumentando com o programa. Está aqui o programa do partido. 
Se V. Exa. se der ao trabalho de lê-lo verificará que improcede o 
comentário daquele ilustre cronista. 

Sr. Presidente, devo dizer, aliás, que essas modificações de po-
sição, mesmo em questões de monta, são normais na vida pública. 
O que se deve examinar, para o julgamento da História, é se a evo-
lução do pensamento político de um homem público foi no sentido 
dos interêsses nacionais ou em sentido inverso. Recordo, a propósi-
to, que já foi dito nesta Casa, que o Sr. Getúlio Vargas, quando exi-
lado no Rio Grande do Sul e, mesmo durante sua campanha eleito-
ral, sustentou a tese do monopólio estatal. No entanto, modificou 
seu. ponto de vista. Hoje, não admite o monopólio, nem quer a so-
lução estatal. Esta modificação Sr. Presidente, eu a reputa alta-
mente nociva aos interêsses nacionais. O Sr. Presidente da Repú-
blica, durante a campanha política, sustentou a tese que conta 
com o apoio da opinião pública brasileira e, uma vez eleito, mudou 
sua posição a respeito do problema do petróleo. Esta evolução, 
sim, é da maior gravidade, e será eportunamente registrada pelo 
historiador. 

O Sr. Augusto Meira - Se V. Exa. consultar a Lei n.º 6, do 
tempo da ditadura, pela qual o Sr. Getúlio Vargas modificou um 
dos artigos da Constituição por êle mesmo outorgada, verificará 
que S. Exa. afirma que a exploração do petróleo deve ser feito por 
cidadãos brasileiros ou por sociedades constituídas de cidadãos bra-
sileiros. É a palavra do Presidente da República no momento em 
que, no exercício das funções legislativas, modificava a Constitui-
ção declarando que a exploração do petróleo devia ser feita por bra-
sileiros ou por sociedade constituída de cidadãos brasileiros. E 
V. Exa. compreende perfeitamente bem: se dissermos que a explo-
ração será feita por brasileiros e por sociedade composta de cidadãos 
que não são brasileiros, teremos burlado a Constituição, o que seria, 
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então, um teste apenas, verdadeira armadilha. V. Exa. grande es-
tudioso do Direito e conhecedor dessa matéria, sabe que as socieda-
des comerciais, afinal de contas, são uma abstração, porque o inte-
rêsse das emprêsas é o dos associados que visam, em última anãlise, 
o resultado das operações sociais. Conseqüentemente, se deixamos 
que a exploração se faça por sociedade que não seja de brasileiros, 
o dispositivo constitucional é um verdadeiro esquete, repito. Até 
parece que andou punho estrangeiro influindo na Constituição do 
Brasil. 

O SR. BILAC PINTO - V. Exa. tem tôda razão, quando levan-
ta essa suspeita. 

Senhor Presidente, prosseguindo na discussão do projeto 
n.o 1.516, quero focalizar, hoje, a questão das sociedades de econo-
mia mista. 

Como sabem os senhores Deputados, êste tipo de emprêsa é da 
Alemanha, ou, pelo menos, foi nesse país que se recorreu mais in-
tensamente a essa modalidade da associação entre o poder público 
e os particulares . 

Foi precisamente por volta de 1910 a 1914 que na Alemanha, 
notadamente nos seus municípios os problemas de energia elétri-
ca e outros serviços públicos regionais passaram a ser explorados 
por sociedades de economia mista. Vãrias circunstâncias concor-
reram, a esta altura, para a adoção de tal alvitre. 

Em primeiro lugar, referem os autores as rivalidades existen-
tes entre as comunas vizinhas, o que impossibilitava a união delas 
para exploração de um serviço de utilidade pública, por emprêsa 
regional. Verificavam, no entanto, que se ao invés de pequenas 
usinas em cada cidade pudessem dispor de uma grande usina para 
servir a numerosos municípios, a produção de energia seria muito 
mais barata. Daí caminharem para a solução da sociedade de eco-
nomia mista. Ela ganhou o favor da opinião pública, não só da Ale-
manha, como da Suíça, na Bélgica e em outros países. 

Os franceses se arrecearam da novidade: temeram muito a 
experiência e só a custo se foram rendendo a êsse tipo de sociedade. 

Qual o resultado dessa experiência? Srs. Deputados, sobretudo 
no país onde mais largamente se difundiu a sociedade de economia 
mista? Que dizem os autores, ao comentarem a experiência alemã, 
e a de outras Nações, em matéria de sociedade de economia mista? 
Afirmam que, com o correr do tempo, as sociedades de economia 
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mista revelaram um conflito interno insolúvel entre os interêsses 
do Poder Público e os dos acionistas privados. E de tal modo êsse 
desentendimento prosseguiu que a Alemanha se viu forçada are-
correr a novas modalidades de entidades públicas para o exercício 
de funções industriais ou comerciais . 

Por que razão terá surgido êsse conflito dentro das sociedades 
de economia mista? O motivo é muito simples. Basta que analise-
mos a composição dessas sociedades. Como se compõe uma socieda-
de de economia mista? De um lado, está o Estado, seja o Estado 
Federal, o Estado Membro, ou o Município; de outro os particulares, 
os capitalistas. 

Quais serão os objetivos das duas partes quando se reúnem 
para formar uma sociedade de economia mista? O govêrno quando 
delibera entrar numa indústria tem, evidentemente, um interêsse 
público a proteger que deve ser vigiado pela sua presença dentro 
da emprêsa comercial. :ti:ste é o objetivo do Estado, quando par-
ticipa de uma sociedade de economia mista. 

Qual o objetivo do capitalista que subscreve as ações, que inver-
te seu capital numa exploração dêsse tipo? O capitalista só tem um 
objetivo: os grandes lucros da emprêsa, para que obtenha resulta-
dos satisfatórios, para que consiga dividendos compensadores. 

Aí está, precisamente, o germe do dissídio latente, que surge 
dentro da sociedade da economia mista no momento mesmo em 
que ela se instala. 

A experiência alemã revela que os conflitos imanentes e os ine-
vitáveis litígios internos finalizam perturbando a obra adminis-
trativa da emprêsa e prejudicando a sua eficiência. 

Os autores admitem várias hipóteses. Por exemplo, a dos capi-
talistas conseguirem empolgar a direção da emprêsa. Neste caso, 
que acontece? O interêsse público fica sacrificado. Os acionistas 
privados dominam a emprêsa: passam a dar grandes lucros, e o in-
terêsse público, que o Estado teria em vista, flica sacrificado. 

Imagine-se a hipótese contrária. O Estado consegue, dentro 
da emprêsa, uma posição dominadora. Neste caso, êle resguardda o 
interêsse público, mas o interêsse privado dos acionistas, na obten-
ção de lucros, será imediatamente sacrificado - e, com o sacrifíclio 
do interêsse dos acionistas, surge a situação de litígio, de luta entre 
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verificaremos que fica aberta apenas a possibilidade da entrada, na 
Petrobrás, brasileira formada por acionistas estrangeiros. Ocorren-
do esta últlima hipótese, deveremos temer a influência dêsses ele-
mentos. Mas vamos admitir na hipótese formulada por V. Exa., 
que na sociedade de economia mista só entrem, efetivamente capi-
tais brasileiros. Se o Govêrno tem maioria, aceitemos que controle 
a emprêsa. Mas irá êle realizar uma administração para dar divi-
dendos? 

O Sr. Flores da Cunha - V. Exa. trouxe, para mim, duas afir-
mações evidentes, sendo a primeira a de que o capital privado não 
concorrerá, não subscreverá, de bom grado, espontâneamente, ações 
da emprêsa a fundar, como não o fêz noutras iniciativas governa-
mentais. í!:ste, um dos meus melhores argumentos em favor da Pe-
trobrás: o de que o Brasil ainda não acumulou riqueza privada sufi-
ciente para empreendimento dessa monta. Contrariando o racio-
cínio de V. Exa. - Volta Redonda, fundada com a certeza, àquele 
tempo, de em cem anos, não daria dividendos já os está distJ ibuin-
do. Da companhia Vale do Rio Doce, também ninguém queria subs-
crever ações, porque ela não daria juros razoáveis. Sem embardo, 
êsses juros já estão sendo distribuídos. Para resolver o problema 
de tão grandes proporções como é o do petróleo acredito não se en-
contrem de início no Brasil, capitais bastantes. Mas, lançada a 
emprêsa, êles acorrerão, em tropel, porque o petróleo ainda vai dar 
lucros muito maiores do que a Siderúrgica. 

O SR. BILAC PINTO - Estou de acôrdo com V. Exa. e sou 
dos que acreditam no petróleo brasileiro. Mas, na fase inicial, não 
haverá qualquer interêsse pelas ações e tanto assim que o Govêrno, 
em vez de contar com a subscrição pública, voluntária, estabelece 
uma subscrição compulsória. O Govêrno, que estudou o problema 
do lançamento do capital da emprêsa, não conta com a subscrição 
voluntária senão em parcela mínima. 

Ora, Sr. Deputado Flores da Cunha, também acredito que, 
num futuro não muito distante, a exploração do petróleo estará 
produzindo dividendos. Nada disto, porém, poderá influir no racio-
cínio que estou desenvolvendo para mostrar que o lançamento da 
Petrobrás, sem a menor possibilidade da subscrição espontânea do 
capital por particulares, fica sem o único argumento que poderia 
militar em favor da adoção dêsse tipo de emprêsa. 
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O Sr. Moura Andrade - Estamos verificando, entretanto, ver-
dadeira subscrição compulsória para recompor a Estrada de Ferro 
Central do Brasil. Aqui votamos verdadeira subscrição compulsória 
para consertar essa estrada. V. Exa . prefere fundar uma Estrada 
de Ferro Central do Brasil para explorar o petróleo? 

O SR. BILAC PINTO - Não compreendi, confesso, o aparte 
de V. Exa. Por isso, vou prosseguir. 

O Sr. Moura Andrade -É realmente sutil o argumento. 
O SR. BILAC PINTO - Sem dúvida. 
Além da crítica que fazia ainda respondendo ao nobre colega 

Sr. Flores da Cunha direi que o único argumento a ser invocado pe-
lo Govêrno, para nos apresentar a solução da sociedade de economia 
mista, consistiria na existência de capitais brasileiros desejosos de 
participar na exploração do nosso petróleo. Ora, êsse dado não exis-
te. O Govêrno confessa que os capitais privados não se interessam 
pela Petrobrás tanto assim que opta pela subscrição compulsória. 

Mas - e aí estou dentro do tema geral do meu discurso - ain-
da que houvesse tal possibilidade, isto é, se estivesse patente o inte-
rêsse dos capitais privados na subscrição de ações da Petrobrás, 
nem assim a Câmara dos Deputados deveria adotar esta solução. 
E não deveria justamente pelas razões que venho expendendo. Por-
que a experiência alemã - revelou que a fórmula da economia mis-
ta já está superada. Já foi abandonada na Alemanha e está sendo 
substituída por aquêle tipo novo de entidades públicas - as cor-
porações do Estado, existentes tanto nos Estados Unidos, em gran-
de número, como na própria Alemanha. 

O Sr. Flores da Cunha - V. Exa., argumentador terso, há de 
convir em que essa fobia contra o capital estrangeiro no Brasil J}ão 
se justifica. 

O SR. BILAC PINTO - Não tenho em tese nenhuma fob.ia 
pelo capital estrangeiro. 

o Sr. Flores da Cunha - Veja V. Exa. o exemplo de Volta 
Redonda, hoje uma realidade. Não teriam sido levantados aquêles 
altos fornos não fôssem os empréstimos norte-americanos. 
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O SR. BILAC PINTO- Em matéria de financiamento através 
de empréstimos, eminente Deputado Flores da Cunha, admito e de-
sejo obtenha o Brasil dos Estados Unidos, da Inglaterra, de qualquer 
país quantos nos queiram dar para tirar o petróleo do nosso solo. 
A.liás, sou inteiramente favorável ao capital estrangeiro. É mister: 
regulemos sua entrada, garantindo a saída dos juros e o seu retôr-
no, dentro de regras que inspirem plena confiança aos investidores 
estrangeiros. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! Está findo o tempo do nobre 
orador. 

O Sr. Flores da Cunha - Sr. Presidente, permita-me um mo-
mento. Estou travando debate com S. Exa., ilustre Deputado Bilac 
Pinto, meu correligionário dos mais eficientes e brilhantes, porque 
defendemos teses opostas . Se, da noite para o dia, surgisse um 
grande lençol de petróleo em qualquer ponto do país, poderíamos, 
penso, despensar empréstimos e auxílios de càpitais estrangeiros, 
mas para descobrir o lençol, necessitamos de grandes investimen-
tos e o Brasil dêles não dispõe. V. Exa. sabe que o México expuJJ-
sou a Standard Oil, a Shell, a Royal Dutch, e que já acabou de pa-
gar a indenização. Ainda há pouco tempo tive em minhas mãos, e 
ainda conservo em meu arquivo, o edital do ditador do petróleo no 
México, o Senador Bermudez, em que êle abre concorrência para 
abertura de dois novos grandes poços: um no gôlfo do México e 
outro na costa do Pacífico. Abre a concorrência e chama as com-
panhias para virem fazer perfuração, colocação de cano-mestre, 
construção das plataformas, o oleoduto para pôrto de mar, se fôr 
o caso, e abertura dos caminhos, porque os poços muitas vêzes, estão 
em lugares inacessíveis. Pois muito bem. As companhias america-
nas, que têm grandes petrechos para essa construção, se apresen-
taram declarando que aceitavam as condições do edital, mas per-
guntavam: "E como nos pagam?" Ao que o Senador Bermudez res-
pondeu: "Na bôca do poço". 

O SR. BILAC PINTO - Infelizmente, o tempo não me permite 
responder ao aparte do nobre colega Sr. Flores da Cunha. 

Peço a V. Exa., Sr. Presidente, me mantenha inscrito para 
concluir amanhã. (Muito bem; muito bem. Palmas) . 

6-26246 
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ORDEM DO DIA 

Primeira discussão do Projeto n.º 1. 516-A, de 1951, 
que dispõe sôbre a constituição da Sociedade Por Ações 
Petróleo Brasileiro S.A. e dá outras providências. - (Do 
Poder Executivo) . A.nexo o Projeto número 1. 595, de 1952, 
que dispõe sôbre a organização da Sociedade Por Ações 
Petróleo Brasileiro S.Ã. e dá outras providências; tendo 
parecer, com emendas da Comissão de Constituição e Jus-
tiça, com voto em separado do Sr. Castilho Cabral e decla-
rações de voto dos Srs. Lúcio Bittencourt e Augusto Meira; 
parecer com emendas, da Comissão de Transportes Comu-
nicações e Obras Públicas, parecer, com emendas, da Co-
missão de Economia. Parecer da Comissão de Finanças, 
com emendas ao Projeto e favorável às emendas das Co-
missões de Constituição e Justiça, e de Economia, com de-
claração de votos dos Srs. A.lde Sampaio - Abelardo An-
dréa e Raul Püa. (A.nexos os projetos ns. 1.517-51 e· 
1.595-52) . (Inscritos os Srs. A.mando Fontes - Euzébio Ro-
cha - Orlando Dantas- Dioclécio Duarte - Manoel No-
vaes - José Bonifácio - Castilho Cabral - Artur Ber-
nardes - Nestor Duarte - Osvaldo Fonseca - Maurício 
Joppert - Alde Sampaio - Flores da Cunha - A.liomar 
Baleeiro - Nelson Carneiro - Lima Figueiredo - Fer-
nando Ferrari - Dilermando Cruz - Severino Maris --
Antônio Balbino e Manhães Barreto) . - (Em urgência) . 

O SR. ROBERTO MORENA - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE: -Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. ROBERTO MORENA - (Para uma reclamação1) )!: -r 

Sr. Presidente, como o avulso sôbre os projetos 1. 516 e 1. 517, não 
contêm o parecer da Comissão de Segurança Nacional, e tratan-
do-se de parecer tão importante como o dessa Comissão, presidida 
pelo ilustre Deputado Dr. Artur Bernardes, requeiro a retirada dos 
projetos da Ordem do Dia, até que se publique o respectivo parecer. 
- (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Foram publicados os pareceres apre-
sentados den~ro do prazo regimental. O projeto está em regime de 
urgência, de maneira que, findo o prazo regimental, o projeto entra 
em discussão com ou sem parecer. Dai o motivo por que não foi 
publicado o parecer a que V. Exa. se refere. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Dou a palavra ao Deputado Amando Fontes, que vai falar ~ 
favor dC? projeto. 

O SR. AMANDO FONTES* - Sr.. Presidente, em 1949, era eu 
membro da Comissão de Indústria e Comércio desta Casa quando 
me foi distribuído, para relatar, o projeto do Estatuto do Petróleo, 
enviado pelo Poder Executivo, com a mensagem n.º 62, de 1948. 

Era honrosa a incumbência e árdua a tarefa. Procurando cor-
responder à confiança em mim depositada pelo então Presidente da-
quela Comissão, o ilustre Sr. Milton Prates, estudei detidamente o 
assunto, valendo-me da literatura escassa, feita quase sempre au 
jour le jour, existente sôbre a matéria. Do resultado daqueles es-
tudos, dei conhecimento aos nobres companheiros de Comissão, 
através de longo parecer, onde apreciei o assunto sôbre as facêtas 
que me pareceram mais interessantes e conclui pela formulação de 
um substitutivo, no qual propunha se criasse uma sociedade de eco-
nomia mista para, com exclusividade, explorar o petróleo acaso 
existente no subsolo brasileiro. 

Essa circunstância me dá a impressão de que tenho certa 
responsabilidade, o dever imperioso de abordar considerações sôbre 
o problema, no momento em que, pela primeira vez, vem êle a de-
bate no plenário da Câmara. É o que me proponho, subindo a esta 
tribuna. 

Parece-me interessante que, de início, verificamos o que ocorre 
no mundo quanto aos sistemas de exploração do petróleo. Por or-
dem cronológica, o primeiro sistema foi aventado na América do 
Norte quando, em 27 de agôsto de 1859, Edwin Lawrence Drake, 
mais cõnhecido por Coronel Drake, perfurou o primeiro poço para 
exploração do petróleo . 

.1!:sse regime, como se sabe, é o de acessão, onde o proprietário 
da superfície também o é do subsolo. 

Como vemos, nesse sistema não há necessidade de concessão. 
Apenas há autorização para lavrar, solicitada pelo proprietário do 
solo, mediante requerimento ao departamento competente. 

Em outros países, porém, assim não ocorreu, primeiro porque 
êles não possuíam petróleo no subsolo e tinham de ir buscá-lo em 
outras partes do mundo; segundo, porque tais países, depois mais 
esclarecidos, verificaram que êsse não seria o melhor sistema. Nós 

• Não foi revisto pelo orador. 
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mesmos já tivemos o sistema de acesso, até antes do Código de Mi-
nas, promulgado em 1934. 

Outro sistema é o da exploração mediante concessões ou au-
torizações a nacionais ou também a estrangeiros. 

Há ainda o sistema de concessões, chamado internacional, 
que é aquêle usado nos países do Oriente. Sabemos que a concessão 
é de largo trato de terra e outorga ao concessionário uma espécie de 
soberania sôbre o território dado em concessão. Existe o sistema 
de exploração pelo Estado, diretamente, ou através de entidades que 
êle cria. Há, ainda, o sistema concorrente, em que o Estado explora 
e concede ao mesmo tempo autorizações para exploração. Usa-se, 
igualmente, o sistema de exploração através de sociedade de eco-
nomia mista, em que o Estado, geralmente, tem maioria de ações, e, 
portanto, o domínio da sociedade. 

Seria interessante verificarmos, agora, os resultados da aplica-
ção dos diversos sistemas no mundo, desde 1859 até hoje, Comece-
mos pelo sistema de concessões do tipo administrativo, como o 
conhecemos em nosso direito público. Foi o sistema utilizado para 
exploração do petróleo existente no subsolo dos países da América 
Central e do Sul. 

Que resultados trouxe a êsses países? De início, digo logo que 
foram os piores, tendo proporcionado apenas grandes vantagens 
aos concessionários. Poderei exemplificar começando pela Colômbia 
na América do Sul, vizinha dos Estados Unidos. Que ocorreu pri-
meiramente ali? Luta entre os interêsses inglêses -e norte-america-
nos, na disputa de prioridade das concessões. Afinal, a Standard 
Oil, de New Jersey, invocando a proximidade daquele país com o 
Canal do Panamá, obteve prioridade, tornando-se, ali, então, atra-
vés de suas subsidiárias, a maior detentora das concessões. Isso não 
trouxe nenhum benefício à Colômbia pois seu petróleo passou a ser 
descoberto paulatinamente, lentamente. Esta é, aliás, uma das 
características das grandes emprêsas que se propõem a explorar 
o petróleo no mundo: guardar reservas, as mais convenientes, para 
o momento oportuno. 

Ora, a Colômbia, situada ao pé dos Estados Unidos da América, 
não deve ter o seu petróleo explorado em larga escala, porque 
amanhã, quando na eventualidade de uma guerra, a América do 
Norte necessitasse de petróleo bem junto de sua indústria, teria 
o da Colômbia. Disso se queixam os homens públicos colombianos, 
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e isso encontramos em livros como o de Jesus Silva Herzog sôbre o 
petróleo mexicano, que aqui tenho, e relatado pelo insuspeitíssimo 
Sr. Odilon Braga, no magnífico trabalho que elaborou como intro-
dução ao projeto de Estatuto do Petróleo. 

Seria alongar-me demais, Sr. Presidente, expor todos os deta-
lhes, tôdas as conseqüências ruinosas para a Colômbia, em virtude 
das concessões por ela feitas. Basta lembrar, porém, que, produzin-
do, em 1935, 17 milhões de barris, produção que ascendeu um pouco 
em 1939, indo a 25 milhões, baixou para 23 milhões e 300 mil em 
1944, segundo dados colhidos no United Bureau of Usines. 

O Sr. Alde Sampaio - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. AMANDO FONTES -. Vou, de antemão, lembrar a todos 

os companheiros de que disponho de pouco tempo, trinta minutos, 
prorrogáveis por mais quinze minutos, em virtude de o projeto, mal-
fadadamente, estar sob regime de urgência. Interrompido pelos 
apartes, não chegarei à têrça parte do meu discurso. 

O Sr. Alde Sampaio - Queria fazer ver a V. Ex.ª que, no caso 
exposto, precisava se decidir se seria êrro do sistema, ou das con-
cessões. O fato de existirem concessões prejudiciais, não prejulgam 
o sistema de concessão. 

O SR. AMANDO FONTES - Respondo a V. Exa.: existe possi-
bilidade de conter os concessionários dentro dos têrmos da lei. Isso 
se tentou fazer no México, determinando afinal aquela luta que 
V. Ex.ª conhece, e a que terei de me referir depois. Os interêsses são 
tamanhos, o poder econômico é tal que anula a autoridade adminis-
trativa do país que faz a concessão. 

ii::ste é o exemplo do mundo, que não convém ser ocultado. 
O Sr. Alde Sampaio - Mas isto seria concessão internacional. 
O SR. AMANDO FONTES - Não: ocorre também com a con-

cessão do tipo administrativo. 
O Sr. Alde Sampaio - A concessão pode ser dada a pequenas 

companhias. 
O SR. AMANDO FONTES - V. Ex.ª vai verificar o que ocor-

reu a alguns países. Tenha um pouco de paciência. 
O SR. PRESIDENTE - Permita-me o nobre orador o interrom-

pa para anunciar uma sessão extraordinária, hoje, às 20,30 da noite, 
para dar vazão à matéria constante da Ordem do Dia. 
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O SR. AMANDO FONTES - Vejamos, agora, o que aconteceu 
na B~lívia. Pagou caro por haver trilhado o caminho das concessões 
administrativas. Tem-se dito - mas é de tal maneira monstruoso 
que muita gente não acredita - que os concessionários da Stan-
dard fizeram, na Bolívia, um oleoduto clandestino. Ninguém crê 
em tal coisa, mas isto consta de livros, como o do Sr. José A. Pehesa, 
"El Processo de las Defraudaciónes de la Standard OU. Company of 
Bolivia", publicado em La Paz, em 1938, e o de Jesus Silva Herzog 
- Petróleo Mexicano, em que se diz: 

"A denúncia se fêz em 1935. E ainda que a emprêsa 
negasse, como de costume, os fatos, o govêrno, depois de 
cuidadosa investigação, comprovou a denúncia. A fraude 
assim consumada elevou-se a uma soma fabulosa". 

Soma fabulosa representada por impostos que deixaram de 
entrar para os cofres públicos da Bolívia. Afinal, êsse país, depois de 
sofrer tantas defraudações fiscais, e a pressão no caso da Guerra do 
Chaco - hoje, é ponto pacífico, axiomático que a Guerra do Chaco 
foi determinada pelas potências interessadas na exploração do pe-
tróleo - depois de sofrer as conseqüências danosas do seu ato, indo 
na trilha das concessões administrativas, arrepiou caminho e na-
cionalizou seu óleo mineral. Vimos, então, como logo se modificaram 
as coisas, pois ela, que não conseguia do estrangeiro nenhum au-
xílio financeiro para a exploração do petróleo, ao tempo em que 
dava concessões, passou a obter do Banco de Importação e Exporta-
ção, por exemplo, em 1946, um empréstimo. O Jornal World Pe-
troleum, referindo-se a tal empréstimo, disse que iria ser emprega-
do numa grande refinaria e, também, na exploração de jazidas da 
Bolívia, possibilitando àquele país um lucro de 4 milhões de dólares, 
em 1948, bem como uma economia de 3 milhões de dólares, em di-
visas. 

O Sr. Alde Sampaio - Estou prejudicando o seu tempo, mas 
V. Ex.ª aborda tese que muito me interessa - a das concessões. O 
simples fato de um país nacionalizar a indústria do petróleo, ou 
passar a ser - vamos dizer - o proprietário monopolista de tôdas 
as jazidas de petróleo, já acarreta diferença grande ao sistema de 
concessões: transforma a concessão de propriedade em concessão 
administrativa. E essa, a meu ver, é realmente aconselhável, por-
que pode ser empregada sem receio algum. 



-87-

O SR. AMANDO FONTES - Vou mostrar a V. Ex.ª haver um 
dos maiores perigos no sistema de concessões administrativas. Jã 
o fiz com referência a dois países, mas continuarei a apontar outros. 

o Sr. Alde Sampaio - V. Ex.ª nada demonstrou quanto ao 
regime de concessões, nem quanto ao de propriedade. 

O SR. AMANDO FONTES - Perdão. É um eufemismo dizer-se 
que não se dá a concessão ao proprietário, mas apenas o direito de 
explorar a jazida. Veja V. Ex.ª que resulta na mesma coisa. 

O Sr. Alde Sampaio - Perfeitamente. 
O SR. AMANDO FONTES - O que vale é o petróleo que se 

encontra no subsolo. Se V. Ex.ª consentir seja, durante 40 anos, 
retirado o petróleo que se acha no subsolo, que resta? Terra ôca. 

O Sr. Alde Sampaio - Mas a concessão administrativa não 
pode ter prazo de 40 anos. 

O SR. AMANDO FONTES - As companhias que exploram o 
petróleo nunca aceitam prazo menor. 

O Sr. Alde Sampaio - É outra questão. 
O SR. AMANDO FONTES - Continuando, abordarei o que 

se passou no Peru. É muito conhecida a infelicidade dêsse pais, 
por ter seguido a trilha do regime de concessão - defraudação de 
impostos, violências contra a propriedade privada, interferência na 
política interna do país, tudo isso, em resultado da concessão de 
jazidas de petróleo, de áreas petrolíferas a companhias estrangeiras. 

Ainda a respeito do Peru, devo lembrar que a Standard Oil, de 
New Jersey, por intermédio da International Petroleum Company, 
obteve, de uma só vez, mil áreas de 4 hectares, o que a tornou de-
tentora de 80% das áreas possivelmente petrolíferas, e outros 15% 
foram dados a Lobitos Oilfields Ltda. Assim, todo o território pre-
sumivelmente petrolífero do Peru foi dado em concessão a com-
panhias estrangeiras. Ultimamente, como se sabe, aquêle país pro-
mulgou uma nova lei sôbre petróleo. Fê-lo sob a inspiração e tendo 
em vista, mesmo, sugestões diretas das grandes companhias petro-
líferas do mundo. Sabemos o que essas companhias desejam, pois, 
em nosso país, a Shell e a Standard Oil, apresentaram propostas à 
comissão designada pelo Presidente Eurico Dutra para elaborar o 
projeto do petróleo, e o Sr. Odilon Braga, grande conhecedor da 
matéria, ao estudar as duas propostas, nos mostra como essas en-
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tidades, viciadas na obtenção dos mais escandalosos favores, pro-. 
põem dispositivos confusos, obscuros, em virtude dos quais não se 
sabe bem o que desejam. Ao fim de longo período, que às vêzes 
abrangem três, cinco ou dez gerações, verifica-se que elas desejam 
justamente o que bem oculto se acabe e representa um benefício 
maravilhoso para os seus interêsses. 

O Sr. Alde Sampaio - O país que faz isso não está dando 
concessão; está desistindo de sua soberania. 

O SR. AMANDO FONTES - Então, não podemos conceder ... 
O Sr. Alde Sampaio - É coisa diferente. 
O SR. AMANDO FONTES - V. Ex.a, que está inscrito para fa-

lar, virá depois contestar meu discurso sob todos os seus aspectos. 
Estou, apenas, num detalhe, estudando o problema em determinado 
pais. 

O Sr. Alde Sampaio - Estou realmente interessado no discurso 
de V. Ex.ª 

O SR. AMANDO FONTES - V.Ex.ª só me está honrando com 
seus apartes, mas vejo como o relógio corre e teria tantas coisas 
para dizer ainda ... 

Do Paraguai, sabe-se que, em 1945, cedeu a concessionários 
estrangeiros dois terços do seu território para a pesquisa de petró-
leo. É uma triste notícia, esta, para nós, americanos do sul. 

O que acontece no México é supremamente elucidativo para 
todos nós, que debatemos o problema. 

:t!:ste livro que depois passarei às mãos do meu querido compa-
nheiro e amigo Deputado Alde Sampaio ... 

O Sr. Alde Sampaio - Muito obrigado a V. Ex.ª 
O SR. AMANDO FONTES - ... conta tôda a tragédia do Mé-

xico, desde os seus primórdios até 1938. Como sabemos, aquêle país 
sofreu defraudações de tributos, o seu operariado vegetava em um 
nível de vida humilhante, enfrentou revoluções várias, determina-
das pelas companhias de petróleo inglêsas ou norte-americanas, que 
ali tinham concessões. Mais do que isso, assistiu o México à ex-
ploração gananciosa de suas jazidas. :t!:sse ponto é importantíssimo, 
devemos fixá-lo bem, porque os concessionários estrangeiros de pe-
tróleo, que não estão ligados à nação, só têm o interêsse de retirar 
o petróleo no menor espaço de tempo possível, com o maior lucro 
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realizável. Foi o que aconteceu no México. As companhias retiravam 
o petróleo, sem atender às conveniências, do País, às imposições de 
técnica. Por exemplo, aqui não devia ser bombeado, senão até certo 
limite, mas mesmo assim se bombeava, esgotando a jazida. Os 
gases naturais são de muita importância: primeiro, para conseguir-
-se que o petróleo venha à tona; segundo, para utilizá-los como fôrça 
motriz. :t!:sses gases ali eram inteiramente desperdiçados e lançados 
à atmosfera. 

Mais que isso: o México sofreu influências políticas terríveis 
contra seu próprio govêrno, quando êste se animou a contrariar 
os interêsses das companhias. Disso nos dão notícias, não periódicos 
apenas, não livros revolucionários, nem homens da esquerda. Tudo 
veio ao nosso conhecimento através de longo manifesto do Presiden-
te Cárdenas, quando rompeu os acôrdos com as companhias explo-
radoras de petróleo no México e anunciou ao mundo a nacionaliza-
ção daquela indústria. Traduzi alguns trechos dêsse livro e os trans-
crevi no parecer a que, há pouco, me referi. Não posso deixar de 
lê-los desta tribuna, apesar de escassez do tempo, pela fôrça de con-
vicção que encerram. 

:É o chefe de uma Nação que fala: 
··-·1· 

"Examinemos a obra social das emprêsas. Em quantas 
povoações, próximas às explorações petrolíferas, há um hos-
pital, uma escola, um centro social, uma obra de abasteci-
mento ou saneamento de água, um campo desportivo, 
uma geradora de luz, ainda que fôsse à base dos muitos 
milhões de metros cúbicos do gás que desperdiçam nas 
explorações? 

"Em que centro de atividade petrolífera não existe, em 
compensação, uma polícia privada ... " 

Vejam V. Exas. polícia privada às emprêsas concessionárias\: 

" ... destinada a salvaguardar interêsses particulares, 
egoístas e algumas vêzes ilegais? Dessas organizações, há 
muitas histórias de tropelias, abusos e assassinatos, sem-
pre em benefício das emprêsas. 

"Quem não sabe ou não conhece a diferença irritante, 
que preside a construção dos acampamentos das compa-
nhias? Confôrto para o pessoal estrangeiro; inferioridade, 
miséria e insalubridade para os nacionais. Refrigeração e 
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proteção contra insetos para os primeiros; indiferença e 
abandono para os segundos; salários baixos e trabalhos 
pesados e exauridores para os nossos. 

"Abuso de uma tolerância que se criou sob o amparo 
da ignorância, da prevaricação e da debilidade dos dirigen-
tes dos País, é certo, mas que foram preparados pelos in-
versionistas, os quais não souberam encontrar motivos ele-
vados para dar em troca da riqueza que vinham desfru-
tando. 

"Outra contingência forçada da implantação da in-
dústria petrolífera, fortemente caracterizada por suas ten-
dências anti-sociais e mais prejudicial que tôdas as enu-
meradas anteriormente, foi a persistente, ainda que indé-
bita intervenção das emprêsas na política nacional. 

"Ninguém discute se é verdade ou não que foram sus-
tentadas pelas emprêsas poderosas facções de rebeldes na 
Huasteca Veracruzana e no Istmo de Teuhautepec, os 
quais, durante os anos de 1917 a 1920 lutaram contra o 
Govêrno constituído. Ninguém ignora, como em diversas 
épocas posteriores à que assinalamos e ainda contemporâ-
neamente incentivam, quase sem reh:J.ços, as ambições dos 
descontentes, contra o regime do País, tôda vez que vêem 
afetados seus negócios, seja em conseqüência da fixação 
de impostos, seja em virtude da retüicação dos privilégios 
que desfrutam, ou ainda quando se lhes recusam as costu-
meiras facilidades. Tiveram dinheiro, armas e munições 
para a rebelião. Dinheiro para a imprensa antipatriótica 
que as defende. Dinheiro para enriquecer os seus defenso-
res incondicionais. Porém, para o progresso do País, para 
se encontrar o equilíbrio, mediante uma justa compensação 
do trabalho, para o fomento da higiene nos lugares onde 
elas mesmas operam, ou para salvar da destruição as vul-
tosas riquezas representadas pelos gases naturais que a 
natureza uniu ao petróleo, não há dinheiro nem possibi-
lidades econômicas, nem vontade para retirá-lo do mon-
tante de seus lucros. 

"Tampouco existe dinheiro para se desobrigarem da 
responsabilidade que uma sentença lhes determinou, pois 
julgam que o seu poder econômico e o seu orgulho as es-
cudam contra a dignidade e a soberania de uma Nação, que 
lhes entregou sem reservas os seus recursos naturais e que 
não pôde obter, por meio de sugestões legais, o cumpri-
mento das elementares obrigações". 

Isso aconteceu em 1938. Estávamos às portas da II Guerra 
Mundial. Hitler e Mussolini dominavam na Europa. De sorte que 
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os países a que pertenciam as emprêsas concessionárias - a Ingla-
terra e os Estados Unidos - se viram tolhidos nas suas exigências. 

O Sr. Odilon Braga, insuspeitíssimo, como disse, nessa luminosa 
introdução ao Estatuto de Petróleo, tem palavras candentes de re-
lação ao procedimento das emprêsas contra o México. Transcrevi-as 
no meu parecer e delas vou dar conhecimento à Casa: 

"Ao ter conhecimento do modo pelo qual as compa-
nhias de petróleo se conduziram no México, não podemos 
deixar de reconhecer a legitimidade do ato de defesa com 
que aquela nobre Nação preservou a integridade de sua 
soberania e pôs côbro ao "espírito imperialista" reinante 
na exploração de seu petróleo e que torna sempre suspei-
tas certas emprêsas estrangeiras especialmente as viciadas 
no jôgo até aqui livre e pouco escrupuloso do petróleo." 

Que aconteceu após a expropriação? A Inglaterra, muito embo-
ra enfrentasse no momento o poderio ameaçador da Alemanha en-
viou ao Govêrno mexicano notas de tal maneira impertinentes, na 
defesa dos interêsses da companhia El Aguila, que a nobre nação 
mexicana rompeu relações diplomáticas com o Govêrno da Ingla-
terra e dali retirou seus representantes. 

Com os Estados Unidos da América não se chegou a ponto tão 
extremo, porque dirigia êsse país, naquela ocasião um notável es-
tadista, ligado a nós - Franklin Delano Roosevelt - que tinha 
como Secretário de Estado uma grande figura da América, o Sr. 
Cordell Hull. 

Mas, ainda aí, premido pelos interêsses vultosos, assoberbadores, 
de companhias de petróleo, o Govêrno americano dirigiu ao Govêrno 
do México notas que foram, por seu turno impertinentes e, por isso, 
não atendidas. 

Imaginem V. Ex.ª" que o Govêrno Americano chegou a pe-
dir arbitragem para que se resolvesse questão entre nacionais ame-
ricanos e o Govêrno do México! A nobre nação mexicana, com gran-
de altivez, recusou a sugestão do Sr. Hull, e, afinal depois de tremen-
da luta, venceu a nacionalização, no México. 

Quero chamar a atenção dos eminentes companheiros, e de-
sejaria aqui estivesse o nobre Deputado Flores da Cunha, que, ainda 
há pouco, indagava por que tanto se temer a inversão de capital 
estrangeiro na indústria petrolífera. O caso é o seguinte e para êle 
peço a atenção da Casa: 
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O Govêrno do México, já sabedor das artimanhas, das fraudes, 
das negaças, dos concessionários de petróleo, exigiu que nas ações 
das companhias fôsse inscrita uma cláusula, pela qual o cessionário 
abria mão de sua nacionalidade para nunca poder invocar a pro-
teção do seu govêrno na defesa daquele interêsse junto às Compa-
nhias. Isto se encontra no livro de Hertzog e está traduzido neste 
parecer. Eis o que reza a cláusula: 

"Todo estrangeiro que, em qualquer tempo ou sob 
qualquer titulo adquira um interêsse ou participação so-
cial nesta sociedade, se considerará, por êste simples fato, 
como mexicano, a respeito de um e de outra e se entenderá 
que concorda em não invocar a proteção do seu govêrno a 
respeito do referido interêsse ou participação, sob pena, em 
caso de violação dêsse preceito, de perdê-las em benefício 
da nação mexicana". 

Nada mais explícito. Entretanto os governos americano e in-
glês intervieram para proteger os interêsses de seus nacionais. 

O Sr. Büac Pinto - Gostaria de lembrar ao eminente colega, 
que, apesar dessas disposições expressas da legislação mexicana, as 
companhias inglêsas que operavam no México como companhia 
mexicanas, com a renúncia a êsses direitos todos, na hora da desa-
propriação passaram a ser consideradas, para todos os efeitos pelo 
apoio que lhes foi dado pela Inglaterra, emprêsas inglêsas, e a in-
denização foi pleiteada não em moeda mexicana, mas em dólares. 

O SR. AMANDO FONTES - :B!ste, justamente, o meu argu-
mento. 

A companhia Aguila, a principal companhia de capitais inglê-
ses exploradora do petróleo mexicano, tinha em suas ações essa 
cláusula, como a consignavam também, as ações de tôdas as com-
panhias americanas. Entretanto o Govêrno inglês pleiteou, como 
se o dinheiro fôsse do Estado inglês, e exigia uma indenização ime-
diata. 

Com essa exigência não se conformou o Govêrno mexicano, ori-
ginando-se a crise de que resultou o rompimento de relações diplo-
máticas. 

Com o Govêrno norte-americano não se chegou a tanto, mas 
ficaram muito estremecidas as relações. Posso avançar que, não se 
achasse o mundo às vésperas de nova guerra, e a Nação mexicana 
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talvez tivesse sofrido a humilhação de uma intervenção armada da 
Inglaterra, ou dos Estados Unidos, para defender os interêsses pe-
trolíferos que ali tinham os seus nacionais. Salvou o México a hora 
do mundo, pois Hitler e Mussolini ameaçavam a Europa. 

O Sr. Alde Sampaio - Essa hora é, hoje, a verdadeira salvação 
dêsses países. A Inglaterra perdeu no México e, agora, perdeu no 
Iran. 

O Sr. Büac Pinto - Não perdeu; recebeu em dólares. 
O SR. AMANDO FONTES - Imagine, nobre colega Alde Sam-

paio, se, diante dêsse exemplo, ainda fôssemos trilhar o mesmo ca-
minho errado, para chegar à mesma solução ... 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! Peço licença a Sr. Deputado 
Amando Fontes para interrompê-lo, a fim de submeter â votação 
requerimento de prorrogação do seu tempo por 15 minutos. 

Os Srs. que aprovam o requerim~nto, queiram ficar como se 
acham. (Pausa). 

Aprovado. 
Continua com a palavra o Senhor Deputado Amando Fontes. 
O Sr. Alde Sampaio - Permita-me o nobre orador esclarecer 

um ponto. Jamais declarei que se davam concessões sem reservas, 
como essa, a princípio feitas pelo Presidente do México. 

O SR. AMANDO FONTES - Afirmo a V. Ex.ª que de nada vale 
tôda essa reserva e precaução, porque dispositivo expresso como 
êste foi pôsto de lado. 

O Sr. Euzébio Rocha - Saiba V. Ex.ª que houve até mobiliza-
ção de tropas, na fronteira do México, para invasão dêsse país. 

O SR. AMANDO FONTES - Não encontrei êste fato nas lei-
turas que fiz, mas aceito o aparte de V. Ex.ª como inteiramente 
veraz. 

Mas o México modificou o seu caminho e nacionalizou a indús-
tria. Tem-se dito que depois da nacionalização a indústria mexicana 
caiu verticalmente; que os mexicano..': revelaram incapacidade ab-
soluta para manejar a pesquisa, tratar da refinação e do transpor-
te do petróleo. Não é verdade, de maneira alguma. Ocorre o inver-
so justamente. Acontece que ao tempo da desapropriação a produ-
ção de petróleo no México já havia caído, pela exploração ganancio-
sa que ~li era feita. 
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O Sr. Roberto Morena - Posso dar testemunho ocular a 
V. Exa. porque vivi um ano no México. Convidado pelo Senador 
Bermudez, Presidente de Pemex, pude verificar precisamente o 
contrário do que se dizia contra a nacionalização no México. Tive 
oportunidade de verificar o campo de perfuração de Poza Rica, e 
depois as refinarias que estavam sendo modülcadas por jovens en-
genheiros mexicanos, que têm, contra tôd.as as expectativas, reno-
vado o ferro velho deixado pelos tru::;tes estrangeiros. Visitei igual-
mente as refinarias de Azcapojalco e Salamanca. Tudo o oposto do 
que se dizia a respeito da nacionalização do petróleo no México. 
Ao contrário, com o aumento do dinheiro ganho na indústria de pe-
tróleo, pode-se cobrir o deficit da ferrovia e, sobretudo, fazer a cons-
trução de hospitais, de casas, sedes de sindicatos para todos os tra-
balhadores mexicanos. 

O SR. AMANDO FONTES - Agradecido a V. Ex.a 
Tenho também aqui a palavra do Embaixador do México, nu-

ma entrevista concedida ao jornal A Noite, no dia 3 de setembro 
de 1948. Dizia S. Ex.ª: 

"a) que o México já havia pago ao govêrno norte-
americano tôda a quantia ajustada como preço da desa-
propriação dos bens das companhias que não tinham fir-
mado acôrdos diretos com o expropriante (23.995.991,00 
dólares); 

b) já tinha satisfeito a primeira anuidade - ..... . 
8. 700. 000,00 dólares - correspondente à indenização da 
Companhia El Aguia; 

e) que, ao invés de haver baixado, como se procla-
ma, a produção de seus campos, esta aumentara, de 70 mi-
lhões de metros cúbicos nos últimos anos de exploração 
por parte das companhias, para 80 milhões em 1945; 

d) que a Administração de Petróleos Mexicanos 
havia realizado as seguintes importantes obras: cons-
trução de uma moderna refinaria, já em plena atividade, 
no valor de 22 milhões de dólares; lançamento do oleoduto 
de Poza Rica a Salamanca, com o investimento de 11 mi-
lhões de dólares; construção do gaseoduto de Poza Rica à 
Ciudad de México com o dispêndio de 7 .200.000,00 dólares; 
modernização e ampliação da refinaria de Azcapojalco de 
custo superior a 70 milhões de dólares. E que tinha em 
andamento mais êsses serviços: perfuração de poços de 
óleo e gás na zona de Reynosa, fronteira com os Estados 
Unidos; construção de gaseoduto dêsse local a Monterrey, 
Saltinlho e Torreón, para prover de combustivel as indús-
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trias dessas importantes cidades do Norte; construção da 
refinaria de Salamanca destinada a prover de petróleo e 
seus derivados o centro e oeste do País; que as refinarias 
mexicanas, na época da expropriação, tinham capacidade 
para tratar 120 mil barris diários, quando em 1947 pode-
riam destilar 172 mil barris; que o consumo de gasolina no 
País era, em 1938, de 467 milhões de litros, hoje elevados 
para 945 milhões, o que representa inestimável propulsio-
namento do seu progresso industrial, da mecanização da 
sua lavoura e de sua mineração, e um considerável melho-
ramento no seus meios de comunicação e de transportes". 

O Sr. Roberto Morena - Criação do gaseoduto de Tampico à 
capital do México. 

O SR. AMANDO FONTES -· Então, aquêles que se esforçam 
por dar a entender que não é possível explorar o petróleo senão 
com dinheiro e técnicos estrangeiros, sobretudo norte-americanos 
e inglêses, vêm e dizem: "Mas o México recuou de sua primitiva 
atitude de estatalização da indústria". 

Não é exato. O México, de maneira alguma, recuou dessa atitu-
de. Quando êle, hoje, dá permissão a companhias estrangeiras, fá-lo 
apenas para que pesquisem e lavrem, nunca para refinar ou trans-
portar petróleo. 

E como o fazem? Fazem por empreitada, como podemos fazer 
aqui, não só através da Petrobrás, como o Estado diretamente. Não 
há perigo algum para o País em contratar os serviços de compa-
nhias ou de técnicos estrangeiros isolados, que aqui venham pes-
quisar e lavrar o petróleo. O perigo está em entregarmos o petróleo 
para ser pesquisado, lavrado, refinado, transportado e distribuído. 
De sorte que a informação que tem sido repetida por alguns arti-
culistas bem intencionados, homens de valor de nossa imprensa, 
de que o Govêrno mexicano recuou e está dando concessões de pe-
tróleo a entidades estrangeiras, é absolutamente falsa. Não existe 
tal. O México apenas, por empreitada, concede regiões para simples 
pesquisa e lavra do petróleo, jogando 15% da produção, em espécies 
na broca do poço, e que é entregue à autarquia mexicana, para re-
finar e distribuir. 

O Sr. Bilac Pinto - Aliás, a própria Constituição mexicana não 
permite a concessão. 



-96-

O SR. AMANDO FONTES - Passemos a outro país da América, 
à Venezuela, muito nossa conhecida. O sofrimento levado a essa 
Nação pelas companhias concessionárias de petróleo é de confranger 
todos os corações bem formados, todos os patriotas. A Venezuela, 
que é a terceira produtora de petróleo do mundo, não tem recebido, 
para beneficiar as suas indústrias e impulsionar a educação e o 
progresso do seu povo, mais do que 1/20 das riquezas que tem car.• 
reado para as mãos dos concessionários . 

Os lucros das companhias, na Venezuela, atingem a somas 
astronômicas. 

Vejamos, segundo dados colhidos no livro de Jesus Hertzog: 

"A Venezuela Oil Concessions pagou em 1927 divi-
dendos de 55,5 % aos acionistas, além de 15 % a Holding. A 
General Asphalt tendo um capital de 6. 500. 000 dólares, 
ganhou dois milhões no exercício 1926-27 . A Trinidad 
Leaseholds distribuiu vinte e sete e meio por cento, além 
do capital que destinou aos seus negócios na Trinidade e 
na Venezuela. A Apex Oilfields pagou dividendos corres-
pondentes a 80 % em 1926-27. A Lago, associada da Stan-
dard, auferiu no ano de 1927 lucros no montante de oito 
milhões de dólares, quando apenas invertera três milhões 
e quinhentos mil. Por isso, as ações de algumas dessas so-
ciedades tiveram uma valorização de 600 % de 1924 a 1927". 

Observe a Casa: lucros de 8 milhões para um investimento de 
3. 500. 000. Por êsses motivos, as ações de algumas dessas sociedades 
tiveram valorização de 600%, de 1924 a 1927. 

Dia~te dessa situação clamorosa, homens públicos venezuela-
nos do maior patriotismo, do maior valor intelectual e moral, en-
cetaram uma campanha para libertar seu país de regime ignomi-
nioso. Chefiava êsse movimento um grande jornalista e tribuno. 
Romulo Betancourt, que conseguiu, afinal, derrubar o oprobrioso 
govêmo que dirigia aquela nação vendendo-a a capitais estrangei-
ros. 

Com o triunfo da Ação Democrática na qualidade de chefe do 
govêmo provisório, realizou alguns dos postulados de sua propagan-
da, que era no sentido de auferir a Venezuela, ao menos, por meio de 
impostos, recursos que possibilitassem o desenvolvimento da sua 
agricultura e das outras indústrias. 
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Passou por uma ação destemida a ser combatido pelas emprêsas. 
Marcadas as eleições - e era a primeira que se realizava na 

Venezuela - e na qual foram admitidos a votar até os analfabetos, 
por grande maioria, em vitória esmagadora, foi levado à chefia do 
Executivo um grande homem público, romancista de mérito, o 
Sr. Romulo Gallegos, que, no poder, continuou a execução de pro-
grama do seu partido. Foram, então, taxadas as Companhias e 
obrigadas a pagar 50 % de impôsto sôbre a renda sôbre os créditos 
que obtivessem. 

Eis senão quando, sem se saber por que, com a alegação men-
tirosa de que aquêle era um govêrno da extrema-esquerda, militares 
da Venezuela, de majores para baixo, promovem uma revolução, 
pondo por terra o Govêrno que se recusava a fazer novas concessões 
de petróleo. 

Neste passo, ainda me vou valer da palavra de outro Chefe de 
Estado, êsse já apeado do poder, causticando as entidades concessio-
nárias de petróleo, os seus crimes e suas intromissões indébitas na 
política interna dos países onde investem seus capitais. 

Os documentos que tenho em mãos (recortes de jornais) reve-
lam be~ o que ocorreu. 

Primeiramente, tenho êste telegrama transmitido pela Asso-
ciated Press, agência norte-americana, publicado nos jornais diá-
rios. Um dêles está no "O Globo", desta cidade, de 6 de dezembro 
de 1948. Vem de Cuba e foi ali expedido no dia 5 de dezembro: 

"Acusando a reação e capitais estrangeiros como cau-
sadores do ambiente que produziu o golpe militar de 24 de 
novembro no seu· país" ... 

O Sr. Pereira Diniz - Que país é êsse? 
O SR. AMANDO FONTES - É o Venezuela. 
O Sr. Pereira Diniz - V. Ex.ª não pode comparar a Venezuela 

ao Brasil. 
O SR. AMANDO FONTES - Por que? 
O Sr. Pereira Diniz - Porque somos um grande país. 
O SR. AMANDO FONTES - Mas o México também é um gran-

de país. 

'1 - 26 :146 
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. O Sr. Pereira Diniz - Mas o Brasil não pode ser comparado à 
Venezuela. 

O SR. AMANDO FONTES - Esclareço a V. Ex.ª que não estou 
comparando o Brasil à Venezuela, que, aliás, é uma nobre nação, 
apenas menor em território e população do que o Brasil; estou 
sómente narrando o que aconteceu à Venezuela, por ter concedido 
seu petróleo a entidades estrangeiras. 

O Sr. Euzébio Rocha - E que acontecerá ao Brasil, se fizer 
iguais concessões? 

O SR. AMANDO FONTES - Acusando a reação e o capital 
estrangeiro como causadores do ambiente que produziu o golpe 
militar de 24 de novembro no seu pais, o ex-presidente da Vene-
zuela, Romulo Gallegos, disse: 

"Não era de esperar que as poderosas fôrças do ca-
pital venezuelano, sem sensibilidade social, nem as do ca-
pital estrangeiro, explorador das riquezas do nosso sub-
solo, aceitassem de bom grado as limitações. impostas em 
justa defesa do bem-estar coletivo. Também a nossa reso-
lução de não continuar fazendo concessões petrolíferas, 
que serão as reservas de riqueza do futuro venezuelano, 
1espicaçou o desejo de traição que os autores do golpe mi-
litar alimentavam. 

Gallegos acha que outra causa do golpe foi o novo 
impôsto sôbre a indústria petrolífera, que dava ao go-
vêrno 50% das rendas dessas emprêsas" . 

Outra agência norte-americana de publicidade, a United Press, 
num telegrama publicado no "Correio da Manhã", de 7 de dezembro 
de 1948, assim se exprime: 

"O ex-Presidente da Venezuela, Sr. Romulo Galle-
gos, declarou que um dos motivos pelos quais não pôde 
chegar a um acôrdo com o Exército foi a exigência for-
mulada pelos militares para que desterrasse o Sr. Rómu-
lo Betancourt, ex-Presidente da ·Junta Militar e Presi-
dente do Partido Democrático". 

Trata-se daquele que era chefe do partido, o Sr. Romulo 
Betancourt. 

"Em entrevista à imprensa, Gallegos disse que se 
recusou terminantemente a desterrar seu correligionário, 
sendo êste um dos famosos motivos que precipitaram o 
golpe militar. Ao mesmo tempo, retificou a sua última 
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mensagem ao povo da Venezuela, em que acusa as com-
panhias petrolíferas de terem contribuído para o golpe 
de Estado, e mencionou a "inexplicável" presença do adi-
do militar norte-americano num quartel militar de Ca-
racas, no dia do golpe. "Para maior exatidão e precisã:o 
- disse - declaro que o adido militar da potência es-
trangeira a que me referi no referido documento é o coro-
nel Adams, adido militar dos Estados Unidos da América 
do Norte, a quem uma pessoa que merece fé, viu no quar-
tel do Batalhão Moto-blindado, ao qual estava confiada a 
guarda presidencial do Palácio Miraflores". 

O SR. PRESIDENTE - O tempo de V. Ex.a está findo. 
O SR. AMANDO FONTES - Sr. Presidente, estou ainda no 

início do meu discurso. Assim, reservo-me para, na discussão do 
Projeto n.º 1.517, no expediente ou no encaminhamento das emen-
das que apresentei, se me ocorrer oportunidade, expressar todo o 
meu pensamento a respeito da exploração do petróleo, magno pro-
blema brasileiro. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Sr. Presidente, esta Casa, ao 
se pronunciar sôbre a questão do petróleo, vai tomar a mais im-
portante decisão dêste último século. Não se trata somente de 
uma questão técnica, econômica ou financeira, mas, sobretudo, de 
uma questão política. Não, no sentido partidário, mas, no mais 
elevado conceito que se possa dar à palavra "política". Trata-se, 
por isso mesmo, de realçar a situação brasileira, para destacar ain-
da mais a importância da deliberação que vamos tomar. Não pode 
o Brasil progredir, se continuar a ser um país exportador de maté-
ria-prima e produtos primários e com sua economia controlada por 
grupos monopolistas. Realmente, petróleo é a última arma de que 
dispomos para conquistar a nossa emancipação econômica .. 

O orador que me antecedeu referiu-se, com propriedade, à 
dolorosa experiência internacional neste assunto, evidenciando qúe 
as nações, que têm tolerado a participação de grupos monopolistas 
na exploração e industrialização do petróleo, acabam por se tor-
nar escravas dêsses monopólios. Tal é o caso da Venezuela, Co-
lômbia, Arábia Saudita e outros países. Dispenso-me, por esta· ra-
zão, de examinar êste expecto do problema. Começo por analisâr 
a situação do país, resumindo o que julgo ser a nossa atual con-
juntura econômica e social. 
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A nossa produção de algodão está hoje controlada por dois 
grandes grupos: Anderson Clayton e Sambra, que monopolizam se-
tenta e cinco por cento da nossa produção interna e oitenta e cinco 
por cento da nossa exportação. A energia elétrica controlada na 
proporção de setenta e cinco por cento, pelo grupo Light, vindo 
em seguida a Companhia Paulista de Energia Elétrica. :alstes dois 
grupos reunidos devem produzir cêrca de oitenta por cento, no 
mínimo, do total da produção nacional. As nossas exportações de 
café, controladas em grande parte pelo grupo da American Coffee 
Corporation. O nosso minério de ferro dominado pelo Itabira Iron. 
O nosso manganês, entregue também à cobiça de um truste que 
vem exaurindo as reservas de Minas Gerais, e agora se plantou no 
Amapá, de onde retira o mais rico minério do mundo. 

Um tal poder econômico, através de matéria paga na im-
prensa e de horas especiais nas radioemissoras, está controlando 
tôd.as as fontes de informação do país. criando uma falsa opinião 
sôbre os principais problemas brasileiros. Ora, nós só podemos 
agir bem, se bem informados. Tem-se alegado, por exemplo, que 
o Brasil não progride sem a participação do capital estrangeiro. 
:alste mito deve acabar. Até a data de hoje, o capital estrangeiro 
tem funcionado como uma bomba de sucção da nossa economia, 
carreando para o estrangeiro, sob a forma de dividendos e juros, 
cem, até mil vêzes mais do que o capital aqui invertido. Basta exa-
minar o autofinanciamento nos serviços de eletricidade e cons-
tatar que o desenvolvimento da Light se deu quase sem nece~sida
de de recorrer ao mercado de capital e quando o fêz foi utilizando 
fiança do govêrno brasileiro, consumindo em seu benefício o que 
deveria beneficiar outros setores da produção brasileira. 

A verdade é que não tem quase havido investimento de capi-
tais estrangeiros no Brasil. :mstes crescem aqui dentro e passam a 
ditar normas à nossa economia. Se me alonguei um pouco a exa-
minar êsses aspectos primordiais da questão, é que julgo nosso 
dever compreender a necessidade imperiosa de fortalecermos eco-
nômicamente o Estado, para que êle possa se desincumbir a con-
tento da sua missão política. Nada melhor, nada mais convenien-
te, que os magníficos lucros do empreendimento petrolífero se ca-
nalizem para o Estado. Isto vai, entretanto, constituir assunto que 
examinarei mais adiante. 
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o Sr. Alde Sampaio - De acôrd1J com a tese sustentada por 
V. Ex.a, também a exploração estatal não daria resultado, porque, 
se a interferência exterior chegasse a ponto de tôd.as as nossas 
reservas de minério já estarem sob contrôle estrangeiro, em pre-
juízo nosso, haveria outros recursos para, mesmo sob processo es-
tatal, ficarem elas também dando prejuízo ao País. 

O Sr. Leopoldo Maciel - O nobre orador permite um aparte? 
O SR. EUZÉBIO ROCHA - Com prazer. 
O Sr. Leopoldo Maciel - V. Ex.ª falou no minério de man-

ganês. As reservas do Estado de Minas estão entregues à Meridio-
nal, subsidiária da United Steel e a exportação se faz acelerada-
mente, com graves prejuízos para a Nação. Não me demorarei, no 
particular, em explicações detalhadas, porque o prazo de que 
V. Ex. a dispõe não é longo. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Realmente, é curto o prazo de que 
disponho para falar sôbre o petróleo. 

O Sr. Leopoldo Maciel - A continuarem as coisas assim, Vol-
ta Redonda e as siderurgias mineira e paulista, que se nutrem do 
manganês mineiro, estarão, dentro de pouco tempo, sem essa ma-
téria-prima para suprir as próprias necessidades. O caso de Uru-
cum mostra como influências estranhas estão agindo no sentido 
de düicultar a solução estatal - a mais conveniente para o Bra-
sil - e entregar a monopólios estrangeiros todo o nosso minério de 
manganês. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Agradeço o aparte de V. Ex.ª. 
Respondo ao Deputado Alde Sampaio, lembrando que não afir-

mei estarem tôdas as reservas econômicas em mãos dos trustes. 
Abri exceção para o petróleo, como último fator que justifique as 
nossas esperanças de deixarmos de ser uma nação exportadora de 
matéria-prima, mercadoria de valor venal ínfimo, extraída em 
condições de baixo padrão de vida . 

Srs. Deputados, não há como se conseguir, em quarenta e 
cinco minutos, desenhar o quadro do petróleo nacional e mani-
festar opinião a respeito, mas eu tentarei fazê-lo. 

Relativamente ao petróleo, duas grandes fases compreende 
a luta no País. A primeira vai até o instante em que jorrou pe-
tróleo na Bahia; a segunda, desta época para cá. 
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Temos aludido à ação nefasta dos trustes no setor interna-
cional; Quero, hoje, recordar à Casa a ação sinistra, perigosa, real-
mente desumana, dessas organizações dentro do Brasil. Refiro-me 
à primeira fase da luta pelo petróleo. A êsse tempo, o slogan 
"Não há petróleo no Brasil" era divulgado insistentemente em 
todos os jornais, sem nos apercebermos de que se tratava. de ma-
téria paga por interêsses suspeitos. Proibiam os grupos interna-
cionais a existência de petróleo em nossa terra. Há casos revol-
tantes. Os dirigentes dêsses trustes têm as mãos manchadas de 
sangue inocente dos primeiros mártires do petróleo nacional . 

Os Srs. Deputados conhecem o caso de José Bach, que du-
rante 14 anos estudou a geologia da costa nordestina e proclamou 
a riqueza oleífera do Riacho Doce, fundando para isso a Emprêsa 
de Minas Petrolíferas. Sentindo-se ameaçado, enviou carta ao 
Chefe de Policia pedindo garantias para sua vida. Possuo fac 
simile desta carta de teor seguinte: 

"Exmo. Sr. : 
Achando-me com minha família residindo em Garça 

Torta, onde exerço as funções de diretor técnico da Em-
prêsa de Minas Petrolíferas, e achando-me sem garantias 
pessoais e materiais, venho solicitar de V. Ex.ª as ne-
cessárias providências, a fim de que sem receio possa aqui 
residir e exercer minhas funções . · 

Agradecendo desde já as acertadas providências de 
V. Exa., subscrevo-me, etc. - Dr. José Bach. 

:S:ste geólogo morreu afogado "por acaso" . O canoeiro que o 
conduzia desapareceu. Conseqüência prática - durante vários 
anos não se falou mais nesse empreendimento. 

Posteriormente, Pinto Martins, que recebeu desta Casa, àquele 
tempo, a importância significativa de duzentos mil cruzeiros, de-
pois de uma viagem a Londres, onde entabolava negociações, re-
gressa ao País, onde é recebido como grande herói. Telegrafa ao 
seu sócio: "Negócio fechado. Assinarei contrato dentro de três 
dias". Também Pinto Martins paga com a vida o preço de pro-
clamar a ocorrência de petróleo no Brasil. Aparece "suicidado" 
no quarto do hotel e seus mapas e relatórios desaparecem. 

Edson de Carvalho continua os trabalhos ~e seus antecessores. 
Nova ameaça surge! A polícia de Alagoas o protege. Fica em bran-
co o nome da terceira vítima. 
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Podia referir-me ao caso de Mato Grosso. Ao se afirmar a exis-
tência de petróleo no pantanal, Borgaretti consegue contratos de 
terra e anuncia que o petróleo vai ser explorado. Súbito, em Cam-
po Grande, uma bala o atinge. Tiro mortal e de bons efeitos prá-
ticos ninguém mais falou no petróleo mato-grossense. - "Es-
cândalo do Petróleo" . 

Esta, Senhores, a verdade: os grupos econômicos dentro do 
Brasil chegavam a matar quantos dissessem haver petróleo em 
nosso País. 

Fato igualmente grave, de maior divulgação, e por isso mais 
conhecido de todos, é o do petróleo da Bahia. Quando Manoel Iná-
cio Bastos, engenheiro baiano estudioso de problemas minerais, 
abriu uma cacimba em Lobato, nela se revelando afloramentos de 
óleo num arenito que fica cêrca de três metros de profundidade, 
tudo se fêz para negar essa ocorrência do petróleo. Merece, tam-
bém, igual destaque a figura de Oscar Cordeiro, que se entusias-
mou pelo problema e a quem se deve ter contribuído para forma-
ção de uma opinião pública vigilante neste caso. Oscar Cordeiio 
foi prêso. E enquanto isto, Victor Oppenheim, tido como grande 
técnico, ao passar pela Bahia, examinando as amostras do petró-
leo, redigiu laudo de várias páginas declarando que aquêle petróleo 
ali tinha sido pôsto por mãos estranhas, não era possível haver pe-
tróleo naquela localidade! 

O Sr. Moura Andrade - :€sse homem foi sempre conhecido 
como embusteiro. 

O SR. EUZÉBlO ROCHA - Veja V. Ex.ª êsse homem, co-
nhecido como embusteiro ... 

O Sr. Moura Andrade - Sim, conhecido como embusteiro. 
E' de admirar fôsse chamado para verificar a situação na Bahia... 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Esclarecerei à Câmara sôbre a 
importância dêsse fato. :msse homem - e muito bem o classifica 
o nobre Deputado por São Paulo, de embusteiro - escreveu um 
trabalho sôbre "Rochas Gondwânicas e Geologia do Petróleo no 
Brasil Meridional". Neste livro, êle revoga os mais elementares 
conceitos de geologia do petróleo em relação ao Brasil. 

Uma das grandes autoridades em geologia do petróleo, Chester 
Washburne, em trabalho de crítica à obra acima citada, publicado 
no "Bulletin of American Associa tion of Petroleum Geologists", 
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estranha que Oppenheim, sem dispor de auxílios, em seis meses, 
haja coberto uma área três vêzes superior que a que êle, Wash-
burne, cobriu em três anos, ajudado por vários assistentes. Tal es-
tranheza decorre da ingenuidade com que o honesto cientista jul-
ga os homens. Não sabia êle de quanto são capazes os instrumen-
tos dos trustes, junto aos governos. 

Qual era a posição dêsse Victor Oppenheim no nosso Pais? 
- Era Diretor da Divisão de Geologia do Departamento da Produ-
ção Mineral do Ministério da Agricultura! 

O Brasil entregava, assim, o setor de geologia a um aventu-
reiro internacional, a serviço dos tru:>tes! 

Mas, naquela época, êsse agente deslavado das finanças in-
ternacionais, êsse instrumento dos monopólios que não querem 
perder o nosso mercado e desejam nos manter a êles escravizados, 
era considerado homem digno e autoridade cientifica. E ai da-
quele que ousasse dizer que era um aventureiro! Seria taxado de 
agitador ou de extremista. 

Aí está a atitude dêsse homem, colocado na esfera adminis-
trativa, colocado dentro do govêrno para melhor prejudicar a vida 
nacional, para melhor impedir o nosso desenvolvimento, para que 
êsses grupos internacionais não percam o mercado brasileiro de 
petróleo. Era a luta dramática dêsses grupos. Valendo-se das 
boas relações oficiais para, dêsses postos, realizarem sua ação som-
bria e nefasta. Aí está o espectro de Victor Oppenheim! Mas, há 
mais: a Divisão de Geofísica do Ministério era entregue a Melam-
phy, em nada diferente de Victor Oppenheim. Sôbre Victor Oppe-
nheim, quero transcrever o depoimento do ilustre engenheiro patrí-
cio, Dr. Pedro Moura, um dos mais dedicados servidores da causa 
do petróleo e que a êle assim se refere: 

" ... 1!:sse moço, passando pelo Lobato, fêz duas afirmati-
vas perigosas e mentirosas: primeiramente, que o óleo 
fôra pôsto no local, não era natural; em segundo lugar, 
que era ridículo falar em óleo no Lobato, por não haver 
ali espessura de sedimento, porque o óleo estava a pou-
cos metros do cristalino . 1!:sses infelizes conceitos foram 
transmitidos em telegrama oficial ao Dr. Euzébio de 
Oliveira. Tive oportunidade de ver o telegrama e o pe-
queno esquema geológico que acompanhou, depois, em 
carta, essa notícia. 
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:msse homem veio ao Brasil com fama de grande geó-
logo de petróleo e, como disse, dispúnhamos aqui apenas 
de uma escola de autodidatas. 

Logo de entrada, não podíamos desconfiar que êle 
fôsse um incompetente ou, pior do que isso, sabotador. 

Devemos ao patriotismo do Dr. Avelino de Oliveira 
o encaminhar, ao Sr. Ministro Odilon Braga, na ocasião, 
pedido no sentido da retirada dêsse elemento pernicioso 
do País, pois se verificou que não servia para trabalhar 
em nosso meio. Não nos merecia confiança e era capaz 
- estou certo - de vender nossos estudos a qualquer 
pessoa. 

Posteriormente, acredito que alguns responsáveis 
pelo Serviço dessem crédito a semelhante opinião e a 
apoiassem quando se ·discutiu o problema, porém, recor-
do-me, também, de um fato que é preciso citar. 

O clamor, na Bahia, era tão grande, que o Dr. Aveli-
no de Oliveira pediu ao Dr. Othon Leonardos, quando 
passou por êsse Estado, a fim de examinar problema re-
lativo a uma jazida mineral, fôsse a Lobato verificar o 
assunto. Li a carta do Dr. Othon Leonardos. :mie disse 
textualmente o seguinte: "O assunto é sério. E' óleo na-
tural. E' do local. Não sou técnico em petróleo. Não en-
tendo do assunto. Sugiro que mande um técnico estudar. 
Foi quando o Dr. Avelino de Oliveira, em seguida, man-
dou pequena sonda perfurar no Lobato. Essa sonda era 
pequena e alcançou o cristalino com 90 metros de pro-
fundidade. Mandou transferir outra sonda, de Ponta 
Grossa, no Paraná, de 600 metros, que perfurou o poço 
163, dando óleo, no Lobato, a 210 metros de profundi-
dade." 

Está caracterizada perante a Câmara e perante a Nação a 
primeira fase da luta pelo petróleo. Até 1933, tanto a iniciativa 
nacional, como a iniciativa estrangeira, puderam explorar o pe-
tróleo à vontade, com plena liberdade, mas nada fizeram. Tudo 
que se fêz, em matéria de petróleo, foi feito por êsse Estad<:> que 
muitos agora julgam incapaz e incompetente para assumir a res-
ponsabilidade de continuar sozinho a tarefa de exploração e in-
dustrialização do petróleo brasileiro. 

Devo, ao passar a examinar a segunda fase, que se iniciou de-
pois da vitória do povo brasileiro, vencendo a cortina de ferro que 
nos impedia de achar petróleo em nosso solo, consignar que a ação 
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das primeiras vítimas da violência dos trustes a que já aludi, a 
Monteiro Lobato, a Mário Inácio, a Oscar Cordeiro e a tantos ou-
tros, deve-se à criação de uma opinião pública vigilante e ativa. 

Na segunda fase, ao que assistimos é a tentativa permanente 
de se revogar a legislação nacionalista brasileira referentemente 
ao Decreto-lei n.º 395, de 1938. Primeiro, alterando-se o texto cons-
titucional, pretendendo-se tirar a ilação de que o constituinte de 
46 havia passado a aceitar como principio prevalente a participa-
ção dos grupos estrangeiros na exploração do petróleo: pretendeu-se 
inferir que na alteração sofrida pelo § 1.0 do artigo 143, do texto 
constitucional de 37 estava, realmente, tolerada a participação 
dêsses grupos estrangeiros . 

O absurdo que daí decorre é realmente evidente. Se um es-
trangeiro não pode, nem deve receber co_ncessão de petróleo, como 
permitir que um grupo estrangeiro possa recebê-lo? Não podia 
ser êste o propósito do constituinte nem a História conta a invo-
lução do povo na luta nacionalista; pode, isto sim, muitas vêzes, 
ser detido por êrro ou por aventuras, mas, logo após, o povo reto-
ma a bandeira e torna vitorioso o ideal . 

Gostaria, agora, de examinar a natureza do empreendimento 
petrolífero. Ora, o petróleo é, tipicamente, por natureza, empreen-
dimento monopolista e de integração. Não pode ser, com êxito 
técnico, em condições econômicas, explorado separadamente. As 
fases que êle compreende como pesquisa, lavra, refino e transporte 
devem obedecer a uma integração perfeita. 

Outro aspecto que convém notar é o seguinte: não é possível 
confundir o problema do petróleo com os demais problemas. O 
petróleo tem tal influência na vida econômica e financeira do 
mundo, que as nações prevenidas não abrem mão de sua posse 
nem de seu contrôle. O que é verdade para a indústria siderúr-
gica, o que é verdade para outras indústrias, para a indústria de 
tecidos, para a indústria de calçados não é, absolutamente, ver-
dade para a indústria do petróleo. Basta constatar que duas em-
prêsas se apoderaram do petróleo do mundo: o grupo da Standard 
Oil e o grupo anglo-holandês. :msses dois grupos, realmente, vão-se 
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assenhoreando de todo o mercado mundial. Desde o Irã. à Vene-
zuela, êsses grupos dominam. Ao seu domínio poucas nações eco-
nô~icamente atrasadas têm conseguido fugir. Entre êstes países 
podemos citar o México, Uruguai, Argentina e outros. · 

E' tão característica e peculiar a indústria do petróleo, que 
Pio XI, no discurso que pronunciou perante o IX Congresso da 
União das Associações Patronais Católicas, declarou o seguinte: 

". . . Não há dúvida de que a Igreja admite a nacionali-
zação, podendo, legitimamente, aos podêres públicos, re-
servar certas categorias de bens, os que representam uma 
ítal influência que não seria possível abandoná-los nas 
mãos dos pârticulares sem pôr em perigo o bem comum." 

Vêem os Srs. Deputados como a questão do petróleo encerra 
aspectos tão especiais que leva a Igreja a se manifestar favorável 
a uma política de nacionalização, em relação a êste problema. Não 
é só a autoridade por todos reconhecida, da Igreja, que poderíamos 
invocar. A nacionalização e o monopólio estatal constituem hoje 
um imperativo para as nações prudentes e é orientação sugerida 
por todos quantos, sem estarem ligados aos trustes, conhecem a 
matéria e procuram defender os interêsses do povo. 

Gostaria também de ressaltar as vantagens, os lucros sur-
preepdentes que auferem as indústrias do petróleo. Vou citar 
um· exemplo. rápido: em· Conjuntura Econômica, agôsto de 1949, 
os Srs. Deputados vão verificar uma verdade preliminar. A in-
dústria do petróleo é autofinanciável, isto é, se desenvolve com 
os lucros. Como o tempo urge, resumirei os dados o mais possível. 

As cinco companhias de petróleo que operam no Brasil con-
seguiram, de 1941a1948, sextuplicar o seu capital global, passando, 
em cifras redondas, de 100 a 600 milhões de cruzeiros. O aumento 
de capital realizou-se pelos seus próprios meios, ou seja, sem novos 
investimentos. 

Os principais aumentos de capital foram os seguintes: 
Standard Oil Company of Brazil: 
Em 1942-de 5.915 para 77.663 mil cruzeiros ( +71.5 milhões). 
Em 1947 - de 77. 663 para 208. 703 mil cruzeiros ( + 131 mi-

lhões). · 
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Shell-Mex Brazil Limited (anteriormente Anglo Mexican Pe-
troleum Company) : 

Em 1945 - de 4. 750 para 99. 550 mil cruzeiros ( + 94. 8 m~ 
lhões). 

Em 1946 - de 99. 550 para 148. 587 mil cruzeiros ( + 49 mi-
lhões). 

Em 1948 - de 148. 587 para 299. 470 mil cruzeiros ( + 150. 9 
milhões). 

As três outras companhias encontravam-se ainda, em 1948, 
com o mesmo capital de 1942. Nessas circunstâncias seu capital 
parece demasiado pequeno em relação à renda bruta assinalada 
nos balanços. Por outro lado, o lucro líquido em relação ao capital 
parece muito elevado, sendo, em 1948, para a Atlantic Refining 
Company, de 169%; para Texas Cofpany, 177%, e para The Caloric 
Company 436%. Mas, embora incluindo as duas outras companhias 
que adaptaram seu capital social à extensão dos negócios (Stan-
dard OU, 69%; Shel-Mex, 42%), a taxa média do lucro liquido sõbre: 
o capital atingia, no último exercício, 69,3%, percentagem jamais 
observada em qualquer outro grande setor econômico do Brasil no 
mesmo periodo. 

Não se diga que êstes lucros são realizados somente por estas 
emprêsas. Passo a ler o oficio que enviou a esta Casa o Conselho 
Nacional do Petróleo, em resposta a requerimento por mim for-
mulado: 

25 de abril de 1952 . 
.Senhor Secretário: 
Em anexo ao ofício n.º 00606, de 16 de abril corrente, 

V. Ex.ª transmitiu ao Conselho Nacional do Petróleo, para 
que fôssem prestados os necessários esclarecimentos, o 
teor do requerimento n.º 647-1952, em que o Sr. Depu-
tado Euzébio Rocha solicita ao Poder Executivo informa-
ções sôbre as refinarias de Mataripe e Cubatão e Frota 
Nacional de Petroleiros . 

2. A respeito, tenho a satisfação de apresentar a 
V. Ex.ª os informes abaixo, que dizem com cada um dos 
itens constantes daquele requerimento: 

a) Qual a previsão de renda da refinaria de Mata-
ripe e Cubatão e Frota Nacional de Petroleiros? 



Resposta: 

Mataripe: 

Renda bruta 
Produtos a serem 

própria refinaria 
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consumidos na 
.............. . 

Valor da venda da produção ... . 
Impôsto de consumo ............ . 

Receita industrial ............... . 
Despesas de operação e amorti-

zação ......................... . 

Renda liquida .................. .  

Cri 

277.500.000 

12.500.000 

265.000.000 
65.000.000 

200.000.000 

47.000.000 

153.000.000 

Nota: Nesta renda liquida está. incluído o valor do óleo bru-
to nacional, no valor de Cr$ 95.000.000,00. 

Cuba tão: 

Valor da venda da produção ... . 
Impôsto de consumo ........... . 

Receita industrial ............... . 
Despesas de operação e amorti-

zação ........................ .. 

Despesas com aquisição de óleo 
bruto . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . 

Cri 
2.470.000.000 

606.600.000 

1.863 • 400. 000 

278.200.000 

1.585.200.000 

1.410.750.000 

Nota: Para o cálculo do frete de óleo bruto tomou-se a mé-
dia dos fretes dos derivados, subtraindo-se à mesma. o dife-
rencial de frete devido ao óleo bruto. 

Frota Nacional de Petroleiros: 

Renda br
Despesas 

uta 
de 

de 
ope

22 
ração 

navios 
....

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

Cr$ 
529.000.000 
271.800.000 

Saldo 257.200.000 

Evidentemente os elementos acima são estimativas, 
uma vez que os empreendimentos em questão ainda se en-
contram em fase de construção, inclusive quanto à Re-
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finaria de Mataripe e a Frota Nacional de Petroleiros, a 
primeira em início de duplicação da sua capacidade e a 
segunda ainda incorporando petroleiros em construção 
na Europa. 

b) Tendo em vista a. importância de um plano fi-
nanceiro para atender às despesas no setor de petróleo 
e no setor rodoviário, pergunta-se se êste Conselho tem 
elementos para informar qual o produto que comporta 
maiores tributações: se a gasolina ou óleo Diesel, "fuel 
oil" e óleos lubrificantes? 

Resposta: 
O aumento da tributação que incide sôbre um deter-

minado derivado produz resultados que são específicos 
para cada um dos casos. . 

Assim, por exemplo, o óleo combustível pode repre-
sentar uma parcela pequena ov. grande do custo de pro-
dução de uma determinada mercadoria. Esta parcela va-
ria de indústria para indústria. 

No caso da gasolina, o reflexo do aumento da tribu-
tação também oferece as mesmas variações, conforme se 
trate de um veículo de passeio; de transporte coletivo, ou 
de transporte de cargas. 

E' interessante notar-se que o consumo de gasolina 
em carro de passeio é da ordem de 30% do consumo total 
da gasolina no país . 

Os mesmos argumentos podem ser estendidos aos 
demais derivados de petróleo . 

e) Até que limite de taxação se justifica a prefe-
rência? 

Resposta: 
Com referência a esta pergunta tal como se acha for-

mulada, o C. N. P. não tem elementos para responder com 
dados positivos. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex.a os meus 
protestos de estima e consideração. - Plínio Cantanhe-
de, Presidente interino." 

O Gen. St.ênio Caio de Albuquerque Lima, que tantos e tão 
relevantes serviços tem prestado à causa do petróleo, em trabalho 
publicado sob o título "A Refinaria de Petróleo de Cubatão e seu 
Significado Econômico e Militar", declara: 

" .. : A margem dé lucro concernente à operação da Re-
finaria de Cubatão é avaliada num mínimo de 1 milhão 
de .cruzeiros por dia, o que permite um lucro anual de 
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360 milhões de cruzeiros ou, mais modestamente, em 300 
milhões, o que é verdadeiramente excepcional. :li:sses va-
lores, por si só, demonstram que o investimento poderá 
ser pago em 3 ou 4 anos de atividade. 

A economia de divisas em dólares, conseqüente de 
se passar a importar óleo cru e não mais derivados é 
estimada em mais de 600 mil dólares por ano e isso sem 
se referir ao lucro acima citado. Isso significa ainda ha-
ver maiores possibilidades de importação de outros pro-
dutos essenciais ao desenvolvimento econômico do Pais." 

No setor de pesquisas e lavra, o engenheiro Pedro Moura, 
que tem sido alvo de significativas homenagens pelo trabalho que 
vem realizando, na exposição que fêz perante as Comissões Técni-
cas desta Casa, nos revelou que turmas de geologia e equipes de 
geofísica trabalham, desde o Amazonas, através das cinco bacias 
sedimentares até o sul, já se tendo caracterizado a estrutura geo-
lógica do País, no que se refere a petróleo. As previsões são fran-
camente promissoras e tudo indica que temos grandes reservas 
de petróleo. E agora que vencemos at; maiores dificuldades, que 
já possuímos uma equipe de técnicos capaz de formar escola e 
levar à vitória tal empreendimento, querem nos arranjar uns só-
cios incômodos, perigosos e desnecessários. Pergunto, Senhores 
Deputados, quem, até agora, fêz todos os estudos relativos ao pe-
tróleo, senão o próprio Estado? Quem localizou as cinco províncias 
de petróleo? - Foi o Estado. Quem descobriu o petróleo na Ba-
hia? - Foi o Estado. Quem construiu a Refinaria de Mataripe? 
- Foi o Estado. Quem comprou a sexta frota petroleira do mun-
do? - Foi o Estado. Quem construiu a Refinaria de Cubatão? -
Foi o Estado. 

O Estado venceu a etapa mais difícil. O Estado, com o dinheiro 
de tôda a Nação, realizou todos êsses empreendimentos. Depois 
que o Estado venceu tudo isso, os lucros dêsses empreendimentos 
devem ser canalizados para o Estado, para que êste, dispondo de 
recursos, possa financiar a agricultura, a indústria, abrir estradas, 
criar condições para o nosso desenvolvimento econômico, sem o 
qual as nações não são livres, nem os povos progridem, pois, quan-

. do a vida de uma nação é controlada por grupos privados ou gru-
pos alienígenas, essa nação não dispõe de possibilidades para pla-
nejar e realizar o seu desenvolvimento, ficando à mercê dêsses 
grupos. 
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O que surge, neste instante, é a oportunidade de o Estado bra-
sileiro vitalizar-se, canalizar para o seu Tesouro êsses recursos, 
e não chamar a colaborar o capital estrangeiro, o que seria desas-
troso até para a nossa soberania. Pergunto: não é justa a nossa 
revolta? Se amanhã êste Parlamento aprovasse medidas de par-
ticipação dos capitais estrangeiros, pergunto: êle não se teria de-
sacreditado tanto perante o povo, que sua dissolução seria o fato 
mais fácil dêste mundo? 

E' preciso que o Parlamento compreenda a responsabilidade 
da decisão que vai tomar. 

O Sr. Moura Andrade - Permita. Parece que o Parlamento 
não está ante a situação apresentada por V. Ex.ª. Pelo menos su-
ponho que a maioria - e nesta maioria me incluo - seria ra-
dicalmente contrária a qualquer concessão da exploração do pe-
tróleo a companhias estrangeiras. O problema que estamos dis-
cutindo, neste instante, é o relativo a saber-se das vantagens da 
estatização da exploração do petróleo ou da delegação dessa fun-
ção para uma companhia em que a União possua a maioria das 
ações e controle inteiramente suas atividades, organizando, por-
tanto, uma atividade mista onde não se inclua a concessão da ex-
ploração a companhias estrangeiras. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Responderei ao ilustre Deputado. 
O Projeto n.º 1. 516, tal como está, evidentemente se não assegura, 
pelo menos permite a evasão do contrôle do poder do Estado. O 
item 4.º, do Art. 13, permite até a participação das emprêsas or-
ganizadas no Brasil - emprêsas do tipo que mostrarei aos Srs. 
Deputados. Vou dar exemplo típico de uma companhia brasilei'-· 
ra que, em face do projeto da Petrobrás, pode passar a ser acio-
nista desta Companhia ... 

O Sr. Moura Andrade - Peço a V. Ex.ª que me conceda mais 
um aparte, apenas para observar um fato. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Pois não. 
O Sr. Moura Andrade - V. Ex.ª é um dos elementos que 

têm maior autoridade na discussão do assunto, velho trabalhador 
em tôrno dêste problema do petróleo. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Gentileza de V. Ex.ª. 
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O Sr. Moura Andrade - Gostaria a Casa de ouvir de V. Ex.a· 
-os seus pronunciamentos não apenas sôbre o projeto de sua res-
ponsabilidade, de sua autoria, como também sôbre a Mensagem 
do Poder Executivo e o substitutivo apresentado nesta Casa, con-
dicionado o projeto inicial, de maneira que V. Ex.ª dissesse de 
suas críticas à ação do Govêrno Federal e declarasse desta tribu-
na, se, no projeto inicial, o Govêrno havia aberto as portas à en-
trega do petróleo brasileiro à exploração e à dominação de trus-
tes internacionais. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - A curiosidade de V. Ex.ª serã 
satisfeita. 

Peço somente que aguarde um pouco, porque, num dos itens, 
me refiro precisamente aos têrmos da Mensagem. 

Mas, atendendo ao ilustre Deputado, dizia eu que, pelo item 
4.º do Art. 13, permite-se a participação das chamadas "emprê-
sas organizadas no Brasil". Vou dar, Srs. Deputados, um exemplo 
dessas emprêsas. Os Senhores têm o caso, por exemplo, da Com-
panhia Marítima Brasileira. Poderia citar outros, mas, vamos a 
êste, pois tenho o Diârio Oficial em mãos (Diârio Oficial de 
28 de janeiro de 1952, pág. 1 . 258) . 

Vejamos a composição das companhias que podem passar a 
.ser acionistas da Petrobrás: 

Acionistas Ações 
Standard OU (New Jersey) 54.886 
Paulo José Pires Brandão 50 
Euclísio Guimarães .................... . 50 
M. W. Johnson ....................... . 2  
E. G. Browning ....................... . 1  
G. J. Lenitan ......................... . 1  
G. W. Zollars ........................ . 8  

E' esta uma das razões por que combatemos o projeto oriundo 
da Mensagem presidencial. Porque, apesar, ou por isso mesmo, 
por ser do Partido Trabalhista Brasileiro, e sobretudo por ser um 
homem que coloca os princípios e as convicções ideológicas acima 
das afeições pessoais, eu não poderia, de forma alguma, neste ins-
tante, para atender a apelos sentimentais, ficar contra os inte-
rêsses do Brasil e contra aquilo que julgo ser do interêsse do povo 
que ora defendo. Estou coerente com a campanha eleitoral que 

8 - 26 246 
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fiz, propugnando pela exploração estatal, convencido de que fora 
dela só existe desvantagens, entre as quais a que agora acabo de 
enunciar. 

Se o Estado foi quem promoveu todos os investimentos até 
agora realizados, por que no momento em que vamos começar a 
auferir os lucros, êles devem ser divididos com os capitais priva-
dos nacionais ou estrangeiros, que não correram os riscos iniciais 
do empreendimento? 

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a Mesa requerimento de 
prorrogação por 15 minutos, para que o nobre Deputado possa con-l 
cluir a sua oração. 

Ein votàção. (Pausa). 
Aprovado. 
V. Ex.ª continua com a palavra. 
O SR. EUZÉBIO ROCHA - Srs. Deputados, a possibilidade 

da evasão do contrôle da emprêsa pelo Estado e a participação 
dos capitais estrangeiros, através das emprêsas a que aludi, permi-
tindo a exportação de dividendos, devem ser definitivamente eli-
minadas. 

O Brasil não suporta por mais tempo continuar a exportar di-
videndos da forma que está fazendo, sem as compensações razoá-
veis. Aliás, o ilustre Deputado por São Paulo, Moura Andrade, fêz 
nesta Casa lima das mais brilhantes orações que tenho ouvido 
neste assunto, mostrando que realmente os benefícios da política 
de investimentos dos capitais estrangeiros são um mito no de-
senvolvimento do Brasil; bem ao contrário - representam uma 
grande sangria, e, nos últimos anos, sobretudo, se tem caracteri-
zado por uma absoluta inutilidade. 

O Sr. Moura Andrade - De fato, nesse ponto, V. Ex.ª repete 
palavras que tive oportunidade de pronunciar nesta Casa. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Agradeço a confirmação de V. Ex.ª 

O Sr. Moura Andrade - Apenas devo lembrar a V. Ex.ª que 
no projeto governamental e especialmente na sua forma de 
substitutivo, já elaborado e ora em discussão, não haveria oportu-
nidade de remessa de dividendos ao exterior . 

O SR. EUZÉBIO ROCHA- Devo declarar a V. Ex.ª que, nes-
ta parte, como está, permite-se - e aí V. Ex.ª está equivocado. 
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Sugeria que o ilustre colega examinasse bem a matéria, porque 
realmente tive ocasião de estudar o problema da exportação dêsses 
dividendos através das emprêsas organizadas no Brasil. Não há 
dúvida de que, em face da legislação atual e em face do próprio 
projeto, êsse perigo existe. 

Não é só. Se nós, para resolução do problema, não necessita-
mos dos capitais privados ou dos capitais estrangeiros, por que 
permitirmos a participação dêles, para. que se transformem em 
sangria da nossa economia? A Light se organizou aqui com capital 
diminuto; digamos, naquela época, não tínhamos experiência, 
nem técnicos, nem possibilidades. Hoje em dia, ela já exporta divi-
dendos no mínimo cem vêzes, ou mais, do capital inicialmente in-
vestido. Por que havemos de sofrer, no caso do petróleo, sangria 
muito maior, repetindo o mesmo êrro? 

Gostaria de examinar agora todos os aspectos da questão, mas, 
infelizmente, o tempo é demais escasso. Fá-lo-ei, talvez, na hora do 
Expediente, para o que me inscreverei. 

O Sr. Moura Andrade - Não vejo como emprêsas, que na 
maioria são da União, possam remeter divisas para outro Estado. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Examinamos a questão na Co-
missão de Economia e ali ficou caracterizado perfeitamente o se-
guinte: se os participantes são acionistas estrangeiros, destas em-
prêsas organizadas no País, o Banco do Brasil assegurará a remes-
sa de seus dividendos. 

O Sr. Moura Andrade - Mas aí é questão de participação 
individual . Assegura-se a remessa de dividendos para o exterior 
quando se trata de companhia estrangeira funcionando aqui. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - V. Ex.ª está equivocado. 
O Sr. Moura Andrade - Se o estrangeiro aqui tem lucros, não 

pode levá-los para o exterior. A situação é diversa. 
O SR. EUZÉBIO ROCHA - O êrro de V. Ex.ª consiste em 

ignorar que aos capitais investidos em tais emprêsas se assegura 
a remessa de dividendos. 

O Sr. Moura Andrade - V. Ex.ª não está, então, analisando 
o projeto, mas admitindo uma hipótese difE..rente, que não aquela 
em discussão. E' necessário que V. Ex.ª, com sua autoridade, se 
atenha aos têrmos do projeto e enuncie os fatos. 
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V. Ex.ª está apresentando hipóteses completamente fora das 
linhas traçadas no projeto governamental e no substitutivo apre-
sentado. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - E' opinião pessoal, que não coin-
cide de forma alguma com a minha. O que está evidente é o se-
guinte: o Art. 13, item 4, permite a participação das emprês~ 
organizadas no Brasil. 

Quando essas emprêsas têm acionistas estrangeiros a êstes 
se assegura o direito de exportar seus dividendos, na proporção 
fixada em lei. Isso é muito mais claro do que água. Não querer 
entender isso é não querer entender minha exposição, e a culpa, 
aí, não é minha. 

Vamos a outro capítulo, Sr. Presidente, que considero impor-
tante. Tem-se colocado a questão nestes têrmos: o Brasil não 
tem recursos financeiros para o empreendimento. Vamos, então, 
ser claros: de quanto precisamos para realizar o plano do petró-
leo? A mensagem presidencial refere-se a cêrca de 8 bilhões de 
-cruzeiros - é verdade que assim distribuídos: 5 bilhões para pes-
quisas e lavra; 2 bilhões para refino e um bilhão para transporte. 
Vêem, portanto, os nobres Deputados, que o próprio Govêrno reco-
nhece serem precisos 8 bilhões de cruzeiros. Não faz justificati-
vas, nem seria preciso que fizesse, quando se trata de cifras dessa 
natureza, porque se pede muito mais do que o necessário. 

O engenheiro Pedro Moura, uma das maiores autoridades do 
País, depondo perante a Comissão de Economia, calculou em 3 
bilhões e 100 milhões de cruzeiros os recursos necessários para 
atender aos trabalhos referentes ao setor de pesquisas e lavra. 

Mas, para maior clareza, passo a transcrever trechos do depoi-
mento do ilustre técnico que conhece o assunto por um trato diá-
rio de longos anos, adquirido numa experiéncia que não pode ser 
confundida com uma improvisação livresca: 

" ... Dessarte, cumpre, em cada exercício, escalonar quan-
tia certa para as refinarias. Não há necessidade de en-
tregar o dinheiro todo de uma vez , 

Em 1953, já com as áreas estudadas, poderíamos ad-
quirir material e intensificar os trabalhos, contando para 
isso com seiscentos e cinqüenta milhões de cruzeiros. 
Evidentemente mister se faria lançar mão de técnicos es-
trangeiros especializados tanto em geologia, como em 
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geofísica, perfuração e produção, pois não formaríamos 
técnicos em tão pouco tempo. 

Em 1954, já êsses algarismos alcançariam a novecen-
tos milhões e, em 1955, a um bilhão e duzentos milhões. 
:mste é o programa previsto para quatro anos, totalizando 
as despesas três bilhões e cem milhões de cruzeiros." 
" . . . Se o Brasil dispuser dessa importância, dará um 
grande passo para a solução do problema. Não afirmo 
que vai resolver, mas poderá." 

"Analiso no momento a técnica perfeita, usual e ha-
bitual nos países petrolíferos. Se escolhermos determina-
da região, gastarmos três bilhões e cem milhões de cru-
zeiros, em quatro anos, e não solucionarmos a questão, 
qualquer outro grupo, qualquer especialista do mundo 
que se dirigisse para a mesma área e despendesse o mes-
mo dinheiro, chegaria ao mesmo resultado negativo. 

:msse o meu ponto de vista. 
O material especializado impOTtado corresponderia 

a cêrca de quarenta por cento das despesas que gravariam 
o país. :msse material, portanto, daria uma despesa de 
um bilhão e cem milhões de cruzeiros, ou seja, sessenta 
milhões de dólares, isto é, milhões de dólares por ano. 

Penso que temos praticado a loucura de importar mui-
tas futilidades dêsse valor, num ano. Isto, portanto, não 
significa estragar divisas. 

O Sr. Lôbo Carneiro - Só de automóveis, dois mi-
lhões de cruzeiros; de perfumes uma quantia enorme ... 

(Trocam-se apartes). 
O Sr. Pedro Moura - Essa quantia é destinada a 

trazer o material que visa concorrer para a independên-
·cia econômica do país. Estou certo de que, enquanto o 
Brasil exportar divisas com êsse objetivo, nos sentiremos 
felizes, pois melhoraremos nossas riquezas e evitaremos 
a exportação como ocorre atualmente de duzentos mi-
lhões de dólares por ano, exportação que cresce de cêrca 
de 20 % ou mais anualmente, conforme o preço do óleo. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Essas divisas a expor-
tar-se não seriam obrigatàriamente em dólares? 

O Sr. Pedro Moura - Não. Há muitos países indus-
triais, fora do continente americano, na Europa, produ-
tores de material de primeira qualidade. 

:mstes cálculos visaram larga expansão de trabalho 
e não objetivos modestos. Com a aplicação de dinheiro 
dêsse vulto, temos esperança de resolver muitas incógni-
tas, relativamente à descoberta do petróleo no Brasil". 
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Dessa contribuição do engenheiro Pedro Moura concluímos 
que, com recursos da ordem de 6 bilhões e 100 milhões de cruzeiros, 
podemos perfeitamente levar a efeito o plano do petróleo. Per-
gunto: pode o Estado arcar sozinho com essa despesa? Dispõe o 
Estado brasileiro de 6 bilhões e 100 mil11ões de cruzeiros? Se dispõe, 
desnecessário se torna discutir se pelo Projeto 1. 516 tem o Go-
vêrno o contrôle efetivo ou não, sôbre a Petrobrás, se os acionis-
tas estrangeiros vão ou não exportar dividendos. Se o Estado tem 
possibilidade de canalizar para o seu Tesouro os lucros provenien-
tes dêsse empreendimento, se pode, dessa forma, dispor de meios 
financeiros para atender aos seus múltiplos encargos, em uma con-
juntura das mais graves, pode, com êsses recursos, vitalizar a 
economia do Brasil, por que essa discussão bisantina, se o govêrno 
controla ou não a Petrobrás, ou se os acionistas estrangeiros par-
ticipantes de emprêsas organizadas no Brasil podem exportar 
dividendos? 

O Sr. Moura Andrade - Era exatamente o que queria ouvir 
de V. Ex.ª - a discussão é inteiramente bisantina. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Exatamente. Quando se tem 
recursos para que o Estado explore, é realmente injustificável que 
isso aconteça. Mormente depois de o Estado ter realizado tudo 
que aí está, não se justifica que êle vá dividir, com a iniciativa pri-
vada, aquilo que foi obra exclusiva do Estado. 

Essa a verdade, que não deve, de forma alguma, ser esquecida 
pelos Srs. Deputados, ao escolher entre a exploração estatal, ou 
uma sociedade de economia mista. Ora, o Govêrno, na sustenta-
ção da Mensagem que enviou à Câmara, declara: 

". . . Numa estimativa preliminar das inversões a serem 
realizadas durante os próximos anos, chegou o Govêrno 
à conclusão de que são necessários, pelo menos, Cr$ 8 bi-
lhões de novos recursos líquidos para os empreendimentos 
programados e "com perfeita possibilidade de execução". 
Essa estimativa compreende inversões em refino num 
montante aproximado de dois bilhões, de cêrca de um 
bilhão em equipamentos de transportes e de cêrca de cin-
co bilhões em pesquisas e produção, ou seja, para êste úl-
timo setor de atividade, um bilhão em média anual, de 
1952 a 1956". 

O engenheiro Pedro Moura - como foi consignado neste dis-
curso - considera que no setor de pesquisas e lavra são necessá-
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rios e suficientes 3 bilhões e 100 milhões de cruzeiros, donde se 
conclui que, com recursos da ordem de seis bilhões e 100 milhões 
de cruzeiros, o Govêrno pode realizar trabalho de grande monta. 
Pode o Estado amealhar tal importância? - Acho que nenhum 
dos Srs. Deputados tem dúvidas a êste respeito. 

Vamos examinar as previsões quanto à arrecadação de fun-
dos para o petróleo: em face do ofício do Conselho Nacional do Pe-
tróleo, acima transcrito, e dos cálculos pessimistas sôbre a previ-
são da arrecadação do impôsto único, pr0clamados pelo ilustre 
relator da Comissão de Transporte, Deputado Lafaiete Coutinho, 
temos a seguinte estimativa: 

Previsão dos recursos oriundos exclusivamente de arrecadação estatal, 
para o qüinqüenio 1953/1957 

Cr$ 
Impôsto único i ...•........... 5. 748.000.000,00 
Frota de Petroleiros 2 ••••••••• 1. 286. 000. 000,00 
Refinaria de Mataripe 2 •...... 765. 000. 000,00 
Refinaria de Cubatão 2-a ..... . 573. 000. 000,00 
Oleoduto Santos-São Paulo 4 •• 90. 000. 000,00 

Total ................. . 8. 462. 000. 000,00  

:í!:ste cálculo assegura a garantia dos recursos para o empre-
endimento de natureza exclusivamente estatal. 

Ante a evidência dos dados acima consignados, fica exausti-
vamente provada a existência de recursos para financiar êste em-
preendimento sem participação alguma dos capitais privados e, 
o que é mais importante, sem apelar para a participação 
de grupos estrangeiros. Vale notar que também poupamos o povo 
das majorações tributárias nefastas na conjuntura inflacionária 
atual. Ultrapassado fica o quantum de 8 bilhões de cruzeiros so-
licitados na Mensagem. Se considerarmos a estimativa, levando em 
conta o depoimento Pedro Moura, daremos uma margem de se-
gurança superior a 37% no financiamento da emprêsa. 

Estimativa do Relator da Comissão de Transportes. 
ª Ofício n.º 3.557, de 25 de abril de 1952, do Conselho Nacional do Pe-

tróleo. 
ª Cálculo a partir do 2.0 semestre de 1954. 
' Dados obtidos em relatórios do Oleoduto Santos-São Paulo. 

1 
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Entretanto, convém notar que os recursos provenientes do 
impôsto único são realmente superiores à estimativa que aceita-
mos, para argumentar com maior pessimismo. Senão, vejamos: 
examinando o critério adotado na estimativa do Relator da-Co-
missão de Transportes, constatamos que a taxa média de cresci-
mento -yegetativo adotada foi de 16,4%, enquanto que a Mensa-
gem se refere a uma taxa de 20%. Ora, adotar a taxa média 16,4% 
confessadamente inferior àquela do qüinqüênio 1946-1950, é admitir 
uma queda violenta no processo de aumento da nossa importação. 

A sociedade de economia mista proposta pelo Executivo pro-
digaliza inúmeros benefícios aos capitais privados que se associa-
rem ao Estado nesse empreendimento. Começa a avaliar, preli-
minarmente, o acervo da União, em Cr$ 2. 500. 000. 000,00, quan-
do é sabido que sómente o óleo medido na Bahia está avaliado 
nesta importância. Só receber~ a União os dividendos, quando ti-
verem sido beneficiados com a renda de 8% os capitais privados. 
Além de uma série de outras vantagens que seria desnecessário re-
petir, como garantia de empréstimo, etc.... 

Nada justifica, conseqüentemente, a participação dos capi-
tais privados nacionais e muito menos os estrangeiros. 

A participação dos interêsses privados, no setor de pesquisa, 
lavra e refino, longe de beneficiar o empreendimento, só vem pre-
judicá-lo. Em primeiro lugar porque a. brecha aberta em nossa 
legislação tolerando que os trustes ingressem na vida administra-
tiva da emprêsa, como cavalos de Tróia agindo da mesma forma 
que Oppenheim, a quem já nos referimos, constitui grave ameaça 
ao êxito do empreendimento. Depois, porque em tais cometimen-
tos a participação de interêsses privados e pessoais introduz um 
espírito de especulação inconveniente aos objetivos da emprêsa, 
mormente no setor de pesquisa, lavra e refino, o que virá impos-
sibilitar o Estado de controlar o preço do combustível. E' sabido 
que quem controla a pesquisa, a lavra e o refino tem o monopó-
lio efetivo do mercado de petróleo. 

Foi, por conseguinte, aproveitando a experiência internacio-
nal e nacional em matéria de petróleo, que adotamos uma fórmula 
flexível para o empreendimento, ou seja, uma sociedade de econo-
mia mista, sem a participação dos capitais privados ou estrangei-
ros. Em lugar de beneficiar êstes capitais, procuramos beneficiar 
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os Estados, Municípios e a União, que, sendo acionistas, passam a 
ter nos dividendos uma nova fonte de recursos para as suas reali-
zações. Foi, certamente, atendendo às razões acima expostas e, 
sobretudo, preservando os interêsses de nossa segurança, que a 
Comissão de Segurança Nacional, presidida por êsse insigne pa-
triota que é o Presidente Artur Bernardes, resolveu, por unanimida-
de, aprovar o nosso Projeto. 

Aí está o exemplo da Light, que realizou lucros líquidos da or-
dem de 600 milhões de dólares (lucros declarados, conhecidos e 
publicados), isto sem incluir os lucros escamoteados pela compa-
nhia através de sua escrita. 

Ora, a indústria do petróleo produzirá lucros muito maiores. 
Por que não canalizá-los para os Estados, Municípios e a União? 
Por que canalizá-los para grupos econômicos estrangeiros, san-
grando ainda mais a nossa economia? 

Pergunto aos Srs. Deputados: se desencantarmos o nosso 
povo, se o Parlamento tomar medidas inteiramente contrárias ao 
interêsse público, cedendo a pressões injustificáveis, em tão rele-
vante assunto, não será tal conduta profundamente prejudicial às 
instituições? Se não desejamos um povo revolucionário, não tome-
mos medidas reacionárias . 

Essa a grande verdade que devemos colhêr e firmar em be-
nefício da gente brasileira. 

Na legislatura passada, quando discutíamos aqui o Estatuto 
do Petróleo, tiveram os Srs. Deputados ocasião de verificar a in-
tensidade do movimento nacional contra esta reforma da lei na-
cionalista. Dizer que o projeto da Petrobrás não inova, não refor-
ma a legislação nacionalista até agora em vigor, não é exato. A 
participação dessa sociedade a que aludi constitui quebra da tra-
dição do direito pátrio. Cumpre repeli-lo de forma decisiva. Caso 
contrário, teremos agido ao arrepio da vontade popular. Eu pode-
ria citar pronunciamentos de inúmeras Assembléias defendendo 
o monopólio estatal - a de Pernambuco, a da Bahia e muitas 
outras - e também trazer a esta Casa o depoimento das Câmaras 
de centenas de municípios, que me têm telegrafado e escrito, mui-
tos dos quais já se acham consignados nos Anais da Câmara e fo-
ram comentados pela imprensa. 

Por ocasião das eleições no Clube Militar depois da entrevista 
concedida à imprensa, pelo General Estilac Leal, favorável ao mo-
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nopólio estatal do petróleo, tivemos conhecimento de uma carta 
dirigida ao ilustre jornalista Rafael Correia de Oliveira, pelo 
gen. Manoel Henrique Gomes, Presidente da Cruzada Democrá-
tica em que êste afirmava: "as eleições ne Clube Militar não se-
rão um plebiscito sôbre a questão do petróleo, como dizem, por-
que sôbre a questão do petróleo não há duas opiniões no Exército". 

Ora, o deputado, ao legislar, não age ao sabor de sua convic-
ção pessoal; muito ao contrário, deve jnspirar sua ação no que re-
presenta a vontade do País, na média da opinião do povo brasi-
leiro . Se esta é a realidade, por que vamos criar tantas dificulda-
des, por que vamos tirar do Estado êsses novos recursos, por que 
vamos adotar uma fórmula que não se justifica? Vêem os Senho-
res Deputados que não encontro razões para justificar a insistên-
cia em se aprovar, como princípio legal, a sociedade de economia 
mista, associada ao Estado a iniciativa privada e até os grupos es-
trangeiros, quando não são necessários, quer como investimento, 
quer como contribuição técnica. E' preciso que se entenda o se-
guinte: não há dificuldade em obtermos técnicos para resolver as 
questões do petróleo. Temos, em nosso Estado, um exemplo d&-
cisivo a respeito - o Oleoduto Santos-São Paulo. Devia êle ser 
financiado pelo Export & Import Bank, mas, depois de êsse banco 
ter assumido compromisso com o Govêrno brasileiro, depois de ter 
assegurado o financiamento, cancelou-o atendendo à conveniên-
cia de clientes poderosos seus. Que fizemos nós? Cruzamos os bra-
ços num complexo de incapacidade que domina muitos homens 
ainda no Brasil? Não. O Govêrno de então, do Sr. Presidente Eu-
rico Gaspar Dutra, foi buscar em emprêsas italianas técnicos de 
que o Brasil necessitava e com êles construímos o Oleoduto de San-
tos a São Paulo, com recursos, apenas, do Estado. 

O Sr. Moura Andrade - Acabo de ouvir de V. Ex.ª gran-
de elogio ao ex-Presidente Eurico Gaspar Outra e, ao mesmo tem-
po, declarar que o Projeto do Presidente da República é reacioná-
rio e poderá criar um povo revolucionário. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Agradeço a V. Ex.ª querer con-
signar um aspecto político numa questão de interêsse nacional. 

Realmente, tenho travado, nesta Casa, grandes lutas. Com-
bati o ex-Presidente Eurico Gaspar Dutra, quando achei que 
S. Ex.ª havia errado, não resistindo a certos grupos e enviando 
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a esta Casa o Estatuto do Petróleo. Quando, porém, o então chefe 
do Govêrno encaminhou a esta Câmara outra mensagem, que deu 
origem à Lei 650, isto é, quando S. Ex.ª se convenceu daquelas ver-
dades por nós proclamadas em praça pública, de que, neste caso, 
poderíamos comprar na França ou em outros países a maquinaria 
necessária à emancipação econômica do Brasil; quando S. Ex.ª 
tomou essa iniciativa, fui ao Catete cumprimentá-lo. 

Não sou homem que siga os apanágios da política representa-
da pelas correntes governamentais ou procure posições em que me 
situe sistemàticamente ao lado dos governos. Estou com o govêrno 
quando êle está certo; contra, quando o julgo errado. Acho que a 
conduta dos homens brasileiros, da atual geração, seguindo o exem-
plo dos· políticos da velha geração, deve ser esta: ficar com os 
princípios, com a causa pública, ainda que nos custe grandes con-
trariedades. Não há nada de mais, não há incoerência em elogiar 
o Presidente Dutra, quando merece, e criticar o atual govêrno 
quando errar, tanto mais quanto é sabido que o Sr. Getúlio Var-
gas, teve, nesta Casa, em mim, nos dias difíceis, o mais decidido 
amigo e defensor. 

Aí está o Deputado Flores da Cunha, Constituinte brilhante, 
que teve ocasião de ouvir pronunciamentos meus em defesa da obra 
patriótica do Sr. Getúlio Vargas, quando S. Ex.ª tinha poucos 
amigos em seu redor. 

Essa a verdade. Por que calar, se não tomo essa atitude vi-
sando interêsses político-pessoais, mas inspirado tão sõmente nas 
conveniências de um pronunciamento histórico? O povo guardará 
a decisão desta Casa. Quero, ao lado do povo, ter o direito de co-
brá-la, no futuro, se porventura o Parlament.o errar na escolha que 
vai fazer. Desejo permanecer livre para tal julgamento. Estuu 
certo de que assim agindo honro êste Parlamento, que tantas lu-
zes e tanto patriotismo demonstrou nas ocasiões mais amargas 
da vida brasileira . 

Passam, no momento, terminar as dissenções entre oposição 
e govêrno; que todos os partidos: União Democrática Nacional, 
Partido Social Democrático, Partido Trabalhista Brasileiro, Par-
tido Social Progressista e demais partidos representados nesta 
Casa ponham abaixo seus intentos político-partidários, porque ago-
ra está em jôgo, não a política dos Partidos, mas a política do Bra-
sil, o próprio destino da Nação e sua sobrevivência como país livre. 
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Srs. Deputados, aqui fica minha definição e a certeza de que 
hei de lutar de Estado em Estado, de Município em Município, 
para que hoje ou amanhã o povo brasileiro conduza ao Parlamen-
to e ao govêrno homens que se batam pelo monopólio estatal. 
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. ARTUR BERNARDES (Para uma questão de ordem) 
- Sr. Presidente, a convocação de sessão noturna para continuar-
mos a discutir os projetos sôbre o petróleo constitui uma violên-
cia feita à Câmara, principalmente a parte que não segue o dog-
matismo oficial. 

Já o requerimento de urgência para. o debate representou uma 
violência, pois que nada a aconselhava. Não havia nesta Casa obs-
trução, nem propósitos de obstrução ao Projeto da Petrobrás. Foi, 
portanto, uma demonstração inútil de fôrça, visto que ninguém 
aqui se opunha à marcha regular, à discussão e à votação dos re-
feridos projetos. 

Desde que as nossas sessões se prolongam até às 18 horas, su-
jeitas, ainda, à prorrogação, não é razoável que continuemos o 
debate em sessões noturnas, sem necessidade, a não ser que a maio-
ria queira vencer pelo cansaço os que não concordam com as pro-
posições . Mas não acredito que a maioria alimente êste propósito. 

Já tive ocasião de dizer desta tribuna que o problema do pe-
tróleo é muito mais sério do que comumente supomos. Ninguém 
o tem considerado, como acentuei, em função com o futuro do 
Brasil, com a sua segurança, com os seus destinos. 

Parece têrmos caso isolado que, bem ou mal resolvido, o País 
terá assegurada a sua marcha para o futuro. 

Não, não é assim. O petróleo é problema sempre novo na vida 
àas nações. Basta dizer-se que nenhum país, hoje, se desenvolve 
industrialmente sem petróleo. Nenhum pode entrar em guerra 
com esperança de vencer, se não possuir petróleo. Além disso, há 
motivo pelo qual êle atrai a cobiça dos povos mais evoluídos: é que 
êle tem um poder calorífico maior do que todos os combustíveis 
em uso até agora. Vale dizer que, enquanto um quilo de carvão 
nacional dá 5. 300 calorias e um quilo de carvão estrangeiro, da me-
lhor qualidade, produz 7. 500, um quilo de petróleo dá de 9. 000 
a 11. 000 calorias. 
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Um trem de ferro puxado por locomotiva a óleo barateia a 
despesa por quilômetro, porque percorre distâncias maiores sem 
reabastecimento, o que não acontece com um trem movimentado 
a carvão. Os navios são quase inteiramente movidos a óleo e po-
dem, sem reabastecimento, cobrir três vêzes a distância percorrida 
por outro de igual tonelagem movido a carvão. 

Enquanto a lenha possui 7. 500 BTUS (unidade térmica bri-
tânica) por libra, e o carvão 15. 000, o óleo cru contém 19. 000. 

Uma esquadra para se abastecer de carvão, fica seis a oito 
dias nos portos, perdendo marcha e, portanto, eficiência. Se fôr 
abastecida de petróleo, em horas poderâ terminar a operação e 
avançar para melhor cumprir a sua missão. 

Tudo isto tem feito do petróleo objeto de cobiça dos povos in-
teligentes, que não querem ser vencidos na marcha do progresso 
humano. 

Temos, ainda, a considerar que vivemos um tanto iludidos em 
relação ao capital estrangeiro. Como disse o meu antecessor, nesta 
tribuna, o capital estrangeiro não passa, hoje, de um mito no Bra-
sil. Trago aqui documento eloqüente neste sentido. 

A propósito de um dos meus discursos, aqui recentemente pro-
nunciado, um jornal de Minas consagrou-lhe um artigo. Lerei, 
apenas, sua parte final, por ser ilustrativa da tese que venho sus-
tentando. Trata-se de um periódico intitulado Jornal de Lafaie-
te, de município mineiro, sede da mais importante exploração de 
manganês, onde se extrai, hâ 30 anos, êste minério para expor-
tação: 

Depois de fazer a apreciação do meu discurso em defesa das 
nossas riquezas minerais, êste jornal termina o seu artigo da se-
guinte maneira: 

"A propósito dêsse patriótico dlscurso, leJP,bremos que 
os nossos minérios de manganês, da única jazida de valor 
que existe em Minas Gerais - a do Morro da Mina, nesta 
cidade - estão sendo levados para a América do Norte, 
em prejuízo da nossa economia. 

Esta jazida de manganês precisa de ser desapropria-
da em favor da Usina de Volta Redonda e da siderurgia 
brasileira. Os nossos amigos americanos, que a explo-
ram, levam o precioso minério sem nenhum proveito para 
o Brasil. Os operários são mal pagos e não têm assistên-
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eia condigna, o minério é faturado pelo preço de custo e 
por isto a companhia satélite não paga também impostos 
de renda no Brasil e os lucros só vão aparecer na Amé-
rica do Norte. Gozam de isenção e de favores e não pa-
gam impostos aos cofres públicos. 

Os fretes que os americanos pagam pelo transporte 
do minério dão prejuízo à Central do Brasil. Os cami-
nhões de que se valem subsidiàriamente, pelo seu exces-
sivo pêso, destroem as estradas e as ruas da cidade, cau-
sando prejuízos aos cofres públicos. · 

As divisas que essa exportação nos fornece são míni-
mas e a preciosa reserva de manganês vai sendo inexoràvel-
mente esgotada, empobrecendo o Brasil e compromentendo 
o futuro de nossa siderurgia. 

Que outras vozes apareçam na defesa de nossa eco-
nomia e de nosso povo!" 

Aqui está um caso típico do que é o capital estrangeiro no 
Brasil. Vivemos a sonhar com os benefícios dêsse capital, iludidos 
pela propaganda que dêles fazem diàriamente, na sua imprensa, 
as emprêsas estrangeiras, interessadas . 

A imprensa, em tese, vive ao serviço dos trustes do pe-
tróleo. O jornal é uma emprêsa que se funda para explorar a in-
dústria da publicidade e tem a publicidade quem pode pagá-la. 

A Nação fica prejudicada na defesa de suas riquezas natu-
rais porque nós, que as defendemos, contamos com o silêncio da 
imprensa. 

Mas os estrangeiros, nababos do petróleo, compram tudo, a 
começar pela consciência que corrompem em tôdas as classes e 
camadas sociais. Os capitais estrangeiros, porém, não se confor-
mam, como antigamente, com os lucros comerciais ou industriais 
próprios da sua atividade no Brasil e em pé de igualdade com os 
nacionais. Em seus países de origem, êsses capitais vencem juros 
de 3 a 4%, no máximo; os juros aqui são de 10 a 12%, atingindo às 
vêzes a 15%, nos casos de bonificações. Mas os capitais estrangei-
ros querem lucros iguais aos das emprêsas de petróleo no Rio de 
Janeiro, isto é, lucros astronômicos, correspondestes a 332% (tre-
zentos e trinta e dois por cento) que foram os de um dos trustes 
- a Standard - no ano de 1946, segundo seu próprio relatório. 

Que capital nacional obtém juros que com êstes se compate 
no Brasil? 
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:S::sse capital, a que dá hoje o nome de capital de investimento, 
é que caça as nossas riquezas naturais para explorá-las em bene-
fício próprio . 

Por isso todo dia os trustes mandam anunciar que o Brasil 
precisa desenvolver-se; que precisamos do auxílio do capital es-
trangeiro, etc. São os próprios interessados que assim agem, para 
criar entre nós uma falsa opinião pública. 

E' possível que volte a êste assunto, para detalhar. 
Assim, o capital estrangeiro é, na sua maior parte, um capi-

tal mito. Fundava-se aqui Banco, trazendo como capital uma 
cambial da matriz, da qual não se utilizava porque os nossos ca-
pitais afluíam para a sua caixa, e com êles eram mais favorecidas, 
no comércio e nas indústrias, as colônias estrangeiras. 

No caso da Petrobrás, há duas coisas incompatíveis: o inte-
rêsse da nação e o interêsse dos capitais estrangeiros. O da Nação 
é remoto, é mediato. Ela não quer renda, mas que o Pais se de-
senvolva, os brasileiros se coloquem em condições de pagar bons 
impostos. O capital estrangeiro, ao contrário, quer dividendos, e 
dividendos, à maneira da Standard: trezentos e tantos por cento. 
Ao govêrno e à maioria é que compete pensar nisso. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! O tempo de V. Ex.ª está 
findo. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Vou terminar, atendendo ao 
apêlo de V. Ex.ª, Sr. Presidente. Voltarei à tribuna em outra opor-
tunidade. 

O Poder Legislativo vive desprestigiado perante a opinião pú-
blica por culpa nossa. O dogmatismo do govêrno impera de modo 
quase absoluto nos meios parlamentares, com alguma exceção, não 
há dúvida - mas não se compreende que o Presidente da Repú-
blica intervenha na vida do Parlamento, apelando para seus corre-
ligionários, pedindo votos para a Petrobrás, quando se trata de 
medida que em nada afeta a sua administração, porque o que aqui 
se decidir projetará efeitos para o futuro, isto é, para além do 
término do período do govêrno. O Poder Legislativo não pode viver 
genuflexo diante do Poder Executivo. 

Assim, acabará se desmoralizando completamente e conven-
cendo ao povo de que somos aqui falsos representantes seus, ou 
traidores dos seus interêsses. (Muito bem; muito bem. Palmas). 
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O SR. PRESIDENTE - Quanto à questão de ordem, ou recla-
mação, formulada pelo nobre Deputado, tenho a informar que a 
sessão noturna de hoje foi convocada para se dar andamento à 
Ordem do Dia. O projeto do petróleo são figura na Ordem do Dia 
da sessão noturna. 

Era a informação que tinha a dar a S. Ex.ª. 
O SR. ARTUR BERNARDES - Agradecido a V. Ex.ª. 
O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, peço a palavra, 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. FLORES DA CUNHA (Para uma questão de ordem,)* 

-Sr. Presidente, desejo saber quantos oradores inscritos já falaram 
sôbre o projeto da Petrobrás. 

O SR. PRESIDENTE - Na sessão de ontem, falou o Sr. Bilac 
Pinto; hoje, usaram da palavra os Srs. Amando Fontes e Euzébio 
Rocha. Somente três, portanto. Ainda há muitos outros inscritos 

Foram enviadas à Mesa as seguintes: 

EMENDAS 

(ao projeto n.º 1.516-A-51) 

n.º 22 
- tal como saiu na Comissão de Finanças. 
No Art. 33 e seus parágrafos 3.º e 4.º diga-se: 
"Estados e Territórios", e não apenas Estados ... ". 

Justificativa 

Não há mais nenhuma dúvida de que o Território do Acre é re-
gião petrolif era, e das mais promissoras . Assim, não se compreende 
a exclusão dos Territórios, da percentagem royalty estabelecida 
pelo Art. 33 . Alegar-se que a exclusão decorre de ser o Território 
entidade Federal não tem cabimento, porquanto a Petrobrás como 
sociedade mista, pode e deve conceder indenizações, sobretudo, à 
União Federal, em verdade proprietária do subsolo. E por outro 

• Não foi revisto pelo orador. 
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lado, já o Amapá vai gozar por um contrato juridicamente perfei-
to, e acabado, de royalty sôbre o seu manganês. 

Quando se votou a Constituição, omitindo-se a palavra "Terri-
tórios", na parte que diz respeito ao fundo rodoviário, ficaram o 
Acre, Amapá, Guaporé e Rio Branco excluídos do mesmo, sem ne-
nhuma razão plausível, e sobretudo em se tratando de Territórios 
federais.. . As conseqüências foram as mais danosas ao desenvolvi-
mento dos transportes terrestres em tão longínquas regiões . 

Dizer-se no plano de obras dos Territórios há lugar para dota-
ções que se destinem a estradas é ignorar de boa ou má fé, o vulto 
astronômico das verbas conseqüentes do impôsto sôbre combustíveis 
líquidos, em contraste com as subconsignações aguadas do orça-
mento de cada Território... 

Acresce mais, prevê a Constituição, a maneira pela qual devem 
os Territórios abandonar êsse regime de eterna menoridade - é 
arrecadar. Isto lhes proporcionaria crescimento mais rápido e ao 
mesmo tempo iria aliviando a União dêsse pêso em seu orçamen1.o 
normal. 

Câmara dos Deputados, em 9 de junho de 1952. - José Gui.o-
mard dos Santos. 

N.0 23 

Escreva-se assim o Art. 1.o: 
Art. 1.0 (Art. l.º do Projeto com acréscimo) - Fica a União 

autorizada a constituir uma sociedade por ações, denominada Pe-
tróleo Brasileiro S. A. e a reestruturar o Conselho Nacional do Pe-
tróleo, nos têrmos desta lei. 

Justificação 

A emenda é a primeira de uma série fundada na tese de que as 
pesquisas de petróleo custeadas por meio de recursos fiscais devem 
ser conduzidas pelo Conselho Nacional de Petróleo e não pela Pe-
tróleo Brasileiro S. A. 

A tese tanto mais se justifica, quanto é certo que, quer sob o 
ponto de vista da aplicação dos dinheiros públicos, quer sob os di-
tames da técnica para a solução do problema do petróleo, os fatos 
se ·conjugam em favor dos dois processos de ação. 

Efetivamente uma organização feita com o propósito simples-
mente de efetuar despesas, ou de aplicar dinheiro em determinados 

9-26246 
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serviços, não se confunde com a criação de uma emprêsa, em molde·-; 
de emprêsa privada, cuja organização se funda no interêsse do lu-
cro. Há no caso da constituição da emprêsa dois problemas: um 
problema de técnica e um problema econômico; enquanto que no 
caso de uma instituição com o propósito simplesmente de efetuar 
despesas, não há senão em causa o problema técnico, dentro dos 
limites da capacidade financeira. 

Ora, no primeiro caso, o Estado nunca se conduz bem, pois não 
há coincidência entre o interêsse ligado ao objeto da emprêsa e os 
interêsses de seus diretores; mas no segundo caso, dependente exclu-
sivamente da técnica da organização, o Estado pode perfeitamente 
desincumbir-se da missão diretora, sem prejuízos da eficiência de 
ação. O essencial é que a organização da entidade pública se faça 
sob o modêlo das entidades particulares em obediência aos preceitos 
da ciência administrativa. 

Se a isto se congrega o fato de que não é recomendável que o 
Poder Público delegue a uma sociedade de molde particular a in-
cumbência de aplicar recursos provenientes da receita tributária, 
qualquer que seja a forma de aplicação, pois que isto equivale a 
desprezar as normas de emprêgo dos dinheiros públicos, ao mes-
mo passo que submete às razões do lucro, a escolha dêsse emprêgo, 
conclui-se pela validade da tese e pela conveniência de adotá-la na 
solução do problema do petróleo na forma que foi pôsto pelo Poder 
Executivo. 

Tôda a série de emendas, que se segue a esta primeira, tem por 
base os preceitos preliminares ora expostos e o acréscimo proposto 
a êste Art. 1.0 tem por fim prevenir quanto à necessidade àe 
reestruturar o Conselho Nacional do Petróleo para acomodá-lo 
às novas exigências que se criam. 

Sala das Sessões, em 6 de junho de 1952. -Alde Sampaio. 

N.0 24 

Emenda ao art. 2.º 
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art. 2.º: 
§ 2.0 (Acrescido) - A outorga de autorização de pesquisa 

assegura à Sociedade o direito exclusivo de efetuá-la na zona reque-
rida e o de obter a autorização ou concessão de lavra, salvo a sus-
pensão da pesquisa por mais de seis meses sem causa reconhecida 
pelo C.N .P. 
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Justificação 

Embora a Petróleo Brasileiro S. A. seja uma sociedade de eco-
nomia mista, os seus direitos precisam ser assegurados não só pe-
rante o Estado como perante a terceiros. Ora, a descoberta de uma 
jazida de petróleo constitui um valor patrimonial imenso e precisa 
desde logo ser esclarecido a quem pertence, sob pena de ninguem 
se aventurar a realizar pesquisas. 

Ocorre mais que o Art. 12 do Projeto admite a emissão de obri-
gação, que atinge até o dôbro do capital escriturado. Ora, isto seria 
um lôgro aos subscritores, com o qual o Poder Público não poderia 
compactuar, se em verdade não houvesse, fora e além do capital, 
bens do Ativo que respondessem pela emissão. E' o caso do aumento 
do patrimônio pelo direito de exploração de jazida conhecida, quan-
do então se poderá permitir que as obrigações excedam o capital, 
que por ordinário representa, ou deve representar, o valor livre pa-
trimonial da emprêsa. 

Sala das Sessões, em .. de junho de 1952. - Alde Sampaio. 

N.O 25 

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art. 2.º: 
§ 3.º (Acrescido) - Nos primeiros cinco anos de existência, a 

Sociedade limitará seu campo de pesquisa à região petrolífera da 
Bahia e Sergipe, definida pelo Decreto n.º 29. 537, de 8 de maio de 
1951, e àqueles em que o C.N.P. houver estabelecido poços pio-
neiros que revelem indubitàvelmente a existência de petróleo. 

Justificação 

É preciso distinguir a emprêsa de fins industriais, da entendi-
dade que tem simplesmente por fim a aplicação de recursos. A em-
prêsa industrial cria a sua receita e baseia o seu funcionamento no 
custo de produção e no preço de venda de seus produtos, de cuja di-
ferença resulta o lucro; a sua organização e o seu modo de agir são 
conseqüência dêsse fato. Uma emprêsa que se vai fundar, com do-
bradas razões tem que pautar os seus atos dentro dessas bases, no 
máximo empenho de não inverter os têrmos entre despesa e re-
ceita, de que resultaria prejuízo ao invés de lucro. Só depois de pa.. 
trimonialmente consolidada e após a formação de fundos cujo de-
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saparecimento não atingiria a vida da emprêsa, pode uma sociedade, 
como a Petróleo Brasileiro S . A., tentar operações de grande risco 
como seria a pesquisa em regiões sem indícios da existência dE: 
petróleo. 

A emenda tem assim como um de seus propósitos a consoli-
dação da Sociedade antes de fazer-lhe a exigência de efetuar grandes 
despesas aleatórias com o fim de descobrir zonas petrolíferas. Aliás 
a orientação reproduz o que ocorre na atualidade com as emprêsa~ 
que se dedicam à indústria do petróleo. A pesquisa, a mais incerta 
das operações em tôda a exploração industrial do petróleo, só se faz, 
na realidade, à custa do próprio petróleo de outras regiões. Como 
operação econômica, a pesquisa é hoje o último elo de uma cadeia 
e não o primeiro, como seria se se cogitasse de apresentar os fatoo 
sob o aspecto de transformações mineralógicas. 

Como primeira decorrência de medida proposta pela emenda 
ter-se-á a criação de uma sociedade com resistência suficiente para 
adotar os mesmos métodos de empreendimento resultantes da ex· 
periência das grandes companhias internacionais. Por outras emen· 
das que se acrescentam, entre as quais a que prescreve a limitaçãc 
de lucros e a que obriga a ser constituído um fundo de pes· 
quisa, e pelo fato da emprêsa ter o contrôle direto do poder público, 
fica afastada qualquer hipótese de abuso por parte da Sociedade 
em benefício socialmente ilícito em favor dos acionistas. 

Por outro lado, a Sociedade organizada em moldes particulares 
e com perspectivas seguras de obtenção de lucro constitui atrativc 
para ingresso de capitais particulares aliviando o pêso da entrada 
de recursos por parte da União. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Alde Sampaio. 

N.0 26 

Ao Art. 3.º. 
Escreva-se assim o§ 1.º do Art. 3.0 • 

§ 1.0 (Do Projeto, com modificação) - Até o ano de 1956, <J 
capital será elevado a um mínimo de dez milhões de cruzeiros, ofe· 
recendo a Sociedade, logo que fundada, ações à subscrição pública 
com a restrição imposta na parte final do Art. 5.0 • 
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J'U3tificação 

o dispositivo ao Projeto não só não alude aos capitais 
particulares como faz remissão ao Art. 6.0 que se restringe a 
mencionar os encargos públicos com que o Poder Público atenderá 
ao aumento de capital da sociedade. 

A emenda abre oportunidade ao capital particular com o que 
se pode apressar o desenvolvimento da emprêsa, sem sacrifício de 
dinheiros públicos tão necessários a outras também urgentes apli-
cações. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Alde Sampaio. 

N.º 27 

Ao Art. 4.º: 

Altere-se o Art. 4.0 acrescentando-se nova proposição à parte. 
final da emenda da Comissão de Constituição e Justiça e modifi-
quem-se os parágrafos 1.0 e 2.0 do Projeto, passando o artigo e seus 
parágrafos a ter a seguinte redação: 

Art. 4.º (Emenda da Comissão de Justiça, com modificação) 
- A União subscreverá a totalidade do capital inicial da Sociedade, 
o qual 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 be-
tuminosas e piro-betuminosas e de gases naturais e mais da im-
portância de cem milhões de cruzeiros para constituir o capital 
inicial de movimento. 

§ 1.0 (Do Projeto, com modificação) - O C. N. P. fornecerá 
a relação dos bens que serão incorporados à Sociedade e se o valor 
apurado por avaliação na forma da lei, de bens e direitos referidos 
neste artigo, não bastar para a integralização do capital, a União 
o fará aumentando a importância em dinheiro. 

§ 2.0 (Do Projeto, com modificação) - Fica o Tesouro Nacional 
autorizado a fazer adiantamentos sôbre a importância de cem 
milhões de cruzeiros inclusa no artigo; e, no caso previsto do pará-
grafo anterior, a efetuar operações de crédito até o limite de um bi-
lhão e quinhentos milhões de cruzeiros. 
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Justificação 

Dentro da tese preliminar de que o Conselho Nacional do Pe-
tróleo será reestruturado no propósito de continuar a fazer as 
pesquisas custeadas por tributos fiscais, não haverá mister o Poder 
Público entrar imediatamente com a importância que falta para in-
tegralizar o capital de movimento necessário à condução da em-
prêsa. 

É o que prevê o acréscimo que se faz à parte final do Art. 4.º. 
A emenda ao parágrafo 2.º dá ao Conselho Nacional do Petróleo a 
incumbência de relacionar os bens que serão da sociedade uma vez 
que, dentro da tese preliminar, o equivalente dedicado à pesquisa 
deve continuar em seu poder. A modificação pretendida para o 
parágrafo 2.0 constitui simples adaptação às correções anteriores. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Alãe Sampaio. 

N.º 28 

Ao Art. 6.0 : 

Art. 6.0 (Do Projeto, com modificação) - Os aumentos perió-
dicos do capital da Sociedade far-se-ão com subscrições voluntárias 
de ·ações e com recursos retirados do Fundo Nacional do Petróleo. 

Justificação 

A criação do Fundo Nacional do Petróleo, que adiante se pres-
creve, facilita a recepção de todos os recursos destinados a pesquisas 
e exploração do petróleo, implicando na modificação do texto ares-
peito da subordinação de ações por parte do público, o que parece 
uma omissão, quando se trata de fundar uma sociedade de econo-
mia mista. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Alãe Sampaio. 

N.0 29 

Acrescente-se, em substituição ao art. 10, o seguinte artigo e 
seus parágrafos: 

Art. Fica criado o Fundo Nacional destinado a reunir re-
cursos para a pesquisa e a exploração industrial de petróleo ou de 
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esquisto betuminoso, a cargo do Conselho Nacional do Petróleo ou 
de sociedades de economia mista. 

§ 1.º - O Fundo Nacional do Petróleo será constituído: 
a) pela cota da receita do impôsto único sôbre combustí-

veis líquidos que venha a ser destinada à pesquisa de petróleo; 
I - por parte da União; 
II - por parte dos Estados e Municípios. 
b) pelas verbas que lhe forem consignadas no Orçamento da 

República; 
e) pelas rendas industriais e créditos adicionais que lhe fo-

rem destinados; 
d) pelos recursos resultantes do empréstimo público previs-

to no art. 9.º; 
e) por outros recursos que eventualmente lhe sejam atri-

buídos. 
§ 2.0 Os recursos do Fundo serão movimentados pelo Conselho 

Nacional do Petróleo, que os aplicará com as restrições abaixo dis-
criminadas: 

I - Os recursos constantes da letra d e do item II da letra 
a serão destinados a subscrições de ações da Petróleo Brasileiro 
S. A. ou sociedade de economia mista de fins análogos. 

II - Os recursos constantes do item I da letra a serão in-
diferentemente destinados a subscrição de ações por parte da União 
ou a trabalhos de pesquisas a cargo do C. N. P. 

§ 3.º O Fundo Nacional do Petróleo será constituído no Banco 
do Brasil ou no Banco Nacional de Investimentos, quando criado 
e poderá ser subdividido, por conveniência de serviço, em suas filiais 
nos Estados. 

Justificação 

A exploração do petróleo feita por meio de recursos de várias 
procedências e com a intervenção constante do Conselho Nacional 
do Petróleo está a reclamar a criação de um fundo que lhe permita 
fácil movimentação e conveniente distribuição dos dinheiros que 
lhe serão destinados. 

Na relação dos dois projetos, o de n.0 1.516 e o de n.º 1.517, 
sente-se a cada passo a dificuldade resultante da ausência dês-
se fundo, quer para recolhimento das arrecadações provenientes 
de várias imposições instituídas, quer para cumprimento de deter-
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minações espec1a1s concedidas à movimentação dos recursos . A 
criação do fundo sanará as dificuldades e permitirá melhor regi-
me no que concerne às aplicações dos tributos fiscais. 

Sala das Sessões, em .. de junho de 1952. - Alde Sampaio. 

N.O 30 
Emenda ao Art. . .. 
Acrescente-se, em substituição ao Art. 8.0 , o seguinte Art. e 

seus parágrafos: 
Art. . . . - Pelo prazo de cinco anos, o Poder Executivo in-

clui!'á, anualmente, na proposta orçamentária, importância cor-
respondente ao plano de despesas destinadas a empreendimentos 
ligados à pesquisa e exploração do petróleo. 

§ 1.º - Esta verba será automàticamente registrada no Tri-
bunal de Contas e será movimentada pelo Conselho Nacional do 
Petróleo, constituindo empenho para cada despesa parcial o ato 
de seu Presidente que lhe ordene a dedução do crédito orçamen-
tário, seguido da comunicação, para registro, ao Tribunal de Contas. 

§ 2.o - A importância consignada à pesquisa e exploração do 
petróleo será incluída na verba de obras e equipamentos, com des-
tino ao Fundo Nacional do Petróleo, e nela se discriminarão espe-
cificamente as dotações de estudos e projetos, trabalhos geológicos, 
trabalhos geofísicos, prospecções, sondagens e perfurações de poços 
pioneiros e contribuições da União para os empreendimentos li-
gados à exploração do petróleo. 

§ 3.º - O Tesouro Nacional recolherá ao Fundo Nacional do 
Petróleo, diàriamente e diretamente das repartições arrecadadoras, 
a quota do impôsto único sôbre combustf veis € lubrificantes destina-
da à pesquisa e exploração do petróleo, e depositará, mensalmente, 
no mesmo Fundo, a importância que falte para completar o duo-
décimo da dotação total consignada. 

Justificação 

Não se pode conceber o emprêgo de tributos fiscais como re-
cursos para a exploração do petróleo, sem que figure a respectiva 
dotação no orçamento. 

Por outro lado, mal, administrativamente, andará a entidade 
encarregada da condução dos vários empreendimentos ligados à 
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pesquisa e industrialização do petróleo, se não traça previamente 
um plano anual de despesas com as minúcias que a previsão per-
mite. 

Assim sendo, a emenda procura atender êsses preceitos, ao 
mesmo tempo que afasta, por dispositivo legal. os entraves de que é 
acusada a administração pública brasileira no que se refere à dis-
posição da verba e ao fornecimento dos recursos em dinheiro por 
parte do Tesouro. 

Sala das Sessões, em .. de junho de 1952. - Alde Sampaio. 

N.O 31 

·Emenda aditiva 

Acrescente-se o seguinte Capítulo constituído por artigos e 
parágrafos relacionados com os recursos obtidos pelo Poder Público 
através de empréstimos: 

Empréstimos públicos 

Art. - (Adaptação do Substitutivo da U .D.N.) - Fica a 
União autorizada a lançar, para suprimento do Fundo Nacional do 
Petróleo, empréstimos internos, até dois bilhões de cruzeiros 
(Cr$ 2. 000. 000. 000,00) por ano, durante o período de 1952 a 1957 ~ 
cujos títulos terão os valores nominais de Cr$ 200,00, 500,00, 
1. 000,00, 5. 000,00 e 10. 000,00 e as seguintes características: 

a) - juros de seis por cento (6%) ao ano; e 
b) - prazo de dez (10) anos. 
Parágrafo único - Os juros dos títulos dêsse empréstimo go-

zarão de isenção do impôsto de renda. 
Art. 10 (idem) - Os títulos de empréstimo previsto no artigo 

anterior darão direito a uma bonificação extraordinária, nos exer-
cícios em que a Sociedade distribuir lucros superiores a dez por 
cento (10%) sôbre o capital e as reservas investidas e gozação~ 
além dêste limite, de preferência na distribuição de lucros, até 2% 
sôbre o seu valor nominal . 

Parágrafo único - O montante da bonificação será proposto 
pela Diretoria da emprêsa e homologado pelo Conselho de Admi-
nistração. 
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Art. 11 (idem) - Os Bancos e as Casas Bancãrias cujos de-
pósitos do público excederem de cinco vêzes o capital integraliza-
do, assim como as Caixas Econômicas Federal e Estaduais, em 
funcionamento no território nacional, por suas matrizes, filiais e 
agências, cooperarão com o Govêrno Federal no lançamento dêste 
empréstimo, mediante a aquIBição anual, em duodécimos mensais, 
de títulos no valor correspondente até o máximo de meio por cen-
to ( % % ) dos depósitos de cada um dos seus departamentos. 

§ 1.º - Para o cálculo do montante das quotas de títulos des-
tinados aos Bancos e Casas Bancárias serão tomados por base os 
balanços do exercício imediatamente anterior. 

§ 2.0 - Os estabelecimentos bancários referidos neste artigo 
colocarão livremente, em mãos do público, os títulos adquiridos. 

Art. 12 (idem) - O Ministro da Fazenda baixará instruções 
contendo normas para a execução do disposto nos Arts. 9.º e 
10, para as contribuições da fiscalização bancária. 

Justificação 

O Projeto prevê, no seu Art. 9.º, subscrição ·compulsória de 
ações por parte dos proprietários de veículos automóveis das di-
versas espécies, instituindo um direito de arrecadação, em favor 
de sociedade de índole particular, que constitui verdadeira sub-
versão do direito de taxas. Cria-se, por esta forma, uma figura de 
contribuinte em razão da natureza dos bens que possui, ou dos 
produtos que consome, os quais no caso seriam a gasolina ou ou-
tros derivados do petróleo, e obriga-se a que concorra para o de-
senvolvimento da indústria de onde êsses bens provêm. O fato tem 
uma aparência de lógica que imediatamente se desfaz quando se 
quisesse confiar para inúmeras outras aplicações em casos idênti-
cos ou análogos, o que mostra o inconveniente de querer dar-se o 
primeiro passo nesse sentido. 

Para suprir a deficiência de capital para a Sociedade, ad-
mitindo-se que o público não depositaria confiança no empreendi-
mento por subscrição voluntária, a emenda prevê o recurso de em-
préstimo compulsório, por processo mais recomendável. Efetiva-
mente, o fato de alguém possuir um automóvel e, com mais razão, 
o fato de uma emprêsa explorar industrialmente o transporte por 
meio de caminhões ou de outros veículos, não os indicam como fon..\ 
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te de disponibilidade para novos empreendimentos, muitas vêzes 
com sacrifício de manutenção daqueles onde aplicam a sua ati-
vidade. 

Sabe-se que os novos empreendimentos devem ser custeados 
por aquilo que se chama de capitais novos, os quais provêm do 
lucro dos empreendimentos existentes e das sobras, em mãos in-
dividuais, resultantes da diferença entre os ganhos e o consumo. 

Ora, os bancos servem de depósito para êsses capitais novos e 
se o Poder Público considera de tal utilidade a exploração do pe-
tróleo, que a considera mais urgente do que qualquer outro em-
preendimento que ficasse a critério dos possuidores de capitais, 
certo que o melhor caminho é o de procurar os recursos nos seus 
depósitos iniciais onde se acham, à espera da solicitação dos em-
preendedores . 

Assim não se vai desfalcar o capital de movimento de emprê-
sas constituídas, que muitas vêzes já recorrem aos bancos para 
suprir suas próprias necessidades, e, ao mesmo tempo, colocou-se 
em primeiro plano de preferência para aplicação de capitais um 
emprendimento que a iniciativa privada refuga pela dúvida nos 
seus resultados e que o Poder Público considera essencial e indis-
pensável para o desenvolvimento econômico da Nação. 

A emenda dá, por conseguinte, refôrço de apoio à proposta in-
cluída no substitutivo elaborado por uma Comissão a pedido do 
Diretório da União Democrática Nacional. 

Sala das Sessões, 5 de· junho de 1952. - Alde Sampaio. 

N.0 32 

Artigo 9.0 e seu parágrafo, suprimam-se. 

Justificação 

O dispositivo prescreve subscrição compulsória de ações e obri-
gações por parte dos proprietários de veículos automóveis das vá-
rias espécies existentes, pelo que o Poder Público exerce o seu po-
der coercitivo de tributar em favor de uma sociedade de economia 
mista. 

Ainda que se considere legítima a aplicação dêsse poder de 
tributar exercido pelos podêres públicos em beneficio de uma so-
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ciedade de molde particular e, portanto, onde o lucro é um dos 
objetos da emprêsa; ainda assim, o artigo cria uma categoria es-
pecial de contribuintes cujos fundamentos não são aceitáveis, pon-
do, além disto, os atingidos em desigualdade perante a lei. 

O simples fato dos proprietários de veículos automóveis utili-
zarem gasolina ou outros derivados do petróleo não pode dar nas-
cimento a uma categoria especial de contribuintes, onerados não 
com uma taxa cujos resultados reverteriam em seu beneficio, mas 
com uma arrecadação compulsória aplicada em beneficio geral da 
Nação e até apllcãvel em p~ra perda na pesquisa de jazidas de 
petróleo. 

Ademais o ônus recai sôbre os custos do transporte jã tão ele-
vados que são no País, refletindo substancialmente em prejui7.o 
daquelas regiões mais longínquas do território nacional, que, com 
grandes sacrifícios, conseguem remeter os seus produtos para os 
centros consumidores. 

A emenda anterior relativa a empréstimo público supre a eli-
minação dêste artigo e para mais ampla apreciação entre uma e 
outra forma de recursos, recomenda-se o confronto das duas justi-
ficativas apresentadas. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Alde Sampaio. 

N.O 33 

Acrescente-se onde convier o seguinte capítulo com seus ar-
tigos e parãgrafos: 

Plano de Pesquisa 

Art. (acrescido) - Dentro dos primeiros cinco anos de exis-
tência da Sociedade, a União continuará os trabalhos de pesquisa 
por conta do Tesouro, consignando-se anualmente verba orçam,en-
tária para êste fim especifico, nos têrmos do artigo . 

§ l.º - Os trabalhos de pesquisa a que se refere o artigo serão 
conduzidos pelo e. N. P. (Conselho Nacional do Petróleo) , o qual 
poderá efetuã-los com a Petróleo Brasileiro S.A. ou com qualquer 
outra entidade nacional ou estrangeira, de reconhecida capacidade 
especializada. 

§ 2.º - Os trabalhos de pesquisa feitos pelo C.N .P. serão 
orientados no objetivo de determinar novas regiões petrolíferas no 
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Brasil e não se efetuarão na região definida pelo Decreto 
n.0 29.537, de 8 de maio de 1951. 

Art. (acrescido) - Anualmente o C.N.P. fará o plano de 
trabalho para pesquisa no território nacional, discriminando-se 
especlficamente: 

a) as regiões ou localidades onde se realizarão os trabalhos; 
b) as despesas por objeto de serviço, nos têrmos da discrimi-

nação do parágrafo 2.º do artigo. 
Parágrafo único - O plano para os trabalhos de pesquisa 

acompanhará a proposta do Orçamento da União, remetida pelo 
Poder Executivo, ao Congresso Nacional. 

Justificação 

A emenda, de combinação com outras anteriores, tem por fim 
enquadrar dentro da técnica econômica do petróleo a iniciativa 
consubstanciada no projeto de aplicar consideráveis recursos fis-
cais na sua exploração. 

Na realidade, o grande entrave da indústria de exploração de 
petróleo está na pesquisa, pelos riscos indefiníveis e sem limites 
do empreendimento. :tstes riscos sobem de vulto quando a região 
que se vai pesquisar nenhum indicio forneceu, ainda, da existência 
de petróleo, tal é o caso da imensa região sedimentária do Brasil, 
com exceção da zona marítima da Bahia. 

Partindo dêste fato de observação, em virtude do qual decorre 
a técnica econômica do petróleo, e no propósito de reduzir à míni-
ma extensão esta justificativa, vamos apresentar, sob a forma de 
asserções sucessivas, conceitos e induções ligados à exploração do 
petróleo, tendo em vista sobretudo a pesquisa: 

a) o capital particular düicilmente é tentado de aplicar-se 
na pesquisa do petróleo em regiões onde não há indicias indubitá-
veis de sua existência. Pelo contrário, a probabilidade grande de 
existência de jazidas de petróleo, tal é o caso da região litorânea 
da Bahia, atrai fàcilmente capitais para prosseguimento de novas 
descobertas; 

b) como cabe ao Estado suprir as deficiências de iniciativa 
do capital particular na solução de problemas econômicos de gran-
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de interêsse para a coletividade, se há de reconhecer que o princi-
pal problema do Estado na estruturação da indústria do petróleo 
consiste em determinar as regiões petrollferas do país, para em se-
guida utilizar-se dos capitais particulares nos desenvolvimentos 
posteriores da exploração do petróleo, já seguro das condições que 
pode impor a êsses capitais; 

e) como a indústria do petróleo requer a continuidade das 
explorações, o processo de técnica econômica da.S emprêsas priva-
das consiste em custear as pesquisas com o resultado das explo-
rações anteriores. '.É o que já é possível fazer-se no Brasil, partin-
do-se do petróleo da Bahia por meio de uma sociedade de índole par-
ticular, embora sujeita ao contrôle do Poder Público; 

d) o processo anterior de custear as pesquisas com o resul-
tado da própria exploração do petróleo não pode, entretanto, ter 
desenvolvimento muito rápido, nem tem amplo campo de apli-
cação, pois não se pode admitir que a emprêsa exponha seu capital 
de constituição em grandes e aleatórias despesas de pesquisas, so-
bretudo em zonas ainda desconhecidas. 

E' o que a emenda anterior procurou ressalvar, limitando à 
região baiana, as pesquisas feitas pela Petróleo Brasileiro S. A., 
nos seus primeiros cinco anos de existência. 

e) como a imensa área sedimentar brasileira está a reclamar, 
com premente urgência, os serviços de pesquisa para determina-
ção das regiões petrolíferas e como seria de má técnica exigir da 
Petróleo Brasileiro S. A. a temeridade de aplicar seu próprio ca-
pital de constituição em pesquisas grandemente aleatórias, com-
pete ao Poder Público concorrer com os meios ao seu alcance para 
resolver o problema; 

f) o projeto prevê o fornecimento dos recursos públicos à 
própria Petróleo Brasileiro S . A. para o fim da pesquisa em tôda a 
área sedimentar brasileira, mas isto não é recomendável, quer de 
acôrdo com a ciência das finanças, no que se refere ao emprêgo dos 
tributos fiscais; quer de acôrdo com a técnica da organização de 
emprêsas, pelo que se refere ao desempenho do serviço de pesquisa 
nas regiões não petrolíferas. De fato, no que concerne à aplicação 
dos dinheiros públicos, é condenável que se encaminhe, a uma so-
ciedade de índole particular, o produto de tributos fiscais, ainda 
que sob o pretexto de aumento de capital; no que concerne ao de-
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sempenho do serviço, é manifesto que uma emprêsa que se orga-
niza com o fim de lucro não cumpre bem a função de pura despesa 
que se contrapõe à própria formação do lucro, como ocorre com a 
pesquisa em regiões não conhecidamente petrolíferas. Somente 
quando a pesquisa vem a constituir um problema econômico para 
a formação de lucros futuros, há interêsse na emprêsa de dela 
cogitar, mas ainda assim, diluindo o problema no tempo, o que é 
contrário à urgência do caso brasileiro; 

g) os estudos doutrinários demonstram que a organização de 
uma entidade com o único fim de realização de despesas difere 
da organização de uma emprêsa que se institui com o objetivo de 
lucro, como é próprio de tôdas as emprêsas de índole particular. 
No primeiro caso, a organização se defronta simplesmente com 
problemas de pura técnica, no segundo, com problemas de técnica 
e de economia, predominando, de modo geral, os fundamentos 
econômicos acima dos fundamentos técnicos. 

O que a experiência e a teoria demonstram é que os serviços 
dependentes das organizações de pura técnica podem ser conduzi-
dos, em bom desempenho, por instituições estatais; enquanto que 
as emprêsas de fins econômicos, quanto mais dependam da técnica 
econômica, menos apropriadas são à direção estatal. 

h) por tôdas as razões expostas, não seria desejável que o 
Estado entregue à Petróleo Brasileiro S. A., recursos provenientes 
de arrecadação de impostos que devam ser aplicados nas despesas 
de pesquisa em regiões não determinadas como petrolíferas; 

i) de acôrdo com a tese posta preliminarmente e consubs-
tanciada na presente emenda, o problema do petróleo fica sujeito 
a duas soluções: parte a cargo de emprêsa de índole particular, 
submetida ao regime de exploração continuativa, sem estar obri-
gada à temeridade de aplicar o próprio capital na aventura de des-
cobrir petróleo sob incerta probabilidade; parte a cargo do Estado 
naquilo que lhe compete de acôrdo com as prescrições clássicas da 
direção dos povos e que é capaz de bem conduzir pela própria na-
tureza do encargo que assume; é o que pretende a emenda come-
tendo ao Conselho Nacional do Petróleo a tarefa de pesquisa na 
vasta região sedimentar brasileira. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Alde Sampaio. 
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N.0 34 
Ao Art. 12: 
Escreva-se, da seguinte forma, o Art. 12: 
Art.... (Art. 12 do Projeto, com modificação) - A Petró-

leo Brasileiro S.A. poderá emitir, até o limite do dôbro de seu 
capital integralizado, obrigações ao portador, podendo dentro dês-
se limite e na proporção de até 1/4 do seu capital, ser dada, pelo 
Poder Executivo, a garantia do Tesouro, após exposição do Minis-
tro da Fazenda, com audiência do Conselho Nacional do Petróleo. 

Justificação 

O direito de emitir obrigações até o dôbro de seu capital só 
é admissível que figure na lei, por tratar-se de sociedade direta-
mente controlada pelo Poder Público, e na presunção de que o 
limite do capital só será excedido quando, na realidade, o pa-
trimônio da emprêsa permitir a operação sem dolo contra os subs-
critores. Além do capital e quando o acervo da Sociedade já não 
fôr suficiente para garantir empréstimos, só se pode permitir que 
o Tesouro Nacional dê o seu aval nas subscrições compulsórias e, 
fora daí, vá até um quarto do capital no pressuposto de que a So-
critores. Além do capital e quando o acervo da Sociedade já não 
em curso. Jogar com o dinheiro do Tesouro numa importância 
dupla de um capital já considerado enorme para as possibilidades 
brasileiras é ação perigosa aos cofres públicos que o Congresso 
não pode antecipadamente subscrever, abstraindo-se da sua pró-
pria função de fiscalizar os atos do Poder Executivo. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Alde Sampaio. 

N.O 35 

Acrescente-se em seguida ao Art. 14: 
Art.... (acrescido) - Os atos de direção da Sociedade não 

poderão ser subtraídos ao exame e fiscalização do Congresso Na-
cional. 

Justificação 

Uma sociedade que goza de favores especiais; que conta com 
empréstimos compulsórios; que aplica por sua própria orientação 
tributos fiscais oriundos da renda anual da Nação; que dispõe do 
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aval do Tesouro para lançamento de obrigações que envolvem a 
garantia de seu patrimônio, 51 % do qual pertencem ao Estado que 
tem a maioria de seus diretores nomeados pelo Presidente da Re-
pública; não pode deixar de ser submetida à fiscalização do Con-
gresso. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Alde Sampaio. 

N.0 36 
Ao Art. 16: 
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao Art. 16: 
Parágrafo único (acrescido) - A importância do dividendo 

auferido pela União constará no Orçamento da República como 
renda industrial e a verba correspondente da despesa será con-
signada ao Fundo Nacional do Petróleo. 

Justificação 

Os administradores públicos brasileiros estão a condenar, acer-
tadamente, não só a morosidade do Tesouro em despachar buro-
cràticamente as verbas orçamentárias, como ainda a negar-se a 
cumprir o orçamento, atribuindo grau de utilidade às despesas 
prescritas no Orçamento e, conseqüentemente, criando prioridade 
para a entrega do dinheiro de que é depositário. 

Daí os vários expedientes que estão sendo empregados, até por 
dispositivos de lei, com o fim de afastar as verbas orçamentárias da 
influência do Tesouro e quiçá do Ministério da Fazenda. 

0 caso é, porém, de correção administrativa e só por exceção 
de fundo legal e, no caso, nada justifica que se deixe de cum-
prir o sábio preceito da Constituição que obriga, no seu Art. 
73, que tôdas as rendas federais figurem no Orçamento, tanto 
mais quanto o regime instituído pela criação do Fundo Nacional 
com as providências indicadas na emenda anterior afastam com-
pletamente os receios de ação prejudicial do Tesouro. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Alde Sampaio. 

N.º 37 

Acrescente-se, em seguida ao Art. 16, o seguinte artigo e seu 
parágrafo único: 

l.º Será de 20% o limite máximo de dividendos atribuídos 
pela sociedade, pas::;ando a constituir fundos para a pesquisa, in-

10 - 26246 
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suscetível de distribuição, os lucros anuais que excederem êste li-
mite. 

2.0 Os dividendos, que por direito couberem às pessoas físi-
cas e jurídicas de que trata o Art. 13, não serão distribuídos em 
dinheiro, além da taxa de 12% ao ano sôbre as suas quotas-partes 
nos capitais, convertendo-se o restante em obrigações ou ações 
preferenciais. 

Justificação 

A emenda prevê limite de lucro para os acionistas e limitação 
dos lucros distribuídos, com o fim de aplicar parte das sobras 
anuais no desenvolvimento da própria emprêsa. 

O limite de lucro se justifica dentro do próprio sistema pro-
posto, o qual se baseia no fato do Estado entregar à Sociedade a 
exploração do petróleo em zona jâ conhecidamente petrolífera, o 
que afasta a necessidade de grandes lucros que cheguem para co-
brir as despesas consumidas em pesquisas infrutíferas. O Estado 
toma a si a tarefa de determinar as zonas petrolíferas, o que reduz 
ao normal o coeficiente de risco do empreendimento; e ao convo-
car os capitais particulares, lhes pode impor condições de explora-
ção compatíveis com a prosperidade da emprêsa. A limitação de 
lucros é assim uma conseqüência do sistema. 

A retenção na Sociedade por parte do lucro anual é fato pre-
visto nas boas organizações que não podem se abster de levar em 
conta a continuidade da exploração e o desenvolvimento econômi-
co da própria emprêsa. 

O Poder Público, portanto, ao criar os fundamentos de uma 
emprêsa de índole particular, iniciada em condições de prosperida-
de, pode e deve impor que sejam cumpridos os preceitos em que 
se baseia o seu bom funcionamento. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Alde Sampaio. 

N.0 38 

Ao Art. 18: 
Escrevam-se da forma abaixo o Art. 18 e seu parâgrafo 

único: 
Art. 18 do Projeto, com modificação - Fica a Petróleo· 

Brasileiro S.A. autorizada a dar garantia para aquisição de equi-
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pamentos e para empréstimos de financiamento de serviços, feitos 
no País ou no exterior, por emprêsa subsidiária, dependendo qual-
quer das operações de prévia e específica aprovação do Conselho 
Nacional do Petróleo. 

Parágrafo único - Se não houver sido utilizada a garantia 
prescrita no Art. 12 ou se a reavaliação do acervo da emprêsa 
feita pelo C.N .P. assim o permitir, poderá ainda o Poder Execu-
tivo dar, a êsses empréstimos, a garantia do Tesouro Nacional até 
a proporção de 1/4 do capital integralizado, após exposição do Mi-
nistro da Fazenda, com audiência do Conselho Nacional do Pe-
tróleo. 

Justificação 

A emenda altera simplesmente o dispositivo do Projeto com 
o fim de melhor acautelar a legitimidade do ato do Tesouro Na-
cional, quer prescrevendo o fim do empréstimo, quer mandando 
examinar o patrimônio da emprêsa para assegurar-se do êxito da 
operação. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Alde Sampaio. 

N.0 39 

Acrescente-se, onde convier, o seguinte capítulo com seus vá-
rios artigos e parágrafos: 

Modificação na estrutura do Conselho Nacional do Petróleo 

Art. (acrescido) - Serão destacadas da divisão técnica do 
C.N .P. as seções de Geologia, Geofísica, Sondagem e Produção. 
Rochas Betuminosas e Pirobetuminosas, as quais se incorporarão 
para formar a Divisão de Pesquisas. 

Art. (acrescido) - A Divisão de Pesquisas executará os tra· 
balhos oficiais de pesquisas no território nacional, com exceção da 
região petrolífera da Bahia e de Sergipe, definidas pelo Decreto-lei 
n.º 29.537, de 8 de maio de 1951, ficando à sua disposição os equi-
pamentos de serviço que não forem relacionados pelo C. N. P. nos 
têrmos do § l.º do Art. 4.º. 

Art. (acrescido) - Incumbe fundamentalmente à Divisão 
de Pesquisa a descoberta ou determinação de regiões petrolíferas 
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no território brasileiro, cabendo-lhe, para êsse fim, a elaboração do 
plano geral de ação e dos planos parciais relativos às diversas fa-
ses dos trabalhos de pesquisa, constituídos para cada ano. 

Parágrafo único - O plano geral e os parciais serão anual-
mente submetidos à aprovação do Conselho Pleno do C. N. P. 

Art. (acrescido) - A execução dos serviços de Pesquisa será 
feita concomitantemente por pessoal sob sua administração e por 
contratos com emprêsas especializadas nacionais ou estrangeiras 
sob a sua direta fiscalização. 

Art. (acrescido) - O orçamento do C.N.P. incluirá anual-
mente as dotações destinadas a pesquisas, discriminando-as de 
acôrdo com os planos aprovados. 

Art. (acrescido) - A Divisão de Pesquisa disporá do pes-
soal efetivo estritamente necessário sob suas ordens para a prepa-
ração dos trabalhos, a execução dos serviços e a fiscalização dos 
resultados, devendo o restante do pessoal ser admitido sob a forma 
de contrato ou de empreitada de serviço. 

§ 1.0 - O pessoal admitido na forma do final do artigo F, fica 
sob o amparo da legislação trabalhista, com exceção da estabilida-
de e da indenização por tempo de serviço. 

Nota - E' admissível a exceção pelo fato de não se tratar de 
empreendimento lucrativo, senão de simples aplicação de despesas. 

§ 2.º - E' permitida, na execução dos serviços materiais, a im-
posição de multas e a atribuição de prêmios previstos nos contratos. 

Art. (acrescido) ·- O pessoal técnico, efetivo ou contratado, 
da Divisão de Pesquisa, quer no final de estudos geológicos e geo-
.físicos de região, quer no término da perfuração de poço de pros-
pecção, receberá do C. N. P., por instrução da Divisão de Pesquisa, 
-certificado de colaborador nos trabalhos de investigações, onde 
se inscrevem o seu tempo de serviço gasto na região e o importe 
de seus vencimentos em dinheiro. 

§ 1.º - A descoberta de zona petrolífera em território nacio-
nal, com exceção da região definida pelo Decreto-lei n.0 29.537, de 
8 de maio de 1951, cria o direito, aos portadores de certificados, de 
prêmios, que lhes serão atribuídos após a implantação do poço 
pioneiro que revele indubitàvelmente o valor comercial da jazida. 

§ 2.0 - O prêmio será distribuído proporcionalmente ao pro-
duto do tempo.e da remuneração constante do certificado de cada 
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colaborador e o seu total será representado pela quota de 1 % do 
valor comercial atribuído à parte da jazida dependente do poço 
pioneiro instalado, estimado êste valor pelo Conselho Nacional do 
Petróleo. 

§ 3.0 - O prêmio será pago 50% em dinheiro, pela União, e 
50% por ações ou obrigações da emprêsa a que seja entregue aja-
zida para extração do petróleo . 

Art. (acrescido) - O Conselho Nacional do Petróleo exer-
cerá o contrôle dos serviços da Divisã0 de Pesquisas por intermé-
dio da Divisão Técnica . 

Justificação 

Trata-se de acomodação do Conselho Nacional do Petróleo 
ao fim primordial que passa a constituir sua incumbência, qual 
seja a de realizar pesquisas que venham a dar a conhecer as re-. 
giões petrolíferas brasileiras. 

Conhecidas essas regiões pode dizer-se que não existe mais 
problema de petróleo no Brasil; e só isso é bastante para justificar 
o sacrifício que se exige da Nação, jogando à aventura grande im-
portância retirada de suas rendas. 

A direção dos órgãos estatais nunca é inteiramente imune 
às influências políticas que tem contra si que o interêsse pessoal 
dos diretores não coincide com o interêsse da própria entidade na. 
realização do seu objeto, como ocorre com as emprêsas particula-. 
res; de sorte que a instituição de uns órgãos dessa natureza ne-
cessita de perfeita acomodação a seus fins, não só quanto à sua 
estrutura, senão também quanto à ação dos seus componentes. 

E' o que a emenda pretende consubstanciar nas linhas gerais 
da organização, deixando a própria prática o que por mais minu-
dência fôr aconselhável. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Alde Sampaio. 

N.O 40 

Art. 29 com seu parágrafo único - suprimam-se. 

Justificação 

Não é admissível que, nas próprias palavras do artigo, "se en-
tregue" a uma só sociedade particular um saldo orçamentário, 
ainda com a ressalva do parágrafo único de que a quantia será le-
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vada à conta da integralização do capital da União. As sobras de 
verba do orçamento têm sempre de volver ao Tesouro e o mais que 
se permite é que, antecipadamente, sejam indicadas como fundo, 
para abertura de crédito. 

Neste passo, volvemos à nossa tese de que não é doutrinària-
mente admissível, nem tecnicamente recomendável, que o Poder 
Público entregue recursos tipicamente fiscais a uma sociedade 
particular, ainda que sob o disfarce de subscrição de capital, que 
continuamente se aumenta. 

Insistimos, já agora, nesta última emenda apresentada ao Pro-
jeto, que a forma mais adequada para a solução do problema do pe-
tróleo, nos tênnos que o Poder Executivo o colocou, consiste na 
adoção de fórmula dupla, isto é, as atividades custeadas por meio 
de tributos fiscais devem ser conduzidas pelo Conselho Nacional 
do Petróleo, reestruturado para êsse fim; as atividades compatí-
veis com as emprêsas de índole privada, quer pelos recursos que 
lhes são próprios, quer pelo objeto que preside à sua organização, 
passarão ao cargo da Petróleo Brasileiro S. A. 

Com as diversas modificações sugeridas, com as correções in-
troduzidas pelas várias Comissões da Câmara e com a distribuição 
dos artigos originais no novo texto, o Projeto tomaria a disposi-
ção seguinte, cuja apresentação serve como meio de melhor jul-
gamento das emendas propostas pelo signatário desta: 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l.º (Art. 1.º do Projeto com acréscimo) - Fica a União 

autorizada a constituir uma sociedade por ações, denominada Pe-
tróleo Brasileiro S.A. e a reestruturar o Conselho Nacional do Pe-
tróleo nos têrmos desta lei. 

Art. 2.º (igual ao Art. 2.º do Projeto) - A Petróleo Brasi-
leiro S. A. terá por objeto a pesquisa, a lavra, a refinação, o co-
mércio e o transporte de petróleo e de seus derivados, inclusive 
de esquisto betuminoso, bem como quaisquer atividades correlatas 
ou afins. 

§ 1.º (emenda da Comissão de Justiça) - A pesquisa e a la-
vra realizadas pela Sociedade obedecerão aos planos aprovados pelo 
Conselho Necional do Petróleo e serão por êle, em nome da União, 
autorizadas. 
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§ 2.0 (acrescido) - A outorga de autorização de pesquisa as-
segura à Sociedade o direito exclusivo de efetuá-la na zona reque-
rida e o de obter a autorização ou concessão de lavra, salvo a sus-
pensão da pesquisa por mais de seis meses sem causa reconhecida 
pelo C.N.P. 

§ 3.º (acrescido) - Nos primeiros cinco anos de existência, a 
Sociedade limitará seu campo de pesquisa à região petrolífera da 
Bahia e Sergipe, definida pelo Decreto n.º 29. 537, de 8 de maio de 
1951, e aquelas em que o C.N.P. houver estabelecido poços pionei-
ros que revelem indubitàvelmente a existência de petróleo. 

Capital 

Art. 3.0 (igual ao Art. 3.0 do Projeto) - O capital da Socie-
dade será de Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros), 
dividido em 20.000.000 (vinte milhões) de ações nominativas, 
do valor de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) cada uma. 

§ 1.º (do Projeto com modificação) - Até o ano de 1956, oca-
pital será elevado a um mínimo de dez bilhões de cruzeiros, of ere-
cendo a Sociedade, logo que fundada, ações à subscrição pública 
com a restrição imposta na parte final do Art. 5.0 • 

§ 2.º (emenda da Comissão de Justiça) - As ações da Socie-
dade 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 Decre-
to-lei n. o 2 . 627, de 26 de setembro de 1940 . 

§ 3.º (acrescido pela Comissão de Justiça) - As ações da So-
ciedade poderão ser agrupadas em títulos 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 (emenda da Comissão de Justiça, com modificação) 
- A União subscreverá a totalidade do capital inicial da Socie-
dade, o qual será expresso em ações ordinárias e para sua in-
tegralização disporá de bens e direitos que possui, relacionados 
com o petróleo, inclusive a permissão para utilizar jazidas de pe-
tróleo, rochas betuminosas e pirobetuminosas e de gases naturais 
e mais da importância de cem milhões de cruzeiros para constituir 
o capital inicial de movimento. 



-152-

§ 1.0 (do Projeto com modificação) - O e .N. P. fará a re-
lação dos bens que serão incorporados à Sociedade e se o valor 
apurado por avaliação na forma da lei, de bens e direitos referi-
dos neste artigo não bastar para a integralização do capital, a 
União o fará aumentando a importância em dinheiro. 

§ 2. o (do Projeto com modificação) - Fica o Tesouro Nacional 
autorizado a fazer adiantamentos sôbre a importância de cem mi-
lhões de cruzeiros inclusa no artigo; e, no caso previsto do pará-
grafo anterior, a efetuar operações de crédito até o limite de um 
bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros . 

Art. 5.º (emenda da Comissão de Justiça) -As transferências 
pela União de ações do capital por ela inicialmente subscrito ou 
as subscrições de aumento de capital pelas entidades ou pessoas 
às quais a lei confere êste direito, não poderão, em hipótese algu-
ma, importar em reduzir as ações ordinárias da União a menos de 
51 % do total. 

Art. 6.0 (do Projeto com modificação) - Os aumentos perió-
dicos do capital da Sociedade far-se-ão com subscrição voluntá-
rias de ações e com recursos retirados do Fundo Nacional do Pe-
tróleo. 

Plano Nacional do Petróleo 

Art. 7.0 (acrescido) - Fica criado o Fundo Nacional do Pe-
tróleo destinado a reunir recursos para a pesquisa e a exploração 
industrial de petróleo ou de esquisto betuminoso, a cargo do Con-
selho Nacional do Petróleo ou da Sociedade de Economia Mista. 

§ l.º - O Fundo Nacional do Petróleo será constituído: 
a) pela quota da receita do impôsto único sôbre combustí-

veis líquidos que venha a ser destinada à pesquisa de petróleo: 
I - por parte da União; 
II - por parte dos Estados e Municípios no que queiram des-

tinar de sua quota a empreendimentos iigados à exploração do pe-
tróleo; 

b) pelas verbas que lhe forem consignadas no Orçamento da 
República; 

e) pelas rendas industriais e créditos adicionais que lhe fo-
rem destinados; 

d) pelos recursos resultantes do empréstimo público previsto 
no Art. P.0 ; 
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e) por outros recursos que eventualmente lhe sejam atri-
buídos. 

§ 2.º - Os recursos do Fundo serão movimentados pelo Con-
selho Nacional do Petróleo, que os aplicará com as restrições abai-
xo discriminadas: 

I - Os recursos constantes da letra d e do item II da letra 
a serão destinados a subscrições de ações da Petróleo Brasileiro 
S. A. ou sociedade de economia mista de fins análogos. 

II - Os recursos constantes do item I da letra a serão in-
düerentemente destinados a subscrição de ações por parte da 
União ou a trabalhos de pesquisa a cargo do C. N. P. 

III - Os recursos constantes da letra e, se a lei não lhes 
prescrever a destinação, serão destinados às despesas realizadas 
pelo C.N .P., quando provenham de tributos fiscais, e à subscrição 
de ações, quando constituam contribuições sem perda de proprie-
dade ainda que se trate de contribuiçôe~ impostas. 

§ 3.º - Os recursos de origem fiscal serão movimentados sob 
as prescrições constantes do § 1.º do Art. 8.0 • 

§ 4.º - O Fundo Nacional do Petróleo será depositado no Ban-
co do Brasil ou no Banco Nacional de Investimentos, quando cria-
do e poderá ser subdividido, por conveniência de serviço, em suas 
filiais nos Estados . 

verbas orçamentárias 

Art. 8.0 (aeffescido em substituição aos arts. 8.º, 9.D e 10 
do Projeto) - Pelo prazo de cinco anos, o Poder Executivo inclui-
rá, anualmente, na proposta orçamentária, importância corres-
pondente ao plano de despesas destinadas a empreendimentos li-
gados à pesquisa e exploração do petróleo. 

§ 1.º - Esta verba será automàticamente registrada no Tri-
bunal de Contas e será movimentada pelo Conselho Nacional do 
Petróleo, constituindo empenho para cada despesa parcial o ato 
de seu presidente que lhe ordene a dedução do crédito orçamen-
tário, seguido da comunicação, para registro, ao Tribunal de 
Contas. 

§ 2.o - A importância consignada à pesquisa e exploração 
do petróleo será incluída na verba de obras e equipamentos com 
destino ao Fundo Nacional do Petróleo; e nela se discriminarão 
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de títulos no valor correspondente até o máximo de meio por cen-
to ( % % ) dos depósitos de cada um dos seus departamentos. 

§ 1.º - Para o cálculo do montante das quotas de títulos des-
tinado aos Bancos e Casas Bancárias serão tomados por base os 
balanços do exercício imediatamente anterior. 

§ 2.0 - Os estabelecimentos bancários referidos neste artigo 
colocarão livremente, em mãos do público, os títulos adquiridos. 

Art. 12 (idem) - O Ministro da Fazenda baixará instruções 
contendo normas para a execução do disposto nos Arts. 9.° e 
10, nos quais estabelecerá as sanções que forem análogas às es-
tabelecidas para contribuições da fiscalização bancária. 

Plano da pesquisa 

Art. 13 (acrescido) - Dentro dos primeiros cinco anos de 
existência da sociedade, a União continuará os trabalhos de pes-
quisa por conta do Tesouro, consignando-se anualmente verba 
orçamentária para êste fim específico, nos têrmos do Art. 8.0 • 

§ 1.º - Os trabalhos de pesquisa a que se refere o artigo serão 
conduzidos pelo C. N. P., o qual poderá efetuá-los administrativa-
mente, ou contratá-los com a Petróleo Brasileiro S.A. ou com 
qualquer outra entidade nacional ou estrangeira de reconhecida 
capacidade especializada . 

§ 2.0 - Os trabalhos de pesquisa feitos pelo C.N.P. serão 
orientados no objetivo de determinar novas regiões petrolíferas 
no Brasil e não se efetuarão na região petrolífera definida pelo 
Decreto n.0 29. 537, de 8 de maio de 1951. 

Art. 14 (acrescido) - Anualmente, o C.N.P. fará o plano 
de trabalho para pesquisa no território nacional, discriminando 
especlficamente: 

a) as regiões ou localidades onde se realizarão os trabalhos; 
b) as despesas por objeto de serviço, nos têrmos da discri-

minação do § 2.0 do Art. 8.0 • 

Parágrafo único - O plano para os trabalhos de pesquisa 
acompanhará a proposta do Orçamento da União, remetida pelo 
Poder Executivo, ao Congresso Nacional. 
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Emprêsas subsidiárias 

Art. 15 (Art. 17 do Projeto com modificação) - Na reali-
zação de seu objeto, nos têrmos do Art. 2.0 , a Petróleo Brasilei-
ro S.A. operará diretamente ou através de emprêsas que organi-
zar 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. 

Financiamento 

Art. 16 (Art. 12 do Projeto com modificação) - A Petróleo 
Brasileiro S.A. poderá emitir, até o limite do dôbro de seu capi-
tal integralizado, obrigações ao portador, podendo, dentro dêste 
limite e na proporção de até 1/4 do seu capital, ser dada, pelo Po-
der Executivo, a garantia do Tesouro, após exposição do Ministro 
da Fazenda com audiência do Conselho Nacional do Petróleo. 

Art. 17 (Art. 18 do Projeto com modificação) - Fica a Pe-
tróleo Brasileiro S.A. autorizada a dar garantia para aquisição de 
equipamentos e para empréstimos de financiamento de serviços 
feitos no país ou no exterior, por emprêsa subsidiária, dependendo 
qualquer das operações de prévia e especifica aprovação do Con-
selho Nacional do Petróleo . 

Parágrafo único - Se não houver sido utilizada a garantia 
prescrita no Art. 16, ou se a reavaliação do acervo da emprêsa 
feita pelo C . N . P . assim o permitir, poderá ainda o Poder Execu-
tivo dar, a êsses empréstimos, a garantia do Tesouro Nacional até 
a proporção de 1/4 do capital integralizado nas condições prescri-
tas no final do Art . 16 . 

Acionistas da Petróleo Brasileiro S. A. 

Art. 18 (Art. 13 do Projeto) - Poderão ser acionistas da 
Petróleo Brasileiro S. A., com direito a voto: 

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

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

observância do disposto no Art. 9.0 , alínea b, do Decreto n.º 4.071, 
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de 12 de maio de 1939, limitada a aquisição de ações ordinárias 
a 100.000 (cem mil); 

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

Direção da Petróleo Brasileiro S. A. 

Art. 19 (Art. 14 do Projeto com as modificações da Comis-
são de Finanças) - A Petróleo Brasileiro S . A. será dirigida por 
um Conselho de Administração constituído da seguinte forma: 

§ 1.º - O Presidente da República nomeará quatro diretores, 
dos quais um será o Presidente da Sociedade e do Conselho de Ad-
ministração, com direito 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 separada-
mente 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) a participação de mais 
um diretor, até o limite de dois. 

§ 3.º - Desde que a participação de pessoas físicas e jurídicas 
de direito privado exceda a 7,5% (sete e meio por cento) do ca-
pital social, ser-lhes-á assegurada a faculdade de elegerem sepa-
radamente 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 Constitui-
ção do Conselho Fiscal da Sociedade. 

§ 6.º - E' privativo dos brasileiros natos o exercício das fun-
ções de presidente, membro do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal da Sociedade . 

Art. 20 (acrescido) - Os atos de direção da Sociedade não 
poderão ser subtraídos ao exame e fiscalização do Congresso Na-
cional. 
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Dividendos 

Art. 21 (igual ao Art. 15 do Projeto) - Somente quando as 
ações em poder do público, das entidades paraestatais, dos Muni-
cípios, do Distrito Federal e dos Estados auferirem dividendos de 
8% (oito por cento), será atribuído dividendo ao capital integra-
lizado pela União; somente quando os dividendos que couberem à 
União atingirem 6% (seis por cento), poderão ser fixadas percen-
tagens ou gratificações por conta dos lucros, pela Assembléia Ge-
ral de Acionistas, à Administração da Sociedade. 

Art. 22 (igual ao Art. 16 do Projeto) - O Poder Executivo 
reaplicará na Sociedade os dividendos e juros que forem distri-
buídos às ações e obrigações de Propriedade da União. 

Parágrafo único (acrescido) - A importância do dividendo 
auferido pela União constará no Orçamento da República como 
renda industrial e a verba correspondente da despesa será con-
signada ao Fundo Nacional do Petróleo. 

Art. 23 - Será de 20 % o limite máximo de dividendos atri-
buídos pela Sociedade, passando a constituir fundo para a pes-
quisa, insuscetível de distribuição, os lucros anuais que excederem 
êste limite. 

Parágrafo único - Os dividendos que, por direito, couberem 
às pessoas físicas e jurídicas de que cogita o Art. 18, não serão 
distribuídos, em dinheiro, além da taxa de 12% ao ano sôbre as 
suas quotas-partes, no capital, convertendo o restante em obriga-
ções ou ações preferenciais. 

Isenções ftscais 

Art. 24 (igual ao Art. 20 do Projeto) - A Petróleo Brasi-
letro S. A. gozará de isenção de direitos de importação para con-
sumo, em relação aos maquinismos, seus sobressalentes e acces-
sórios, aparelhos, ferramentas, instrumentos e materiais destinados 
à construção, instalação, ampliação, melhoramento, funcionamen-
to, exploração e manutenção de suas instalações, para os fins 
a que se destina. 

Parágrafo único - Todos os materiais e mercadorias referidos 
neste artigo, com restrição quanto à similaridade, serão desemba-
raçados mediante portaria dos inspetores das Alfândegas . 
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Modificação na estrutura do Conselho Nacional do Petróleo 

Art. 25 (acrescido) - Serão destacadas da Divisão Técnica 
do e.N. P. as secções de Geologia, Geofísica, Sondagem e Produ-
ção, Rochas Betuminosas e Pirobetuminosas, as quais se incorpo-
rarão para formar a Divisão de Pesquisa. 

Art. 26 (acrescido) - A Divisão de Pesquisa executará ostra-
balhos oficiais de pesquisa no território nacional, com exceção da 
região petrolífera da Bahia e de Sergipe, definida pelo Decreto 
n.º 29. 537, de 8 de maio de 1951, ficando à sua disposição os equi-
pamentos de serviço que não forem relacionados pelo C. N. P. , nos 
têrmos do§ l.º do Art. 4.º. 

Art. 27 (acrescido) - Incumbe fundamentalmente à Di-
visão de Pesquisa a descoberta ou determinação de regiões petro-
líferas no território brasileiro, cabendo-lhe, para êsse fim, a elabo-
ração do plano geral de ação e dos planos parciais relativos às di-
versas fases dos trabalhos de pesquisa, constituídos para cada ano. 

Parágrafo único - O plano geral e os parciais serão anual-
mente submetidos à aprovação do Conselho Pleno do C. N. P. 

Art. 28 (acrescido) - A execução dos serviços de Pesquisa 
será feita concomitantemente por pessoal sob sua administração 
e por contratos com emprêsas especializadas nacionais ou estran-
geiras, sob sua direta fiscalização. 

Art. 29 (acrescido) - O orçamento do C.N .P. incluirá anual-
mente as dotações destinadas à pesquisa, discriminando-as de acôr-
do com os planos aprovados. 

Art. 30 (acrescido) - A Divisão de Pesquisa disporá do pes-
soal efetivo estritamente necessário sob suas ordens, para a pre-
paração dos trabalhos, a execução dos serviços e a fiscalização dos 
resultados, devendo o restante do pessoal ser admitido sob a for-
ma de contrato ou de empreitada de serviço. 

§ 1.º - O pessoal admitido na forma do final do artigo fica 
sob o amparo da legislação trabalhista, com exceção da estabilidade 
e da indenização por tempo de serviço. 

Nota - E' admissível a exceção pelo fato de não se tratar de 
empreendimento lucrativo, senão de simples aplicação de despesas. 

§ 2.º - E' permitida a execução dos serviços materiais, a im-
posição de multas e a atribuição de prêmios previstos nos con-
tratos. 
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Art. 31 (acrescido) - O pessoal técnico, efetivo ou contrata-
do, da Divisão de Pesquisa, quer no final de estudos geológicos e 
geofísicos da região, quer no término da perfuração de poço de 
prospecção, receberá do C. N. P ., por instrução da Divisão de Pes-
quisa, certificado de colaborador nos trabalhos de investigações, 
onde se inscrevem o seu tempo de serviço gasto na região e o im-
porte de seus vencimentos em dinheiro. 

§ 1.º - A descoberta de zona petrolífera em território nacio-
nal, com exceção da região definida pelo Decreto n.º 29.537, de 8 
de maio de 1951, cria o direito, aos portadores de certificados, de 
prêmios que lhes serão atribuídos após a implantação do poço 
pioneiro que revele indubitàvelmente o valor comercial da jazida. 

§ 2.o - O prêmio será distribuído proporcionalmente ao pro-
duto do tempo e da remuneração constante do certüicado de cada 
colaborador e o seu total será representado pela quota de 1 % do 
valor comercial atribuído à parte da jazida, dependente do poço 
pioneiro instalado, estimado êste valor pelo Conselho Nacional do 
Petróleo. 

§ 3.º - O prêmio será pago 50% em dinheiro, pela União, e 
50% por ações ou obrigações da emprêsa a que seja entregue a 
jazida para extração do petróleo . 

Art. 32 (acrescido) - O Conselho Nacional do Petróleo exer-
cerá o contrôle dos serviços da Divisão de Pesquisa por intermédio 
da Divisão Técnica. 

Disposições gerais 

Art. 33 (igual ao Art. 19 do Projeto) - Os atos de constitui-
ção da Petróleo Brasileiro S. A. e de integralização do seu capital, 
bem como as propriedades que possuir e as aquisições de bens mó-
veis e imóveis que fizer, e ainda os instrumentos de mandato para 
exercício do direito de voto nas Assembléias Gerais, serão isentos 
de impostos e taxas e quaisquer outros ônus fiscais. 

§ 1.º - Os atos constitutivos serão procedidos: 
I - Pelo estudo e aprovação do projeto de organização dos ser-

viços 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; 
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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 dos Estatutos; 
III - Aprovação do plano de transferência dos serviços que 

tenham de passar do Conselho Nacional do Petróleo para a Socie-
dade e das verbas respectivas. 

§ 3.0 - A Sociedade será constituída em sessão pública do 
Conselho Nacional do Petróleo, cuja ata deverá conter os Estatu-
tos aprovados, bem como o histórico e o resumo dos atos constitu-
tivos, 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. 34 (Art. 21 do Projeto) - Fica assegurado à Petróleo 
Brasileiro Sociedade Anônima o direito de promover desapropria-
ção nos têrmos da legislação em vigor . 

Art. 35 (Art. 22 do Projeto) - Os funcionários públicos 
efetivos da União e das entidades autárquicas ou paraestatais 
poderão servir na Petróleo Brasileiro S . A. em funções de dire-
ção ou de natureza técnica, na forma do Decreto-lei n.º 6.877, de 
18 de setembro de 1944. 

Art. 36 (Art. 23 do Projeto) - O disposto nos Arts. 24 
e de 33 a 35 aplica-se igualmente às emprêsas subsidiárias da So-
ciedade. 

Art. 37 (Art. 24 do Projeto) - Nos estatutos da Sociedade 
serão observadas, em tudo que lhes fôr aplicável, as normas da 
lei de Sociedade por ações. As reformas de estatutos ficam sujei-
tas à aprovação do Presidente da República mediante decreto. 

Art. 38 (Art. 25 do Projeto) - A União poderá incumbir 
à Petróleo Brasileiro S.A. da execução de serviços condizentes 
com a sua finalidade, para os quais destinará recursos financeiros 
especiais. 

Art. 39 (Art. 29 do Projeto) - Não se aplica aos diretores, 
funcionários e acionistas da Petróleo Brasileiro S . A. o disposto 

11 - 2ô 24ô 
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na alínea e do Art. 2.º do Decreta-lei n.º 538, de 7 de julho de 
1938, podendo ser acionista da Sociedade os funcionários dela e 
os servidores públicos, em geral, inclusive os do Conselho Nacional 
do Petróleo. 

Art. 40 (Art. 30 do Projeto) - Os direitos relativos a con-
cessões e autorizações referentes a jazidas de óleo mineral, refi-
narias e oleodutos que a Sociedade receber da União serão ina-
lienáveis. 

Art. 41 (Art. 31 do Projeto) - Esta lei entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, 5 de junho de 1952. - Alde Sampaio. 

N.O 41 

Ao artigo 1.º. 
Redija-se do seguinte modo: 
Art. 1.0 - Fica a União autorizada a incorporar, na forma 

desta lei, uma sociedade por ações, denominada Petróleo Brasilei-
ro S. A. , por abreviação, Petrobrás. 

Justificação 

Petrobrás já é o nome abreviado atribuído à Petróleo Brasi-
leiro S.A., tanto nas esferas do Executivo, como no Congresso e 
no ambiente popular. Há emendas ao projeto que se referem à 
Petrobrás sem que haja uma definição do que a palavra significa. 
E' indispensável estabelecer esta definição. 

Rio, 9 de junho de 1952. - Maurício Joppert da Silva. 

N.º 42 

Ao artigo 2.0 • 

Redija-se o artigo do seguinte modo: 
Art. 2.o - A Petróleo Brasileiro S . A. terá por objeto a pes-

quisa, a lavra, a refinação, o comércio e o transporte do petróleo, 
proveniente de poço de xisto, e de seus derivados, bem como de 
quaisquer atividades correlatas ou afins. 
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Justificação 

A redação do projeto está confusa, pois leva à conclusão de que 
o xisto betuminoso é derivado do petróleo quando na realidade o 
espírito do artigo é referir-se à pesquisa, lavra, refinação, comér-
cio e transporte do petróleo e seus derivados, qualquer que seja 
a procedência natural do petróleo, extraído do subsolo por meio de 
poços ou da destilação de xistos betuminosos. 

Rio, 9-6-1952. - Maurício Joppert da Silva. 

N.O 43 

Ao§ 1.0 do Art. 10. 
Redija-se do seguinte modo: 
§ 1.º -A União poderá movimentar os recursos previstos nes-

ta Lei para a Petrobrás, antes de sua constituição, para ocorrer 
às respectivas despesas . 

Justificação 

O que está no projeto é um absurdo porque antes da Socie-
dade constituída ela não existe e portanto não tem recursos. 

Rio, 9-6-1952. - Maurício Joppert da Silva. 

N.O 44 

Ao Art. 14 e seus parágrafos: 
Art. 14 - A Sociedade será dirigida por um Conselho de Ad-

ministração, com funções deliberativas apenas e uma Diretoria 
Executiva. 

§ 1.º - O Conselho de Administração será composto da se-
guinte forma: 

1 Presidente, nomeado pelo Presidente da República, com di-
reito de veto sôbre as decisões do próprio Conselho, havendo re-
curso para o Presidente da República, ouvido o Conselho Nacional 
do Petróleo; 

3 Diretores, nomeados pelo Presidente da República; 
Conselheiros eleitos pelas pessoas jurídicas de direito público, 

com exceção da União, em número máximo de 3 (três), sendo o 
primeiro eleito pelos acionistas cuja participação na Sociedade fôr 
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maior do que 7,5% (sete e meio por cento) do capital social, o 
segundo pelos acionistas cuja participação fôr superior a 15% 
(quinze por cento) do mesmo capital e o terceiro pelos acionistas 
cuja participação fôr superior a 22,5 % (vinte e dois e meio por 
cento) do referido capital; 

Conselheiros eleitos pelas pessoas físicas e jurídicas de di-
reito privado, em número máximo de 2 (dois), sendo o primeiro 
eleito pelos acionistas cuja participação na Sociedade fôr maior 
do que 7,5% (sete e meio por cento) do capital social e o segundo 
pelos acionistas cuja participação fôr maior do que 15% (quinze 
por cento) do mesmo capital. 

§ 2.º - A Diretoria Executiva será constituída pelo Presiden-
te e pelos 3 (três) Diretores, todos nomeados pelo Presidente da 
República, sendo que a nomeação dos Diretores se fará conforme 
o disposto no § 3.0 . 

§ 3.º - Os 3 (três) Diretores nomeados pelo Presidente da 
República, serão escolhidos em uma lista de seis nomes prêvia-
mente aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 4.º - O Presidente da Sociedade e os Diretores terão man-
dato de 6 (seis) anos, podendo ser destituídos, no todo ou em parte, 
por voto de maioria absoluta do Conselho Nacional do Petróleo, 
com aprovação do Presidente da República. 

Tanto o Presidente, como os Diretores, poderão ser recondu-
zidos a novos mandatos, obedecendo-se para a nomeação ao que 
dispõem os §§ 2.0 (segundo) e 3.0 (terceiro). 

§ 5.º - Os Conselheiros eleitos para o Conselho de Adminis-
tração terão o mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. 

§ 6.º - Os estatutos determinarão um critério semelhante ao 
da composição do Conselho de Administração para a constituição 
do Conselho Fiscal da Sociedade. 

§ 7.0 - E' privativo dos brasileiros natos o exercício das fun-
ções de Presidente, Diretor, membro do Conselho de Administra-
ção ou do Conselho Fiscal . 

Justificação 

Como está redigido o Art. 14 presta-se a confusões futuras, 
Com efeito, chama de Diretores aos membros da Diretoria Exe-
cutiva. 

Os parãgrafos do artigo também não estão claros. 
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Além disso, não se definem os mandatos dos Conselheiros, nem 
dos Diretores. 

Os membros eleitos do Conselho de Administração não têm 
função executiva, nem podem ser considerados Diretores, porque 
nada vão dirigir. 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Maurício Joppert 
da Silva. - Heitor Beltrão. - Breno da Silveira. - Alde Sam-
paio. 

N.0 45 

Ao artigo 2.º acrescentar os seguintes parágrafos: 
§ - Não serão instituídas quaisquer outras organizações nem 

feitas novas concessões ou autorizações com objetivos idênticos, 
correlatos ou afins aos da Sociedade e suas subsidiárias. 

§ - A União encampará, dentro do prazo de seis meses a con-
tar da publicação desta lei, as refinarias de petróleo, instaladas ou 
por instalar, de propriedade de emprêsas particulares, com todos 
os seus bens, contratos, obras e instalações, fixas ou móveis, que 
serão incorporadas aos bens e direitos a que se refere o Art. 4.0 • 

§ - A Sociedade exercerá diretamente a distribuição de seus 
produtos aos postos de venda de sua propriedade ou a revende-
dores varejistas que operem na base de comissões fixadas pela Di-
retoria Executiva. 

§ - A Sociedade desapropriará, nos têrmos do Art. 22, os bens 
e instalações fixas ou móveis das emprêsas que atualmente exer-
cem o comércio atacadista de produtos de petróleo importados. 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena. 

N.O 46 

Ao Art. 3.0 • Substituir o § 2.0 pelo seguinte: 
§ 2.0 - As ações da Sociedade serão sempre ordinárias e no-

minativas. 
Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena. 

N.0 47 

Ao Art. 4.º. Suprimir, no § 1.0, as palavras "ao Banco do 
Brasil". 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena. 
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N.O 48 

Ao Art. 5.0 • Suprimir as palavras "ou pessoas".  
Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena.  

N.O 49 

Ao Art. 7.0 • Suprimir, nos itens I e II, as palavras "ou de 
emprêsas dela subsidiárias" . . 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena. 

N.O 50 

Ao Art. a.o. Suprimir todo o Art. 8.º.  
Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena.  

N.O 51 

Ao Art. 9.º. Suprimir, no Art. 9.º, as palavras "ações pre-
ferenciais ou". 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena. 

N.O 52 

Ao Art. 12. Suprimir as palavras "com direito a voto" e su-
primir os itens II, III e IV. 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena. 

N.O 53 

Ao Art. 13. Suprimir o § 3.º.  
Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena.  

N.O 54 

Ao Art. 14. Suprimir o Art. 14.  
Sala das Sessões em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena.  

N.0 55 

Ao .Art. 17. Substituir o Art. 17 pelo seguinte: 
Art. 17 - A Sociedade exercerá sempre diretamente tôdas 

as suas atividades, sendo-lhe vedado organizar emprêsas subsidiá-
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rias, bem como participar como sócia ou acionista de quaisquer 
emprêsas privadas. 

Suprimir os §§ 1.º e 2.º do Art. 17.  
Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena.  

N.O 56 

Ao Art. 18. Substituir o Art . 18 pelo seguinte: 
Art. 18 - A Sociedade poderá celebrar contratos de crédito 

no país ou no estrangeiro, desde que, ao realizar essas operações 
financeiras, não assuma nenhum compromisso que envolva a indi-
cação preferencial do fornecedor ou a participação do credor na 
sua administração, nas suas atividades ou nos seus resultados in-
dustriais. 

Parágrafo único - Fica o Ministro da Fazenda autorizado a 
dar a garantia do Tesouro Nacional às operações financeiras pre-
vistas neste artigo. 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena. 

N.0 57 

Ao Art. 24. Suprimir o Art. 24. 
Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena. 

N.O 58 

Ao Art. 25 . Suprimir as palavras "e das subsidiárias" .  
Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena.  

N.O 59 

Ao Art. 29. Substituir pelo seguinte: 
Art. 29 - Não poderão exercer as funções de presidente, di-

retor, membro do Conselho de Administração ou membro do Con-
selho Fiscal pessoas que tenham sido acionistas ou que tenham 
tido relações de interêsse com emprêsas de atividades afins com 
petróleo, nacionais ou estrangeiras, nos últimos dez anos. 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena. 



-168-

N.0 60 

Ao Art. 33. Suprimir as palavras "e suas subsidiárias", "de 
cada barril" e "da tonelada". 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena. 

N.O 61 

Suprimam-se os §§ 1.º e 3.0 do Art. 12. 

Justificação 

O Art. 12 permite que a Sociedade emita obrigações ao porta-
dor, até o dôbro do seu capital integralizado; e nos §§ 1.º e 3.º 
admite, em redação pouco clara, que tais obrigações sejam conver-
tidas em ações. Aquela limitação, constante do § 1.0 , in fine, assim 
redigida: "observados os limites da presente Lei", não deixa niti-
damente expresso que o capital particular, em hipótese alguma, 
na holding ou nas subsidiárias, poderá ultrapassar de 50%. 
Além do mais, entrega a solução do assunto - condições, opor-
tunidade - aos Estatutos, que, pela sistemática do projeto, serão 
elaborados e alterados mediante simples decreto do Poder Exe-
cutivo. 

Vê-se, dêste modo, que, em futuro próximo ou longínquo, po-
derá vir a acontecer que o domínio da Sociedade fuja das mãos 
do Estado. 

A emenda visa afastar, de uma vez por tôdas, êsse tremendo 
perigo para a nossa indústria petrolífera. 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Amando Fontes. 
- Virgílio Távora. 

N.0 62 

Substitua-se o Art. 24 pelo seguinte: 
"Nos estatutos da Sociedade serão observadas, em tudo que 

lhes fôr aplicável, as normas da lei de sociedades anônimas. A 
reforma dos estatutos em pontos que implique modificação desta 
lei depende de autorização legislativa, e, nos demais casos, fica 
subordinada à aprovação do Presidente da República, mediante 
decreto". 
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Justificação 

No Projeto n.º 1.495, que precedeu o do Poder Executivo, já 
havíamos estabelecido que qualquer modificação nos Estatutos, 
alterando pontos fundamentais da lei, só poderia ser efetuada me-
diante autorização do Congresso. 

Por meio desta emenda, desejamos introduzir na proposição 
oficial essa salutar medida, pois seria êrro imperdoável silenciar-
mos a respeito. Isso poderia trazer como conseqüência o Execu-
tivo se julgar com a faculdade de alterar a lei, feita com tantos 
cuidados, por meio de simples decreto aprobatório de atos oriun-
dos de uma sociedade anônima. 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Amando Fontes. 
- Virgílio Távora. 

N.O 63 

Substituam-se os Arts. 1.º e 2.º pelos seguintes: 
Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade pública o abasteci-

mento nacional de petróleo. 
Parágrafo único - Entende-se por abastecimento nacional de 

petróleo a produção, a importação, a exportação, o transporte, a 
refinação, a distribuição e o comércio de petróleo bruto, de poço 
ou de xisto, e de seus derivados, assim como o aproveitamento de 
outros hidrocarbonetos fluídos e gases raros. 

Art. 2.º - Compete ao Govêrno Federal: 
I - Autorizar, regular e controlar a importação, o transporte, 

a distribuição e o comércio de petróleo e seus derivados; 
II - estabelecer, na defesa dos interêsses da economia nacio-

nal, cercando a indústria da refinação de petróleo de garan-
tias capazes de assegurar-lhe bom êxito, os limites, máximo 
e mínimo, dos preços de venda dos produtos refinados de petróleo, 
importados em estado final ou elaborados no país, tendo em vista, 
tanto quanto possível, a sua uniformidade em todo o território na-
cional; 

III - organizar e manter um serviço estatístico, o mais com-
pleto possível, de tôdas as operações relativas ao abastecimento 
nacional de petróleo; 
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IV - proceder à pesquisa, à lavra e ao aproveitamento indus-
trial das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos fluídos, gases 
raros, rochas betuminosas e pirobetuminosas; 

V - exercer a indústria de refinação de petróleo e a de desti-
lação de rochas oleígenas; 

Art. 3.º - O Poder Executivo, por intermédio do Presidente 
do Conselho Nacional do Petróleo, que agirá como incorporador, 
constituirá uma sociedade de economia mista, por ações, nos têr-
mos adiante estabelecidos, sob a denominação de Petróleo Brasi-
leiro S. A., para executar as medidas estipuladas no artigo an-
terior. 

Justificação 

Tal como está redigido o Projeto, a Petrobrás será apenas uma 
entidade que, em concorrência com outras, de capital brasileiro, 
irá pesquisar, lavrar, refinar e transportar petróleo. 

A nosso ver, porém, uma sociedade de economia mista, da 
qual o Estado faça parte, com maioria absoluta de capital, deve 
ter o monopólio das operações ligadas ao petróleo. 

O sistema, tal como o concebemos e apresentamos à Câmara, 
no Projeto n.º 1.495, deve ser o de exclusividade para o Estado, 
que a transferirá à emprêsa de economia mista por êle organizada. 

Para que tal seja conseguido, propomos a presente emenda. 
Sala das Sessões, 9-6-1952. - Amando Fontes. - Virgílio 

Távora. 
N.O 64 

Acrescente-se, onde convier: 

Art.... - Ficam revogadas tôdas as autorizações concedidas 
para pesquisa ou lavra de jazidas de petróleo, gases naturais, ro-
chas betuminosas e pirobetuminosas, bem como para funciona-
mento e para instalação de refinarias de petróleo ou destilação de 
rochas oleígenas . 

Parágrafo único - Os prejuízos acaso ocorrentes serão indeni-
zados pela Fazenda Nacional, podendo, entretanto, os titulares das 
autorizações revogadas incorporarem ao capital da sociedade os 
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trabalhos técnicos, obras, benfeitorias e imóveis que possuírem, 
relativos a essas autorizações, mediante avaliação, na forma da 
lei comum. 

Justificaçti,o 

Essa emenda nada mais é do que a transplantação do Art. 
20, do Projeto n.º 1. 495, de nossa autoria, para o enviado pelo 
Poder Executivo. 

Conforme deixamos bem claro na justificação da emenda 
n.º 1, a Petrobrás deve ter exclusividade para explorar o petróleo 
em nosso País. 

E, se as operações arriscadas ou de menor lucro, como a pes-
quisa e a lavra vão ficar a seu cargo, não se compreenderia que a 
terceiros, mesmo nacionais, fôsse consentido exercer, em concor-
rência com a entidade estatal, a parte mais lucrativa, ou pelo me-
nos, a de réditos mais certos no negócio, como o refino. 

Tal importância em exigir o Estado, por um lado, tributos 
mais pesados de todo o povo brasileiro, a fim de poder arcar com os 
ônus da indústria petrolífera, enquanto, por outro, consentiria que 
uns poucos privilegiados enriquecessem nababescamente, às custas 
do sacrifício do maior número. 

Sala das Sessões, 9-6-1952. - Amando Fontes. - Virgilio 
Távora. 

N.O 65 

Suprima-se o parágrafo único do Art. 19. 

Justificação 

Na emenda n.º 1 já cometemos ao Conselho Nacional do Pe-
tróleo a tarefa de organizar a sociedade. Assim, e na expectativa 
de sua aceitação, desnecessária se tornaria a disposição contida 
no parágrafo citado . 

Por isso propomos a sua supressão. 
Sala das Sessões, 9-6-1952. - Amando Fontes. - Virgílio 

Távora. 





SESSÃO EM 10 DE JUNHO DE 1952 

EXPEDIENTE 

O SR. ROBERTO MORENA - Sr. Presidente, peço a palavra, 
para uma reclamação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. ROBERTO MORENA - (Para uma reclamação) * -

Sr. Presidente, tive oportunidade ontem, de reclamar junto à Mesa 
contra o fato de não constar dos avulsos dos Projetos números 1.516 
e 1.517 o importante parecer da Comissão de Segurança Nacional. 
Essa reclamação foi atendida, em parte, pela Mesa, não sendo dis-
cutido ontem à noite o Projeto n.0 1.516, passando a ser discutido 
hoje, depois de publicado no avulso tal parecer. Entretanto, ontem 
à noite foi discutido o Projeto n.0 1.517, que também deveria espe-
rar a publicação dêsse mesmo parecer, porquanto a Comissão de 
Segurança Nacional ao apreciar o Projeto n.º 1.595, que, sôbre os 
recursos para integralização do capital da Sociedade, dispõe no 
seu 

"Art. 6.º - Os recursos para integrali3ação do capi-
tal da Sociedade são constituídos: 

b) pelo produto da majoração, durante dez anos, de 
Cr$ 0,40 sôbre o impôsto único que incidir sôbre cada 
litro de gasolina. 

- a Comissão de Segurança Nacional, dizia eu, entendeu que era 
injusto êsse critério e propôs a seguinte modificação: 

"b) pelo produto da majoração, durante sete anos, de 
Cr$ 0,30 sôbre cada litro de gasolina. 

Vê-se, portanto, Sr. Presidente, que realmente não deveria ter 
sido discutido o projeto enquanto não fôsse publicado o parecer da 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Comissão de Segurança Nacional. Acresce que as reuniões notur-
nas têm provocado açodamento da discussão de tão importantes 
projetos. A sessão de ontem, por exemplo, estando a noite chuvosa, 
o recinto ficou pràticamente vazio, de forma que a discussão do 
projeto em causa foi encerrada sem que publicado o respectivo 
avulso e apesar de haver muitos Deputados inscritos para falar. 

Seria justo, pois, que a Mesa reabrisse a primeira discussão do 
Projeto n.º 1.517, já que, no avulso de hoje, consta o notável pa-
recer da Comissão de Segurança Nacional. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - O nobre Deputado não tem razão. 
Já dei a S. Ex.ª, ontem, pessoalmente, explicações a respeito da 
falta de publicação do parecer da Comissão de Segurança Nacio-
nal. Realmente do avulso ultimamente distribuído não consta o 
parecer dêsse órgão técnico. Sabem os Srs. Deputados que a pu-
blicação é feita para conhecimento da Casa, mas a publicação 
dêsse parecer, se não feita num dos avulsos, o foi em outro expres-
samente mandado fazer pelas Comissões de Finanças, Economia, 
Segurança Nacional e Transportes. O parecer está à página 76, de 
maneira que lhe foi dada a devida publicação em avulso expressa-
mente mandado fazer pelas Comissões técnicas competentes. 

Tratava-se apenas de reproduzir o parecer, o que não foi feito 
pela circunstância de que a Comissão de Segurança Nacional não 
o enviara diretamente à Mesa; então, teria sido publicado. Mas, 
para que ficasse também junto êsse parecer, a Mesa mandou pu-
blicá-lo em anexo, como se vê no avulso hoje distribuído. 

Por conseguinte, tendo havido divulgação - porque a lei quer 
a divulgação do parecer e isso foi feito amplamente e com antece-
dência, até por determinação das Comissões competentes - fica 
atendida a reclamação do nobre Deputado. 

O SR. ROBERTO MORENA - (Para uma reclamação) * -
Sr. Presidente, com todo o respeito e acatamento, faço notar que 
a Mesa tanto considerou necessária a publicação dêsse parecer ... 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa não o considerou necessário, 
mas conveniente, o que é diferente. 

O SR. ROBERTO MORENA - Mas a publicação não consta 
do avulso e sim como material para estudos. A discussão do Pro-
jeto n.º 1.517 foi feita ontem à noite sem o parecer, sendo encer-

* Não foi revisto pelo orador. 
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rada a discussão sem que assunto tão importante fôsse debatido 
com todos os elementos à mão. 

O SR. PRESIDENTE - Sabe o nobre Deputado, tão regimen-
talista, que contra decisão da Mesa não podem ser feitas reclama-
ções no mesmo dia. Deve saber também que a Mesa não se apega 
à interpretação gramatical dos textos no entendimento que dá ao 
Regimento. :t!:ste quer a divulgação dos pareceres e isso foi feito em 
época oportuna, com a publicação ordenada pela Mesa. Isso foi 
feito por conveniência, por questão prática, para que os Deputados, 
tenham num só avulso, aquilo que deveria estar em dois ou mais 
avulsos. 

Está, assim, resolvida definitivamente a questão da ordem. 
(Pausa). 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Aprovado. 

Primeira discussão do Projeto n.0 1.516-A, de 1951, 
que dispõe sôbre a constituição da Sociedade por Ações 
Petróleo Brasileiro S.A. e dá outras providências (Do Po-
der Executivo). Anexo o Projeto n.0 1.595, de 1952, que 
dispõe sôbre a organização da Sociedade Por Ações Petró-
leo Brasileiro S.A. e dá outras providências; tendo pare-
cer, com emendas da Comissão de Constituição e Justi-
ça, com voto em separado do Sr. Castilho Cabral e decla-
rações de voto dos Srs. Lúcio Bittencourt e Augusto Meira; 
com parecer da Comissão de Segurança Nacional, ado-
tando como substitutivo ao Projeto n.º 1.516, de 1951, de 
iniciativa do Poder Executivo, o Projeto n.º 1.595, de 1952, 
com emenda; parecer com emendas, da Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, parecer, com 
emendas da Comissão de Economia. Parecer da Comissão 
de Finanças, com emendas ao Projeto, e favorável às emen-
das das Comissões de Constituição e Justiça, e de Econo-
mia, com declaração de voto dos Srs. Alde Sampaio, Abe-
lardo Andréa e Raul Pila. (Anexos os Projetos números 
1.517-57 e 1.595-52) (Inscritos os Srs. Dioclécio Duarte (a 
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favor), José Bonifácio (contra), Manuel Novais (a favor) 
Artur Bernardes (contra), Castilho Cabral (a favor), Os 
valdo Fonseca, (contra), Nestor Duarte (a favor), Mau 
rício Joppert (contra), Alde Sampaio (a favor), Alioma 
Baleeiro (contra), Moura Andrade (a favor), Lima Fi 
gueiredo (contra), Augusto Meira (a favor), Dilermand 
Cruz (-), Flores da Cunha (a favor), Nélson Carneir 
(-),Fernando Ferrari (a favor), Vasconcelos Costa (con 
tra), Wilson Cunha (a favor), Severino Maris (contra) 
Alberto Deodato (a favor), Orlando Dantas (contra), Viei 
ra Lins (a favor), Saulo Ramos (contra), Lúcio Bitten 
court (a favor), Breno da Silveira (contra), Aloísio d 
Castro (a favor), Roberto Morena (contra), Jales Ma 
chado (a favor), Ponciano dos Santos (a favor), Raimun 
do Padilha (a favor), Israel Pinheiro (a favor), Antôni 
Balbino (Relator) e Manhães Barreto (Relator) - E 
urgência. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Dioclécio Duarte 
que vai falar a favor do projeto. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Senhor Presidente, o projet 
em debate é sem dúvida, um dos mais importantes já submetido 
à apreciação da Câmara. Realmente, não é possível desconhecer 
significação do petróleo nas diversas manifestações da atividad 
humana, justificando-se, portanto, o grande interêsse por part 
do Govêrno brasileiro em encontrar uma solução adequada ao pro 
blema e do Legislativo em cooperar nessa mesma solução, num 
atitude - desejo crer - independente de subalternas paixões par 
tidárias, desde que se encontra em jôgo a própria segurança d 
País. 

O problema não se restringe ao âmbito nacional. Qualque 
solução terá repercussão internacional. Daí a atenção que lhe dev 
ser dispensada para evitar conflitos semelhantes aos surgidos e 
outros ambientes e que trariam graves prejuízos à nossa estrutur 
econômica e política. 

As nações dêste, como dos outros continentes, tanto no que s 
relaciona ao desenvolvimento industrial, quanto militar, consid 
ram-no um elemento indispensável. E aquelas que têm a felicid 
de de possuir o petróleo se esforçam para explorá-lo convenient 
mente e defender as suas reservas contra a ambição das f ôrç 
imperialistas. 
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É verdade que o mundo atual já não admite os processos vio-
lentos do século passado, quando as nações mais fortes absorviam 
inteiramente os povos desarmados e incapazes de reagir. A cons-
ciência universal é diferente. Com as novas descobertas cientifi-
cas e as facilidades de comunicação, outros horizontes se abriram, 
dando ao espírito universal a noção mais lúcida do Direito. 

O estrangeiro deixou de ser classificado como inimigo. Todos 
entendem a conveniência de uma cooperação. O antigo isolacio-
nismo das nações que se bastavam a si mesmas desapareceu. A 
interdependência, sob os vários aspectos, é um imperativo da hora 
presente. 

Os Estados Unidos da América do Norte são um exemplo do 
que afirmo. A política ·norte-americana mudou completamente de 
rumo. 

Com a escassez de numerosas matérias-primas sentiram al-
guns extremados partidários da política isolacionista que era ne-
cessária uma aproximação com todos os países. Outra coisa não 
evidencia a assistência financeira consubstanciada no Plano Mar-
shall às nações empobrecidas da Europa. Não é apenas o reflexo de 
solidariedade humana a antigos aliados. É antes um imperativo 
de ordem econômica e política. Compreendem os norte-americanos 
a vantagem de elevar o nível das populações a fim de que encon-
trem mercados consumidores. Por sua vez, estimulando produção 
na América Latina, terão na época oportuna, as reservas de que 
precisam. 

A América do Norte não tem a menor dúvida de que as suas 
indústrias sofreriam terrível colapso se fôssem abandonados os 
centros produtores de matérias-primas, pelos quais também seba-
tem competidores perigosos. 

Em tais circunstâncias, despe-se de fundamento a interpre-
tação do eminente representante de Minas Gerais, o nobre Depu-
tado Artur Bernardes indiscutivelmente uma das mais altas ex-
pressões morais do nosso cenário político e a quem presto profun-
da homenagem, sentindo estar, entretanto, contrário as suas opi-
niões, por considerá-las fora do tempo, não obstante reconhecer 
sinceridade e ardor cívico. 

Alheio aos fenômenos da hora contemporânea, S. Ex.ª tem 
uma visão diferente, orientando-se, por isso, fora da realidade, o 
que prejudica o espírito combativo e a sinceridade patriótica, na 

12 - 26246 
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propaganda de um nacionalismo agressivo, incompatível com os 
ideais de harmonia internacional, tão aconselhável nesta fase de 
graves inquietações espirituais e crises financeiras. 

S. Ex.ª recordou a conduta da imprensa francesa, em 1927, 
orientada pelo "Fígaro", então dirigido por Gaston Calmeti, con-
tra a naturalização de italianos e espanhóis, fatôres eficientes do 
desenvolvimento da França, que desejavam adotar como segunda 
pátria. Naquela época, antes da última guerra, a mentalidade 
francesa estava sob a pressão de exagerado jacobinismo. Não fo-
ram os emigrantes que ali chegaram elementos prejudiciais à in-
tegridade da nacionalidade. Ao contrário. O espírito de fraterni-
dade, gratidão, simpatia, amor pela terra onde encontram um am-
biente mais tranqüilo e possibilidades de desenvolver a sua econo-
mia e melhorar a situação de vida das suas famílias fizeram dês-
ses estrangeiros novos franceses, talvez melhores do que muitos 
que ali nasceram. Infelizmente, o jacobinismo de "Fígaro" deter-
minou casos bem sérios à política da França. Um dêsses foi o que 
se verificou com o antigo Ministro Caillaux, numa das campanhas 
mais injustas e violentas que originou o assassínio de Calmeti, 
ilustre e brilhante jornalista. O crime de Joselho Caillaux era co-
nhecer profundamente a economia de sua Pátria e desejar, como 
político de superior inteligência, colocar a França na comunida-
de européia em situação de prestígio, acima dos ódios, para melhor 
servir ao seu povo, no que não acreditava o nacionalismo estrábi-
co da época. 

A grandeza norte-americana não é mais, Sr. Presidente, do que 
a contribuição de muitas energias estrangeiras que para ali acor-
reram com a sua experiência e com seus capitais. Se não fôssem 
os elementos de trabalho e o capital europeus, os Estados Unidos 
não se teriam reerguido da situação catastrófica em que caíram 
depois da guerra de Secessão. Naquele período melancólico da vida 
norte-americana os soldados não queriam receber em pagamento 
dos seus honorários a moeda nacional, tão desvalorizada se encon-
trava, em virtude da inflação. Reuniram-se então os representan-
tes de todos os Estados norte-americanos, a fim de discutirem as 
medidas aconselháveis para a restauração econômica do País. Vá-
rios entendiam ser necessário reformar o sistema pedagógico, com 
a criação de novas escolas, novas universidades. O espírito atilado 
do Governador da Carolina do Norte tomando a palavra sugeriu -
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e foi aceito que os Estados Unidos deveriam criar, antes de tudo 
novas fontes de riqueza, a fim de poderem resolver todos os pro-
blemas, melhorando as suas Universidades e elevando o nível de 
vida da massa popular desprovida de todos os recursos. 

Foram abertas as fronteiras à entrada de técnicos e de capi-
tais procedentes de outros paises. i!:sses técnicos arrancaram do ri-
quíssimo solo americano os meios que, dentro de pouco tempo, 
transformaram a prodigiosa República que hoje lidera o mundo 
ocidental e impede a infiltração de idéias subversivas e contrárias 
à nossa consciência democrática. 

O capital, na própria expressão marxista, não tem pátria. É 
a riqueza que se cria em qualquer meio. São as estradas que se 
constroem e as indústrias que se instalam, proporcionando ao povo 
bem-estar e nova esperança na eficiência do trabalho. O capital é 
o trabalho concentrado. 

O Sr. Euzébio Rocha - Mas há que distinguir entre o capital 
estrangeiro que pode participar do desenvolvimento, e o capital 
especulativo do contrôle econômico do Pais. Veja V. Ex.ª: nenhum 
dos grandes grupos internacionais de aço desejará que o Brasil 
tenha indústria de aço para não perder o mercado consumidor. 
Nenhum dos grandes grupos da economia do petróleo desejará que 
o Brasil produza petróleo para não perder o mercado consumidor. 
Não se trata aqui de recusar o estrangeiro. Ainda mais nós, de São 
Paulo, sabemos quão útil pode ser a colaboração estrangeira. Tra-
ta-se de repelir a invasão econômica, semelhante a invasão ar-
mada. Trata-se de preservar a independência da Pátria contra o 
domínio econômico. Também nos Estados Unidos, Wilson, em 
magníficos conceitos diz que: "As nações que permitem que o po-
der econômico se crie não mais decidem de seus destinos porque 
êsse poder econômico é realmente que passa a ditar-lhes normas". 
É o grande Presidente dos Estados Unidos quem nos mostra que as 
nações que fazem concessões acabam escravizadas aos capitais es-
trangeiros. Nunca os Estados Unidos fizeram concessões. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Mas nunca também os Esta-
dos Unidos deixaram de aceitar com a maior simpatia a cooperação 
do capital estrangeiro. Do capital e do braço estrangeiro, porque 
foi em conseqüência dessa cooperação que a grande Nação, funda-
da por George Washington e consolidada por Abraham Lincoln, 
conseguiu impor-se ao respeito e à admiração de todo o mundo. 
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Lembra muito bem o nobre Deputado por São Paulo que o pro-
gresso daquela imensa terra bandeirante é produto de esfôrço de 
estrangeiros, sobretudo de italianos, que para aí se dirigiam e, com 
a instalação de indústrias, com a abertura de estradas e a cultura 
do seu solo fértil, conseguiram, não só se integrar na familia pau-
lista, como dar ao Brasil um dos Estados mais gloriosos, mais prós-
peros, mais orgulhosos do seu progresso. 

Nem o Govêrno, nem qualquer brasileiro que se preze real-
mente de haver nascido nesta Pátria livre, deseja entregar o seu 
País a nações imperialistas. 

Conhecemos a ação de poderosas emprêsas, como a Standard 
Oil, a Royal Deutsch e o Sindicato Saint Clair, que não só no Orien-
te, como em alguns Países do nosso continente pretenderam influir 
na política nacional. 

O Sr. Artur Bernardes - Permite-me V. Ex.ª um aparte? 
O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - É um grande prazer e honra 

para mim. 
O Sr. Artur Bernardes - Como não há facilidade de se ocupar 

a tribuna para responder ao discurso de V. Ex.ª peço permissão, 
para, em aparte contestar o que acaba de dizer em relação ao ca-
pital estrangeiro. :t!:sse capital, nos primeiros tempos, era benéfico 
favoràvelmente ao Brasil. Ele vinha, porém, colocar-se aqui em pé 
de igualdade com o capital nacional. Hoje, apesar do capital es-
trangeiro como ontem tive ensejo de dizer nessa tribuna, receber 
na sua pátria os juros máximos de três a quatro por cento e de 
têrmos nós, no Brasil, juros de dez, doze por cento, que podem ir 
a quinze ou mais com as bonificações, êsses juros, hoje, não servem 
para êsse capital. :t!:ste quer-se colocar no Brasil por fórmula nova, 
chamada investimento. :t!:sses investimentos não representam ou-
tra coisa senão a tomada das nossas riquezas minerais. Tive ensejo, 
ontem, de ler aqui o final de um artigo de jornal de Lafaiette, onde 
temos a mais importante mina de manganês. Esse periódico acen-
tuava que lucro algum ficava no Brasil da longa exploração - tal-
vez trinta anos - daquela jazida. O minério de manganês está 
desproporcionado com o minério de ferro no Brasil. Quer dizer: 
temos mais quantidade de minerais de ferro do que de manga-
nês. Este, está-se esgotando, com grave ameaça para o sistema si-
derúrgico do Brasil. Não é só êsse o caso do minério de terro de 
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Itabira. Tive ensejo de ler aqui, revelando à Nação, creio que pela 
primeira vez, um dos acôrdos secretos, mas secreto, não porque 
houvesse nêle segrêdo de Estado, mas secreto porque havia um cri-
me que se precisava encobrir; despojar o Brasil do monopólio do 
minério de ferro mais rico do mundo para entregá-lo a duas nações 
estrangeiras, a trôco como disse da tribuna, não se sabe, até hoje, 
de que. Simulou-se um empréstimo ao Brasil para a construção 
da estrada de ferro de Vitória a Itabira, para se aparelhar a mina 
de extração do minério de Itabira, para preparar-se o pôrto de em-
barque dêsse minério. Tudo isso se fêz, tudo isso continua a se fa-
zer sem o Brasil receber um ceitil. Aí está o emprêgo do capital 
estrangeiro. Esta a vantagem do capital que V. Ex.ª exalta. Devo, 
ainda, acrescentar que, pelo Acôrdo, a Inglaterra e os Estados Uni-
dos ficaram de pagar por tonelada de minério de ferro de primei-
ríssima qualidade - a hematita - o preço de 100 cruzeiros. O 
preço atual é de 16 dólares por tonelada, correspondente a 320 cru-
zeiros. Pois bem: a Inglaterra e os Estados Unidos exportam êsse 
riquíssimo minério, pagando 100 cruzeiros - preço ridículo, irri-
sório que um Govêrno consciente não consentiria figurasse num 
contrato por êle assinado. Há mais: êsses 100 cruzeiros ficam anu-
lados, mas anulados, de tal modo a não sofrer contestação - pois 
a Inglaterra e· os Estados Unidos, nesse mesmo acôrdo deixaram a 
responsabilidade do ônus - o pagamento de todos os impostos, 
presentes e futuros, portuários e internos, de modo que, só nessa 
isenção a Inglaterra e os Estados Unidos superam os cem cruzeiros 
que pagam por tonelada de hematita. Tive ensejo de ler telegrama 
de Washington para Londres, em que se dava esta notícia mara-
vilhosa, o minério de ferro proveniente do Brasil chegava aos Es-
tados Unidos por preço inferior ao próprio minério americano, que 
é muito mais ordinário, enquanto o nosso é de teor altíssimo. Vos-
sa Excelência vai ver que a virtude do capital estrangeiro de hoje 
não é a mesma que V. Ex.ª atualmente tanto enaltece. O capital 
de outros tempos, quando vinha para ser aplicado na construção 
de estradas de ferro etc. Hoje, querem tomar as nossas riquezas 
minerais. E só um povo imprevidente consentiria na isenção de 
todos os impostos, como acontece. É o caso do manganês, em La-
faite, e do minério de ferro, em Itabira. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE-Agradeço a V. Ex.a a honra do 
aparte que acaba de me dar. 
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Em relação ao juro bancãrio no Brasil, torna-se fácil explicar. 
Não é culpa do capital estrangeiro, e sim da errônea organização 
bancária do País. Se os bancos exigem 12 % , 15 % , muitas vêzes, 
porque há meios, de clandestinamente, se conseguirem novas ta-
xas, comissões, bonificações, para certos gerentes de bancos, cer-
tamente, não cabe a responsabilidade ao capital estrangeiro. 

Se êsse capital pudesse ser empregado nos países de origem, 
nas condições encontradas no Brasil, certamente não viria para 
o nosso País; ficaria da América do Norte, de onde nós, com gran-
de interêsse, estamos pleiteando e parece vamos receber, cem mi-
lhões de dólares, para o desenvolvimento das nossas indústrias, 
para a abertura de estradas, construção de portos e reequipamen-
tos ferroviãrios, realizando a primeira fase do programa da Comis-
são Mista Brasil-Estados Unidos, de acôrdo com o plano do atual 
Govêrno, no qual não desejam acreditar os seus ferrenhos anta-
gonistas. 

O Sr. Artur Bernardes - V. Ex.ª vai permitir-me outro aparte, 
curto desta vez. A América do Norte tem pletora de dinheiro. Até 
há pouco tempo, e creio ainda atualmente não havia nos bancos 
caixa para conter o dinheiro. Tinham necessidade de guardá-lo 
em sacos de lona, fora da caixa forte. Essa gente precisa aplicar 
seu dinheiro. A culpa é nossa, e não dêles, diz V. Ex.ª, de auferi-
rem melhores lucros; mas, por isso mesmo, estamos corrigindo es-
sa falha. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - E êles, com inteligência, com-
preendem que não devem repetir o gesto do Rei Midas, morrendo 
cercado de ouro. Por isso, numa cooperação internacional, pro-
curam levá-lo às nações que têm excesso de matéria-prima, mas 
necessitam de capital para industrializar-se. 

Não se trata, entretanto, neste momento, Sr. Presidente, nem 
o Projeto n.º 1.516 a isso se refere, do emprêgo de capital estran-
geiro. Hoje ninguém mais discute, e o nobre Deputado, antigo 
Chefe do Govêrno brasileiro o preclaro Presidente Artur Bernardes, 
compreende muito bem que a cooperação do capital estrangeiro é, 
sem dúvida, imprescindível ao desenvolvimento do País. Apenas 
com sua prudência, com sua experiência, adquirida em muitos anos 
de administração, tanto no seu Estado como à frente do Executivo 
nacional, quer evitar que o capital estrangeiro imperiallsticamen-
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te subordine os nossos interêsses aos da terra de onde vem. Se 
não fôsse, de fato o capital estrangeiro, não possuiríamos as pri-
meiras estradas de ferro construídas no Brasil. E se os Governos 
daquela época não proporcionassem ao capital inglês e ao norte-
-americano garantia de juros, êsse capital, que vai para onde en-
contra vantagem, não teria vindo para o Brasil. Se não fôssem 
também as circunstâncias atuais, os norte-americanos talvez dei-
xassem de atender aos apelos do Govêrno brasileiro, em relação 
ao empréstimo, que, certamente, muito contribuirâ para fortale-
cer a nossa economia. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex.ª se refere, talvez, aos 41 mi-
lhões de dólares ... 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - A 100 milhões de dólares. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Trazem os jornais de hoje uma no-

tícia, muito bem trombeteada, de que se acham a caminho 41 mi-
lhões de dólares para a restauração do parque elétrico do Brasil. 
É a isto que V. Ex.ª se refere? 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - :S:stes 41 milhões são para o 
parque elétrico, mas o total é de 100 milhões, segundo li, tam-
bém, nos jornais de hoje. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex.ª poderia apaziguar um pouco 
nossa curiosidade explicando se êsses 41.000.000 e tantos de dóla-
res se destinam ao Tesouro Nacional, para aplicação em serviços 
diretamente mantidos pela União, pelos Estados e Municípios, ou, 
talvez, a algumas emprêsas particulares. Acha-se V. Ex.ª, bem in-
formado sôbre o assunto? 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Para os Municípios e para 
emprêsas particulares. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Mas o jornal do qual recortei a no-
tícia é bem informado e, se não me engano, por agência acreditada. 
Parece V. Ex.a ainda não me compreendeu bem. Vou ver se aclaro 
o assunto. O telegrama é da "United Press"; "O Jornal", o "Cor-
reio da Manhã". Assim tenho tôda a razão para dar o maior crédi-
to a essa notícia, que é a seguinte: "41.140.000 dólares para o pro-
grama de expansão elétrica do Brasil; autorizado, pelo Banco de 
Exportação e Importação, o crédito a sete emprêsas". Trata-se de 
emprêsas particulares? 
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O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Não posso garantir. Mas, se se 
tratasse de emprêsas particulares idôneas, considero que o emprê-
go dêsse capital não traria prejuízos a economia nacional. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Claro que à economia nacional não 
traz, mas ao Tesouro Nacional, que não é para abstração. Afinal, 
se o Brasil, acionista do Banco Internacional, tem limite de crédi-
to, certamente que, abrindo mão dêsse crédito para emprêsas par-
ticulares, está cortando o seu próprio crédito para estrada de fer-
ro, portos e outros empreendimentos, inclusive para suas próprias 
emprêsas elétricas. Quem dá o que tem, a pedir vem. Meu nobre 
colega, poderia V. Ex.ª explicar se essas emprêsas são brasileiras 
ou estrangeiras? 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Não posso explicar. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex.a então, não anda nada bem 

informado. 
O Sr. Fernando Ferrari - O nobre Deputado Aliomar Baleei-

ro, que deseja sem dúvida esclarecer bem à Câmara ... 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Quero ser esclarecido. 
O Sr. Fernando Ferrari - ... e é êste o sentido do aparte de 

S. Ex.ª - deveria dizer, também, que os primeiros empréstimos 
concedidos pelos americanos se destinaram à Santos-Jundiaí, es-
trada de ferro genuinamente brasileira, que por sinal está dando 
lucro. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - A Estrada de Ferro Central 
do Brasil. 

O Sr. Fernando Ferrari - E está também no rol das emprêsas 
essas contempladas pelos dólares americanos o Plano de Eletri-
ficação do Rio Grande do Sul, que é 100% estatal, nada tem de 
particular. 

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a mesa há requerimento de pro-
rogação por 15 minutos do tempo do nobre orador. 

Em votação o requerimento. (Pausa). 
Aprovado. 
Continua com a palavra o Sr. Dioclécio Duarte. 
O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Acabo_de chegar dos Estados 

Unidos, onde verifiquei que o Govêrno Federal não tem como pro-
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grama administrar diretamente emprêsas industriais. Prefere fi-
nanciar organizações privadas . A experiência demonstrou que êsse 
método é mais útil à economia do país. 

Com êsse objetivo foram criadas diversas organizações que in-
vertem o capital necessário. A "National Production Authority" é 
uma delas. Importante é o seu papel no desenvolvimento da eco-
nomia norte-americana. 

O Govêrno compreendeu não ser vantajoso assumir a respon-
sabilidade de serviços industriais. A administração do Estado se re-
velou contraproducente nesse setor por vários motivos fáceis de 
explicar. 

Assim, o Govêrno americano, por intermédio de várias organi-
zações oficiais, resolveu o problema. Além da que já citei, posso 
acrescentar as seguintes: "Ofice Defense Mobilization", "Ofice for 
Emergence Manager'', "Petroleum Administration of Defense", 
"Reconstrution Finance Corporation", "Ofice International Tra-
des", e "Inter State Comercial Comission". Somente Roosevelt, du-
rante a guerra criou o New deal, organização oficial de interven-
ção econômica, tanto assim que uns acusavam o Presidente Roose-
velt de ser comunista e outros de ser fascista, porque êle controlou 
tôda a economia e finanças do país. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Parece que há um pouco de exagêro 
em chamar New Deal de emprêsa, de organização estatal. Afinal, 
debaixo dessa expressão, designamos o conjunto de medidas da 
política de Roosevelt, de combate à depressão econômica. A partir 
de 1933, a "política da águia azul", o New deal apresenta uma sé-
rie de leis de iniciativas, mas a tese de V. Ex.a é de que repugna 
aos Estados Unidos da América a direção de emprêsas por parte 
de Estados, isto é, que o pensamento americano é infenso à explo-
ração de uma indústria, de um comércio, nêles intervindo o Estado 
como proprietário. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Sempre que há necessidade 
de realizar uma grande obra, faz-se concorrência, para entregá-la 
a particulares. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Desejo ser informado, porque ando 
numa dúvida enorme a respeito dessas coisas tôdas de petróleo, 
trust etc. Essa "National Production Authority" realmente é uma 
autarquia, mas a ela estão filiadas várias emprêsas de caráter nl-
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tidamente industrial, emprêsa de produção de energia elétrica, de 
produção de azôto extraído do ar etc. A operação do Canal do Pa-
namá, como emprêsa industrial, é também dirigida pelo Govêr-
no norte-americano, sem interferência de particulares. Os Esta-
dos Unidos da América têm inúmeras emprêsas com os mais va-
riados dos comércios: moinhos, estádios de futebol, emprêsas de 
águas minerais, emprêsas de fabricação de cachaça. É claro que 
não se trata propriamente de cachaça, mas de. liqueurs, bebidas al-
coólicas de alta densidade, que pagam impôsto de consumo etc., 
etc. Contesta V. Ex.ª êsses fatos? 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Não me consta que o Govêr-
no norte-americano seja proprietário de administração de fábrica 
de licores ou outra qualquer espécie de vinho. Com certeza, Vossa 
Excelência quer-se referir à marca constante dos Depósitos, men-
cionados a supervisão oficial. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - O Govêrno Federal como os Gover-
nos estaduais e mesmo Governos municipais, possuem e adminis-
tram organizações industriais. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Mas a tendência é absoluta-
.mente isolar o Govêrno dessas atividades. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Foi; hoje, não é mais. 
O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Hoje é que é. Verifiquei nos 

Estados Unidos da América essa tendência. O Govêrno americano 
não deseja assumir responsabilidade direta, porque observou que 
a burocratização dessas emprêsas só trazia prejuízos ao interêsse 
nacional. Tanto assim que apurando a competência do particular, 
empresta-lhe dinheiro para desenvolver a emprêsa. Mesmo os Pre-
feitos de várias cidades americanas são contratados para dirigir 
os negócios públicos. Em alguns municípios da América do Norte, 
o Prefeito não é o cidadão eleito pelos americanos, mas um técni-
co contratado pelo Govêmo, de acôrdo com os partidos políticos, 
a fim de gerir os negócios da comunidade. A política é feita pelos 
partidos, mas a administração pública, pelos técnicos. Assim, em 
Jacksonville, capital da Flórida, cujo Govêmo contratou um técni-
co para os serviços de trânsito. Não é funcionário, é contratado. 
Foram obtidos os melhores resultados. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Por obséquio do Deputado Bilac Pin-
to, tenho em mãos, neste momento, o livro "Governament Proprie-
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tary Corporation", que contém uma lista de inúmeras emprêsas 
operadas diretamente pelo Govêrno norte-americano. Uma delas é 
a "Reconstruction Finance Corporation", cujo capital total de in-
vestimentos no ferro é igual ao de tôda a indústria do aço nos Es-
tados Unidos da América. Mais adiante, há uma lista enorme: 
R.F.C. Mortage Company, Home Owner S. Loan Corporation, Fe-
deral Savings and Loan Insurance Corparation, Commodity Credit 
Corporation, United States Housing Corporation, United States 
Sugar Equalization Board, Inc. Aliás, esta última é um Conselho. 
Não se poderia introduzir no rol das emprêsas. Há várias outras, a 
Panama Railroad Company... 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - São entidades oficiais, como 
já acentuei, destinadas ao financiamento industrial. A última é 
uma autarquia semelhante à Central do Brasil ou ao Loide Bra-
sileiro. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - A Estrada de Ferro do Alaska, a Fe-
deral Intermediate Credit Bank, a Federal Land Banks, etc., etc. 
A tese de V. Ex.ª não é exata, perdoe-me. Mesmo apresentando um 
exemplo, não abala a nossa tese, porque, mesmo nos países super-
capitalizados, há exemplos cada vez maiores e mais freqüentes de 
emprêsas públicas operadas diretamente pelo Govêrno. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - V. Ex.a não pode também dei-
xar de verificar, estando de acôrdo comigo, que a administração do 
Estado, principalmente entre nós, é muito menos eficiente do que a 
administração particular. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - É porque o Estado administra "en-
tre nós". Se não fôsse os "nós", entre os quais está o Estado; se 
não houvesse êsse "nós" composto do Estado e dos agiotas, dos es-
peculadores e dos peculatários, dos chantagistas e dos estelionatá-
rios de todos êstes que pisando no Código Penal, exploram o Go-
vêrno do Brasil, se não fôssem êsses "nós", a tese de V. Ex.ª não 
seria verdadeira . 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Mas isso não é sómente no 
Brasil. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - É universal. 
O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Há uma campanha formidá-

vel que se está desenvolvendo, atualmente, nos Estados Unidos, 
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contra o Presidente Truman, porque vários de seus amigos são 
acusados de receber auxílio do Tesouro norte-americano e de não 
o empregarem convenientemente. 

Na Alemanha, desde Bismark, os jornais socialistas comba-
tiam a orientação daquêle estadista, porque seus correligionários 
recebiam dinheiro do Reich, associavam-se a emprêsas particulares 
e auferiam grandes vantagens. Assim, o dinheiro sempre teve cer-
ta influência na política, mesmo na política mais séria que é a 
inglêsa. Disraeli, quando entendeu de patrocinar a construção do 
canal de Suez, atendendo ao apêlo de Lesseps, proclamavam os 
seus adversários que o grande Ministro levaria o Tesouro Britâ-
nico à ruína. Sómente depois que Lesseps conseguiu seu alto ob-
jetivo, é que Disraeli voltou a ser admirado, aclamado e respeitado. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Perdoe-me V. Ex.ª. Ainda aí, parece 
que se impõe uma retificação de caráter histórico. O canal já es-
tava pronto. Os capitais foram franceses e surgiu a mais impor-
tante das sociedades. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Não estava pronto. A emprêsa 
se encontrava ameaçada de falência. 

O próprio Reino do Egito, sócio de Lesseps, estava arruinado. 
A Inglaterra, em face do abandono em que os franceses deixaram 
o seu glorioso compatriota, assumiu a responsabilidade e salvou, 
não só a idoneidade de Lesseps, como, também, o audacioso em-
preendimento que hoje presta os maiores serviços ao mundo. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - No caso de Suez - aliás a mais im-
portante das sociedades de economia mista do século passado -
por motivos exclusivamente políticos, Disraeli, que estava no Go-
vêrno, utilizou, como judeu que era, suas boas relações com a Casa 
Rotchild e, passando por cima de formalidades legais, levantou o 
dinheiro necessário à compra das ações do próprio Quediva, e deu 
golpe semelhante ao que se deu no Brasil, quando adquirimos o 
Acre, sem crédito apropriado, lançando mão do dinheiro do res-
gate do papel-moeda. Foi um golpe político audaz, que poderia 
ter levado Disraeli e Rodrigues Alves à ruina; mas o sucesso os 
recomendou à gratidão do povo. A matéria é diversa, porque, em 
primeiro lugar, ninguém alcançou, no momento, a importância 
política do Canal de Suez - e, afinal de contas era, para a pró-
pria Inglaterra, uma segurança possuir à chave do Mar Vermelho 
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e do Mediterrneo; em segundo lugar, usou processos não muito 
legais e claros, para, com rapidez, conseguir apertar o Quediva e 
comprar as ações. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Na economia, como na polí-
tica, já há sete séculos dizia Maquiavel, o que vale é o êxito. 

Como Disraeli conseguiu vencer seus adversários, tornou-se 
um dos maiores homens da Inglaterra, superou mesmo Gladstone 
e foi o favorito da rainha Vitória. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Essa digressão histórica 'de V. Ex.ª 
não afasta o ponto fundamental - idoneidade da emprêsa públi-
ca para realizar determinados fins, noção que cada vez mais está 
sendo adotada pelas principais nações do mundo. Essa a tese prin-
cipal. É ela que estamos discutindo, e V. Ex.ª, com êsse exemplo 
histórico, não a exclui, de modo algum. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Só existe, atualmente, no 
mundo, uma nação que adota, rigorosamente, o monopólio estatal: 
a Rússia. As outras, a não ser em determinados momentos em que 
a situação internacional e os movimentos políticos nacionais, po-
dem levar o país a uma anarquia - e a anarquia conduz natural-
mente à ditadura, porque esta não é uma causa, mas um efeito -
as outras nações, como a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, 
procuram evitar a ingerência direta do Estado nas organizações 
econômicas, porque a experiência evidencia que a administração 
do Govêrno é indiscutlvelmente, contrária aos interêsses de ordem 
econômica. O excesso de influência político-eleitoral nos organis-
mos estatais, prejudica fortemente o êxito dessas organizações. 

O Sr. Roberto Morena - Pode V. Ex.a me dizer se a Refina-
ria de Mataripe, hoje administrada pelo Estado, está dando pre-
juízo? 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Não examinei o balanço dessa 
Refinaria, mas acredito esteja dando lucro, pois isto também de-
pende da capacidade dos administradores. 

Volta Redonda, emprêsa com influência do Estado, devido à 
capacidade e honestidade os seus atuais administradores, está dan-
do lucro. Da mesma forma, segundo fui informado, a Companhia 
do Vale do Rio Doce, atualmente sob a direção do Coronel Juraci 
Magalhães, está distribuindo dividendos. 
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O Sr. Roberto Morena - Mas o exemplo de Mataripe é impor-
tante neste debate. Se estamos discutindo se a exploração deve ou 
não ser estatal, o exemplo é convincente, pois é uma emprêsa que 
está dando lucro. V. Ex.ª que está ferindo o assunto perdoe-me a 
franqueza - devia conhecer êste exemplo, muito mais patriótico 
para o nosso Pais, do que as referências a paises estrangeiros. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - O exemplo de Mataripe natu-
ralmente vem tirar a razão de V. Ex.ª. Entendo que o Projeto nú-
mero 1.516, que organiza a Petrobrás, será do interêsse do País, 
pois atende à nacionalização e evita a influência do capital estran-
geiro, que V. Ex.ª combate. 

O Sr. Roberto Morena - V. Ex.ª está defendendo aqui a Pe-
trobrás e estou ouvindo o elogio que V. Ex.ª está fazendo ao capi-
tal estrangeiro. Haverá alguma ligação do capital estrangeiro com 
a Petrobrás? 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Não. Ao contrário. Estava, 
primeiramente, analisando, por consideração especial ao eminente 
e preclaro representante por Minas Gerais, ex-Presidente da Re-
pública, Deputado Artur Bernardes, as referências feitas ao capi-
tal estrangeiro, no momento em que apelamos para êsse capital, a 
fim de fortalecer a economia brasileira. Estava eu combatendo o 
isolacionismo político de certos representantes, que citaram a So-
ciedade das ~ações, esquecendo-se de que o êrro do Senado Norte-
-Americano, combatendo o sonho do Presidente Wilson, trouxe con-
seqüências gravíssimas à própria política do seu Pais. Um dos 
membros daquela Casa do Congresso atual candidato à Presidên-
cia da República, Senador Taft, se penitenciou e, de isolacionista 
extremado, tornou-se colaboracionista inteligente e oportuno, por-
que se os Estados Unidos, como tôdas as nações do mundo, naquela 
época, houvessem compreendido o ideal da Sociedade das Nações, 
teriam evitado novas guerras. No entanto, o jacobinismo francês e 
a intransigência oposicionista dos Senadores norte-americanos de-
sencadearam nova guerra, destruindo o sonho de um dos estadis-
tas mais íntegros e mais humanos que o mundo teve oportunidade 
de conhecer. 

O Sr. Roberto Morena - Excelência, há confusão entre colabo-
racionismo e expansão econômica. Nos Estados Unidos, o que Taft 
deseja, como bom representante do capital americano, é a absé>r-
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ção de outros países, tal qual está ocorrendo. Esta a grande verda-
de. Nunca o capital americano colaborou com coisa alguma, a não 
ser para dominar. V. Ex.ª tão dado à leitura da História, deve co-
nhecer uma frase célebre; onde vai o capital americano, atrás dêle 
vão os Generais. É frase conhecida. Até agora, o capital americano 
não concorreu para o progresso de país algum. Vejamos algo mais 
recente: o plano Marshall, que pretendia fazer a recuperação da 
Europa. Entretanto ela continua liquidada, completamente des-
truída do ponto de vista econômico. Esta é a colaboração ameri-
cana. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - É preciso não conhecer, ou 
não querer conhecer a obra internacional que vem realizando a 
Rockfeller Foundation ... 

O Sr. Roberto Morena - É outro problema. 
O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Levando a todos os Países, não 

apenas da Europa, como do Oriente e da América do Sul, os meios 
de evitar continue a malária a proliferar naqueles territórios es-
trangeiros. É preciso não conhecer a grande obra altruística levada 
a efeito pela Carnegie Foundation. 

O Sr. Roberto Morena - É outro problema. 
O Sr. Nestor Duarte - Pelo caminho que V. Ex.ª vai, acaba ca-

nonizando Rockfeller como o São Francisco de Assis do capitalismo 
moderno. 

O Sr. Roberto Morena - É outro problema. :mste é o recurso 
de Rockefeller para penetrar nos demais países a pretexto de fi-
lantropia, mas, na realidade para vender petróleo e desinfetantes. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - O nobre Deputado Artur Ber-
nardes referiu-se também ao minério da Itabira Iron. 

O Sr. Roberto Morena - V. Ex.ª não contestou a minha afir-
mativa de que realmente a Refinaria de Mataripe, único exemplo 
da exploração estatal, está dando lucros ao nosso País. V. Ex.ª não 
demonstrou o contrário. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Mas V. Exa. cita um exemplo 
e as revistas econômicas estão cheias de outros. 

O Sr. Roberto Morena - Mas não demonstram que Mataripe 
esteja dando prejuízo. Não há revista econômica que prove isso. 
Só se há alguma feita pela Standard Oil. Revista publicada pelo 
Brasil a isso não se refere. 
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O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Quando retardou o Brasil seu 
desenvolvimento material, com a demora na exploração de miné-
rio da Itabira Iron! Por ocasião da Conferência Interparlamentar 
de Comércio que se realizou na Alemanha, em 1929, e da qual tive 
a honra de participar como delegado do Congresso brasileiro, en-
contrei-me em Dusseldorf, com o grande industrial Fritz Thyssen. 
Demoradamente conversamos sôbre a importância das jazidas de 
Itabira, ao mesmo tempo que admirava a formidável organização 
industrial do Rhur. Comentamos os projetos de Farquhar no Brasil. 

O Sr. Roberto Morena - De fazer buracos no Brasil, somente. 
O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Era nesta época o Sr. Artur Ber-

nardes Presidente da República e um dos seus conselheiros técni-
cos, e meu saudoso amigo Engenheiro Clodomir de Oliveira, adver-
sário acérrimo da Itabira Iron. É preciso compreender ... 

O Sr. Roberto Morena - Vinte anos de prejuízos ao país. 
O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - ... que as riquezas de um país 

não pertencem exclusivamente a êsse pais. Somos apenas usufru-
tuários dessas riquezas. O espírito da Constituição dando a tais 
riquezas uma função social, não vai permitir que se possua ape-
nas em potencial a maior dádiva do mundo. A Itabira Iron era um 
formidável repositório de minério do melhor teor universal. Agora, 
temos minas numerosas de petróleo proclamamos que "o petróleo 
é nosso". É necessário, porém que êsse petróleo, além de prestar 
benefícios ao Brasil, seja um elemento de cooperação internacio-
nal, porque, como bem disse Wilkie, "o mundo é um mundo só". 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! O tempo de V. Ex.a está 
findo. 

O SR. DIOCLÉCIO DUARTE - Vou terminar, Sr. Presidente. 
E ao concluir essas considerações em tôrno do problema do petró-
leo nacional, que deverá vir de qualquer maneira, desejo recordar à 
Nação brasileira, tão necessitada dêsse combustível, aquelas pala-
vras eloqüentes de Fichte, no seu emocionante "Discurso ao povo 
alemão": "O perigo não se encontra além das nossas fronteiras. O 
perigo que ameaça o organismo nacional está dentro do próprio 
país". (Muito bem; muito bem. Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Dioclécio Duarte o Sr. Ne-
reu Ramos, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Augusto, 1.º Vice-Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Osvaldo Fonseca, 
que vai falar contra o projeto. 

O SR. OSVALDO FONSECA - (Lé o seguinte discurso) -
Sr. Presidente, Srs. Deputados: a equipe de técnicos, capitaneada 
pelo Sr. Rômulo de Almeida, à qual o eminente e honrado Senhor 
Getúlio Vargas Presidente da República e Presidente de nosso Par-
tido, confiou a honrosa, mas urgente tarefa de eqüacionar, em ba-
ses nacionalistas, a solução do problema da exploração de nosso 
petróleo, parece alheia às normas democráticas que presidem o 
jôgo de nossas instituições, recebe as críticas com azedume, mal 
disfarça sua repulsa à modesta colaboração que teimam em da1 
ao Sr. Getúlio Vargas alguns que ao lado dêle lutaram e sofreram  
na gloriosa e inesquecível campanha presidencial de 1950, e daí  
procurar intrigar com o povo os recalcitantes, lançando-nos, do alto  
de sua magnífica sapiência, o anátema que pretende inapelável:  

"Qualquer que fôsse a proposta governamental, não 
escaparia ela à campanha logo depois desencadeada con-
tra a Petrobrás, primeiro pelos comunistas, a seguir por 
todos que colocam os interêsses da politica partidária 
acima dos interêsses nacionais. 

Para muitos, a consideração da necessidade urgente 
de se incrementar a exploração do petróleo nacional, por 
meio idôneo e adequado, deixou de prevalecer em face 
da possibilidade de lançar confusão ou granjear popula-
ridade" ("Os fundamentos da Petrobrás", págs. 62 e 63)." 

Mas de tão leviano e apressado julgamento, podemos e deve-
mos recorrer para o tribunal supremo da opinião pública. Aqui es-
tamos, Sr. Presidente, sob o pêso de tão veemente achaque, para 
dizer ao Sr. Rômulo de Almeida que não pretendemos toldar com 
as nuvens de nossa ignorância o espaço onde tão graciosa e ener-
gicamente adeja, nem tampouco fazer demagogia, terreno fértil 
a ser explorado pelos boquirrotos, mas inteiramente vedado até aos 
silenciosos, como o nobre Deputado Benedito Valadares, quanto 
mais aos taciturnos, como nós. 

Talvez haja, porém, na objurgação dos técnicos uma semente 
de verdade. Há homens que não querem esquecer seus ideais, que 
mesmo desprovidos de engenho e arte, forcejam por manter uma 
linha de coerência em suas atitudes. São homens que não querem 
perder o direito de olhar com firmeza e altivez, a outros homens, 
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ainda mais humildes que êles próprios, mas de cuja confiança se 
tornaram depositários e cuja fé não desejam decepcionar. São ho-
mens que resguardam a geração que surge, e, porisso, vivem mais 
para o futuro do que para o presente, certos que seu dever funda-
mental é o de contribuir, na medida de suas fôrças, para a forma-
ção de um estado de coisas que, na ordem econômica, proscreva a 
desenfreada "caça ao lucro'', matriz de afrontosas riquezas e de 
lacerantes misérias, e conduza a uma sociedade onde o homem, 
liberto de tôda idéia de exploração do próximo, possa atingir a 
uma situação espiritual superior, garantida a tôdas as inteligên-
cias a mesma e igual oportunidade para o desenvolvimento de suas 
faculdades individuais. A posição dêsses homens, que consciente-
mente integram o Partido Trabalhista Brasileiro, já foi serenamen-
te precisada por nosso ilustre companheiro, o Senador Gomes de 
Oliveira, em discurso proferido no Senado da República: 

"Um Partido que se funda em concepções definidas 
dos problemas econômicos e sociais, como entendo que 
deve ser o Partido Trabalhita Brasileiro, não pode deixar 
de mantê-las através de tôdas as vicissitudes, mesmo 
quando nos arrisquemos a ser mal interpretados face ao 
Govêrno dirigido pelo seu Presidente. E nunca será de-
mais reafirmar aquelas concepções para que não se es-
tranhem os pontos de vista em que nos temos colocado 
e nos colocaremos nesta Casa" . 

Sim, meus nobres colegas, êsse é para nós o aspecto fundamen-
tal do problema do petróleo: devemos para êle encontrar solução 
rápida e adequada, como o exigem os interêsses nacionais, mas 
também optar pela fórmula que, atendendo a êsse imperativo, es-
teja conforme aos ideais que pregamos e para cuja defesa fomos 
enviados a esta Casa. Certa feita, Churchill, o grande adversário 
de nossa doutrina, declarou no Parlamento Inglês: Não me tor-
nei Primeiro Ministro de Sua Majestade para ser o coveiro do Im-
pério Britânico. Também nós, Sr. Presidente, não aceitamos o 
mandato de Deputado para sermos o coveiro de nossos próprios 
ideais. 

O Partido Trabalhista é um partido de esquerda que visa pre-
cipuamente a melhoria da situação dos trabalhadores mas que, ti-
rando sua unidade dêsse grande objetivo comum a ter divergências 
da opinião, quanto aos meios a empregar para consecução do fim 
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almejado, diferenças essas que, em nosso entender, são altamente 
benéficas à sua vida e desenvolvimento. 

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.ª chama o Partido Trabalhista 
Brasileiro de "partido da esquerda". Entretanto, o seu programa 
não será aceito sem a chancela do Arcebispo de Pôrto Alegre. 

O SR. OSVALDO FONSECA - Na opinião pessoal de V. Ex.a.. 
Nós, trabalhistas, "somos uma revolução em marcha". É oco-

mandante supremo do Partido, o Sr. Getúlio Vargas, quem assim 
nos classifica. E na extensa frente de nossa luta, sob a bandeira 
comum que simboliza a defesa dos direitos do trabalhador, o guião 
que tremula sôbre cada pelotão nem sempre é o mesmo. 

Visando à solução do problema do petróleo, os membros do 
Partido Trabalhista dividiram-se por três grupos distintos que nas-
ceram naturalmente das diferenças de concepção sôbre a ordem 
econômica que nos deve reger. Há, no Partido Trabalhista, ho-
mens que acreditam na excelência da "livre emprêsa" e que se 
contentam com severo policiamento dos abusos do capital; no caso 
particular do petróleo entendem que os grupos monopólicos inter-
nacionais são incontroláveis, e que sua ação é sempre prejudicial 
à economia nacional. Para êsse grupo, satisfaz uma solução na-
cionalista primária, isto é, a nacionalização em têrmos restritos da 
exploração do petróleo, que ficará reservada aos nacionais e ao ca-
pital nacional. Há ainda trabalhistas que julgam que, em certos 
setores da atividade econômica, impõe-se uma decidida interven-
ção do Estado com o objetivo de controlar indústrias que fogem ao 
regime da livre emprêsa, por sua própria natureza, mas que, par-
tidários em tese da iniciativa privada, procuram associar os parti-
culares ao Estado, na execução do empreendimento. ~sse grupo 
defende com calor a forma primária de estatismo embora de na-
cionalização mais positiva, que se concretiza na formação de :uma 
sociedade de economia mista, sob contrôle do Estado. Finamente, 
o terceiro grupo, ao qual pertencemos, repudia a ordem capitalis-
ta vigente, que reconhece incapaz de resolver o problema da liber-
tação econômica e da igualdade social para a imensa massa dos 
trabalhadores, e pugna pela implantação, senão para tôdas as ati-
vidades ao menos para aquelas sujeitas à .concentração do poder 
econômico nas mãos de reduzido número, de uma solução esta-
tal pura que transfira para o Estado a direção e a propriedade das 
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emprêsas que exercem monopólios de fato ou das quais dependa 
o progresso do pais, como primeiro passo para a concretização do 
sonho socialista de uma comunidade na qual o móvel do interêsse 
privado seja substituído pelo do serviço público. Ninguém melhor 
do que Clemente Attlee fixou nossa posição em face do problema: 

"A questão de maior importância, no decorrer do sé-
culo dezenove - assim pareceu à maioria dos homens e 
mulheres - era a da liberdade política. No século vinte 
predomina a da liberdade econômica e igualdade social. 
Compreenderam os socialistas que a liberdade individual 
e política deve ser completada pela liberdade econômica. 
Esta liberdade não deverá ser conquistada individualmen-
te, mas coletivamente. A transformação operada na es-
cala das operações industriais, desde um pequeno grupo 
de indivíduos trabalhando com instrumentos rudimenta-
res aos imensos regimentos de homens e mulheres coope-
rendo no uso de vasta maquinaria movida por fôrça me-
cânica, tornou impossível alcançar a liberdade mediante 
a distribuição da propriedade privada entre a maioria. O 
contrôle coletivo das grandes fôrças libertadas pela ciên-
cia moderna é o único meio de obter a liberdade. A segu-
rança coletiva é a única forma possível". 

Sômente pois pela crescente intervenção do Estado no domí-
nio econômico, através de formas estatísticas puras, chegaremos 
até a produção para uso e não para lucro, assegurando aos traba-
lhadores todos os frutos de seu esfôrço, somente assim construire-
mos, como em recente Mensagem nos recomendou o Sr. Getúlio 
Vargas, "um mundo melhor, onde não haja distinções nem privi-
légios, onde todos os que trabalham e produzem possam encon-
trar as mesmas oportunidades e fruir os benefícios da segurança 
econômica e da justiça social". 

Daí, Sr. Presidente, o pretendermos que do problema do pe-
tróleo nacional seja tentada através de um órgão estatal, nitida-
mente governamental. É de Emile James ("Les formes d'entrepri-
ses", pág. 497) a lição de que o sistema de economia mista não tem 
o caráter socialista, representando a admissão dos particulares 
uma quebra dos princípios estatistas. Essa transigência de nossa 
parte unicamente teria cabimento, depois de demonstrada a im-
possibilidade de ser o problema solucionado por intermédio de um 
-organismo puramente estatal. Admitidas como igualmente eficien-
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tesas duas soluções - a da economia mista e a do órgão estatal-
nossa escolha forçosamente recairá sôbre a última, por imperativo 
categórico de nossa posição doutrinária. 

Antes, porém, de tentarmos a demonstração de nosso ponto 
de vista, de que é possível solucionar o problema do petróleo sem 
quebra dos principios estatistas, de acôrdo com o substitutivo que 
apresentamos à consideração da Casa, devemos analisar e criti-
car a solução consubstanciada no Projeto n.º 1.516, de 1951. 

Em exposição perante as comissões desta Casa, o Sr. Rômulo 
de Almeida teve oportunidade de afirmar que a solução naciona-
lista do problema do petróleo "é produzir petróleo e não slogans, 
fórmulas e discursos" mas cautelosamente também asseverou que 
a solução nacionalista impõe "a produção do petróleo em benefí-
cio do povo e sob o contrôle do Estado brasileiro". 

Aí, está, pois, com clareza meridiana a orientação da equipe 
de técnicos incumbida pelo eminente Chefe do Govêmo de pro-
curar a solução nacionalista para o problema do petróleo. Essa a 
intenção do Sr. Getúlio Vargas, que não pedia reafirmação, pois 
se trata de uma constante de sua vida pública. A lei a ser votada 
na sua letra e não apenas na intenção dos legisladores, deve as-
segurar a exploração do petróleo em benefício do povo, isto é, gran-
de parte senão a totalidade dos lucros do empreendimento devem 
reverter em favor da coletividade, e mais: que o contrôle do Estado, 
efetivo e real, não só agora como no futuro, sôbre os diversos as-
pectos que pode revestir a exploração do petróleo, fique permanen-
temente assegurado, sem possibilidade de qualquer dúvida. 

O Sr. Amando Fontes - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. OSVALDO FONSECA - Com prazer. 
O Sr. Amando Fontes - Aliás a proposta do Govêrno para a 

criação da Petrobrás não resolve o problema do petróleo. Objetiva, 
apenas, a constituição de uma sociedade anônima para explorar 
petróleo. Como continuarão em vigor as leis vigentes, outras so-
ciedades anônimas de brasileiros poderão ser organizadas para 
também explorar petróleo. Assim, o projeto do Govêrno, sem haver 
estabelecido, como devera ter feito no seu artigo inicial, o monopó-
lio, a exclusividade para o Estado brasileiro e transferido isso a 
uma sociedade de economia mista, não resolve o problema. Tra-
ta-se apenas, repito, da constituição d.e uma sociedade anônima. 
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O Sr. Nestor Duarte - Permita-me, também, um aparte. O 
nobre Deputado Amando Fontes está obrigado a fazer uma distin-
ção. Na atual situação da legislação brasileira e no sistema de do-
mínio privado da União sôbre as jazidas de petróleo existentes no 
país, .só é possível a constituição de sociedades anônimas para re-
finar o petróleo importado. Petróleo nacional, não é possível. 

O Sr. Amando Fontes - O ilustre colega não tem razão. Qual-
quer nacional pode requerer e obter concessão para pesquisar, la-
vrar, refinar e transportar petróleo. É o que está na lei, Sr. Depu-
tado Nestor Duarte. 

O SR. OSVALDO FONSECA - Agradeço a colaboração do 
nobre Deputado Amando Fontes e peço permissão para prosseguir. 

O Sr. Amando Fontes - Quero, antes, dar depoimento para 
retribuir as expressões de V. Ex.ª a mim dirigidas, quando me 
achou coerente com pontos de vista anteriormente sustentados. 
V. Ex.ª também foi perfeitamente coerente, pois o seu substitutivo, 
que é bom e está diverso dos pontos de vista sustentados por mim 
apenas em filigranas, mantém tão-sómente a tese que V. Ex.ª de-
fendeu na campanha presidencial da República. 

O SR. OSVALDO FONSECA - Obrigado a V. Ex.ª 
Examinando o projeto remetido a esta Casa, organizado e de-

fendido pela referida equipe de técnicos, somos levado a confessar 
que na obra apresentada não vive o espírito que deveria animá-la, 
aquêle que estava na intenção de seus autores, e que exigia fôsse 
êle um instrumento seguro para a '"produção do petróleo em bene-
fício do povo e sob o contrôle do Estado brasileiro". 

O Projeto n.º 1.516, tal como foi submetido à nossa considera-
ção é uma legítima nebulosa, que tanto pode cobrir uma solução 
verdadeiramente nacionalista, como a pretendida por seus autores, 
como outra que atenda aos insterêsses do capital aprovado, até es-
trangeiro e que para êle desvie grande parte dos lucros que o Go-
vêrno atual exige revertam em benefício do povo. 

Sete falhas do Projeto n.0 1.516 devem ser especialmente sa-
lientadas, falhas essas que demonstram que o projeto, em sua vida 
autônoma, poderia contrariar de frente o espírito que presidiu sua 
elaboração. 

l.ª) - O art. 4.º ·- determina que para integralização do 
capital da União na Sociedade, disporá aquela "dos bens e direitos 
que possui, relacionados com o petróleo, de rochas betuminosas 
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e de gases naturais". Notou logo o eminente Deputado Antônio 
Balbino o perigo de tal redação. A declaração da propriedade da 
União sôbre as jazidas não está expressa no texto constitucional, 
mas em simples lei ordinária. A dispensa de autorização ou con-
cessão para a exploração das jazidas, estabelecida no parágrafo 
único do art. 2.º poderia importar no entendimento que não esta-
va na intenção governamental, de que a União cederia à Petro-
brás, sociedade de economia mista, da qual seria mera ~cionista 
não só o direito de uso das jazidas mas a própria e plena proprie-
dade delas. Receberia, pois, a Petrobrás por essa interpretação, um 
título de propriedade sôbre as jazidas, que sairiam do domínio da 
União. 

2.ª) - O parágrafo 2.º do artigo 3.º, determina que os "au-
mentos de capital poderão dividir-se, no todo ou em parte, em 
ações preferenciais, que serão oferecidas à subscrição pública ou 
aos tomadores a que se refere esta Lei", e êsse aumento de capi-
tal, pelo § 1.0 do art. 3.º, será feito até 1956". Logo, poderia ser fei-
to imediatamente, e as ações preferenciais emitidas - represen-
tando todo ou parte do aumento de capital - pelo projeto não 
seriam necessàriamente privadas do direito de voto. E o artigo 5.º 
apenas declara: "A União transferirá aos Estados, Distrito Federal 
e Municípios e às pessoas referidas nos artigos 7.º, 9.0 e 13 as ações 
que lhes couberem, nos têrmos desta Lei, ou que quiserem adqui-
rir, desde que não fiquem reduzidas as ações ordinárias de sua pro-
priedade a menos de 51 % do capital". 

Ora, constituída a sociedade, seu capital será de 4 bilhões de 
cruzeiros. Admitamos que a União transferisse desde logo, a to-
madores, 49% das ações ordinárias de sua propriedade; o artigo 
5.0 dá-lhe autorização para tanto. Seu capital ficaria reduzido a 
pouco mais de 2 bilhões. E que, logo após, fôsse autorizado o au-
mento do capital social para 10 bilhões, em ações preferenciais, 
ou mesmo ordinárias. Os 6 bilhões de ações do aumento de capital 
não constituiriam ações de propriedade da União, subordinadas à 
regra contida no artigo 5.0 Seriam ações que, pelo § 2.0 do artigo 
3.0 , poderiam ser oferecidas à subscrição pública. E se aparecessem 
tomadores para todo o aumento? A conseqüência seria esta: a par-
ticipação, desejada majoritária ida União, como único meio de 
manter o contrôle do Govêrno sôbre o empreendimento, ficaria 
reduzida a pouco mais de 20 % do capital social. .. 
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Evidentemente, êsse não é o pensamento do atual Govêrno, 
nem mesmo a intenção da equipe de técnicos que redigiu o pro-
jeto. Aqui se argumenta com a possibilidade, apenas para demons-
trar que os técnicos não agiram com o devido cuidado, falharam 
nesse ponto, e, falíveis que demonstram ser, não são tão superior-
mente técnicos como pretendem exigindo tôdas suas afirmações e 
proposições revisão detalhada por parte do Congresso. 

O Sr. Amando Fontes - Permita. V. Ex.ª tem razão na argu-
mentação que desenvolve, sobretudo se considerarmos que, pelo 
projeto, os Estatutos da Sociedade serão elaborados por ela e apro-
vados apenas por decreto do Presidente da República. Assim, pro-
fundas alterações poderiam ser feitas nos Estatutos, contrariando 
mesmo dispositivos da lei, e teriam fôrça legal, porque a lei auto-
rizaria. Formulei, aliás, emenda nesse sentido, a fim de que só pu-
dessem ser feitas alterações que implicassem em modificação da 
lei, mediante autorização legislativa. 

O SR. OSVALDO FONSECA - Obrigado pela colaboração de 
Vossa Excelência. 

Terceira falha - Mais ainda: como notou o eminente Depu-
tado Antônio Balbino, pelo projeto as ações preferenciais não es-
tão privadas do direito de voto. A União poderia: subscrever ape-
nas os 4 bilhões do capital inicial, transferindo a tomadores 49 % 
dêles; adquirir com os 40% do impôsto único sôbre combustíveis 
obrigações da Sociedade e não ações (alínea 1, do art. 7.º); subs-
crever, com os recursos do artigo 8.0 , que são pequenos, ações pre-
ferenciais, mesmo sem direito a voto. Aos Estados e Municípios 
seria permitido escolher entre ações e obrigações da Sociedade, ou 
até derivar seus recursos para emprêgo nas subsidiárias (alínea 
II, do art. 7.º). Como, pois, pretender afirmar que o projeto, na re-
dação de seus autores, garante o que estava na intenção nacional 
do honrado Chefe do Govêrno, isto é, o absoluto e permanente 
contrôle, quase esmagador, do Poder Público sôbre a Sociedade? 

4.ª) - O projeto não deixa claro que as garantias a serem da-
das às obrigações da Sociedade não poderão abranger as jazidas, 
falha especialmente perigosa diante do possível entendimento de 
que a União transferiria a propriedade das jazidas à Sociedade. 

5.ª) - O art. 12 do projeto - a observação é ainda do atila-
do espírito do Deputado Antônio Balbino - introduz inovação no 
sistema geral da vida das sociedades anônimas, inovação essa que 
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"nenhuma circunstância especial, no caso, tornaria aconselhà-
vel" e que consiste na possibilidade de conversão das obrigações 
em ações. Verificada essa conversão, tornar-se-ia ainda mais pre-
cária e já vacilante, embora apregoada e desejada, participação 
majoritária do Poder Público na Sociedade proposta, participação 
majoritária essencial à solução nacionalista do problema, porque, 
sem ela, não haverá contrôle do organismo criado nem tampouco o 
emprêgo da maior parte dos lucros visando ao benefício coletivo. 

6.ª) - A equipe de técnicos que elaborou o projeto, no folhe-
to que imprimiu sob o título "Os fundamentos da Petrobrás", avan-
ça, a fôlhas 31, uma afirmação que não encontra apoio no Pro-
jeto n.º 1.516, isto é, de que "tôdas as subsidiárias da Petrobrás de-
verão constituir-se segundo o modêlo da emprêsa central". Não é 
verdade. O art. 17 apenas impõe que, nas subsidiárias, tenha a 
Petrobrás "a maioria das ações com direito a voto". Somente isso. 
Pondo de lado o problema do contrôle, que será examinado a se-
guir, verificamos que a subsidiária poderá ter um capital mínimo, 
com direito a voto, e um grande capital em ações preferenciais, 
sem direito a voto. Não seria esta uma solução nacionalista, por-
que a maior parte dos lucros auferidos iria para o capital parti-
cular e não para o Govêrno que é quem pode empregá-lo em be-
nefício do povo. 

7.ª) - O parágrafo único do art. 2.º do projeto afirma: "A 
pesquisa e a lavra, realizadas pela Sociedade, independem de au-
torizações ou concessões prévias e obedecerão a planos aprovados 
pelo Conselho Nacional do Petróleo". Declara ainda, no artigo 17, 
que, através das subsidiárias, estará operando a Sociedade. Logo, 
a subsidiária não dependeria de autorizações ou concessões para a 
pesquisa e lavra, e delas poderia participar até o capital estran-
geiro, mesmo porque, como notou o ilustre Deputado Castilho Ca-
bral, a subsidiária seria sociedade organizada no Brasil atenden-
do às exigências do Decreto n.º 3.236, de 7 de maio de 1941. 

Mesmo a participação majoritária da União no capital com 
direito a voto não está perfeitamente assegurada. Bastaria que 
fôssem emitidas ações preferenciais, sem direito a voto, e que não 
houvesse pagamento de dividendos por prazo superior a três anos 
(parágrafo único, do artigo 81, do Decreto-lei n.0 2.627, de 26 de 
setembro de 1940), coisa muito fácil de acontecer nas sociedades 
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destinadas à pesquisa. As ações preferências passariam a votar e 
teria ido por água abaixo o contrôle da subsidiária pela Petrobrás... 

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa um requerimento, do 
nobre Deputado Euzébio Rocha, de prorrogação de 15 minutos, a 
fim de que o orador conclua o seu discurso. (Pausa). 

Aprovado. 
O SR. OSVALDO FONSECA - Agradeço ao nobre Deputado 

Euzébio Rocha e à Câmara. 
Concluindo a crítica do projeto n.º 1.516, quanto ao seu aspec-

to nacionalista, devemos lembrar um fato, relatado pelo General 
Valério Braga, em conferência no Clube Militar. Disse o referido 
General: 

"O Diretor da Standard Oil Company (New Jersey), 
Sr. John Suman, estêve aqui no Brasil em meados do ano 
de 1951 e na Câmara de Comércio do Rio de Janeiro fêz 
uma importante conferência sôbre o tema "O Petróleo do 
Brasil", publicada, na íntegra, pela Revista Esso, núme-
ro 143, de julho a agôsto de 1951. 

Nessa palestra, o Sr. Suman disse que a "Standard" 
poderia empregar capitais americanos na indústria do pe-
tróleo do Brasil nas seguintes condições, que cita (página 
n.0 6, da Revista): 

1 - Garantia do título de propriedade ou dos direi-
tos adquiridos. 

2 - Direção de suas próprias operações; e 
3 - A oportunidade de obter um lucro razoável do 

empreendimento". 
Verificamos, assim, que o Projeto n.0 1.516 habilitará o Poder 

Executivo, através da Petrobrás - faculdade que temos a mais 
máxima certeza não será utilizada pelo atual Govêrno, dirigido por 
um nacionalista convicto, como é o Sr. Getúlio Vargas - habili-
tará o Poder Executivo a consentir na participação dos grandes 
trustes na exploração de nosso petróleo, porque a Petrobrás, pelo 
artigo 17, poderá associar-se a qualquer dêles, através de contra-
to, do qual derivarão direitos assegurados e garantidos pela Carta 
Constitucional, contratos que poderão entregar aos trustes a di-
reção de suas próprias operações, assegurando-lhes, de passo, a 
possibilidade de obter lucro razoável do empreendimento. 

O Projeto n.o 1.516 foge portanto à intenção declarada da 
equipe de técnicos que o elaborou, intenção essa reafirmada ain-
da no folheto "Os fundamentos da Petrobrás": 
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"Evidentemente, em face dos interêsses do nosso Pais 
e da diretriz política do Presidente Getúlio Vargas, reite-
rada durante a campanha eleitoral de 1950, a nacionali-
zação da indústria do petróleo brasileiro constituiu ponto 
fundamental no trabalho de elaboração dos projetos de 
lei encaminhados ao Congresso". 

De tudo o que ficou dito, torna-se patente o clamoroso equí-
voco da equipe técnica responsável pelo projeto quando grita, do 
cimo de sua sabença para o pego de nossa ignorância: "Não pro-
cedem, de maneira alguma, as alegadas, mas só obscuramente 
apontadas, possibilidades de influências exteriores antinacionais, 
ou mesmo capitalistas internas, ameaçarem o contrôle que o Es-
tado brasileiro deverá exercer, em proveito da Nação, ao levar a 
efeito o programa do petróleo, através da Petrobrás". 

Por que reagem os técnicos contra a solução estatal, agarran-
do-se à sociedade de economia mista? li:les próprios informam: por-
que "a solução ou as soluções pelas quais pretendem os opositores 
substituir a solução nacionalista consubstanciada na Petrobrás 
apresentam recursos financeiros menores e insuficientes e condi-
ções técnicas inadequadas - do que resultam ser por efeito, embo-
ra não o sejam por intenção, protelatórias e, portanto, contrárias à 
defesa econômico-militar do País, na atual emergência". 

Tenhamos conta com a ponderação, lançada por quem, elabo-
rando o projeto da Petrobrás, adquiriu o direito de falar de cadei-
ra sôbre a frustração das intenções. Mas obremos no caso seguindo 
mais uma vez o Sr. Presidente da República, que, como assevera 
o Sr. Rómulo de Almeida, sabe bem distinguir os riscos efetivos dos 
riscos fictícios. 

De início, há uma objeção a examinar: a solução estatal exige 
maior contribuição popular, através da imposição de tributos mais 
pesados que os exigidos para uma solução mista. Será de fato uma 
carga maior para esta geração, durante um certo período, mais ple-
namente compensada pela eliminação do objetivo de lucro no fun-
cionamento do empreendimento, que permitirá fixar um preço 
mínimo para a venda de produtos que são só propulsores de nosso 
progresso, dêles dependendo como depende, o aumento de nossa 
produção industrial e agrícola. O povo também domina o problema 
do petróleo e suportará com ânimo viril o sacrifício adicional, cer-
to de que somente o contrôle total do Estado permitirá a explora-
ção do petróleo objetivando unicamente o interêsse coletivo. 
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Há também um risco fictício com o qual se procura assustar 
os partidários do estatismo puro. Assim armam os técnicos o es-
pantalho: 

"Se o País se vir compelido dentro de um decênio, a 
fazer concessões ruinosas aos trusts monopolísticos do pe-
tróleo, por motivo do retardamento da execução do pro-
grama ora submetido ao Congresso Nacional, ou a atra-
sar a marcha do progresso nacional pela falta do petró-
leo, a responsabilidade caberá a quantos tenham contri-
buído para protelar ou impedir as medidas ora propostas 
pelo Govêrno" . 

Aí estão, nos Anais da Casa, os depoimentos de altas autori-
dades, notadamente do engenheiro Plínio Cantanhede e do Ge-
neral Horta Barbosa, a comprovar que nenhuma organização pe-
trolífera, em parte alguma do mundo - Colômbia, Iraque, Vene-
zuela, índias Ocidentais - empregou na pesquisa do petróleo num 
decênio sequer a quarta parte dos recursos que, num qüinqüênio, 
são destinadas pelo programa do Govêrno a essa atividade, e a 
justificar a tranqüilizadora conclusão do engenheiro Pedro Mou-
ra, dispensando por desnecessário, o concurso do capital privado: 

"Salientando o ponto importante de que o problema 
não pode ser resolvido em prazo curto, insisto em dizer: 
impossível solucioná·Io; ninguém poderá fazê-lo, com di-
nheiro algum". 

"Se escolhermos determinada região, gastarmos três 
bilhões e cem milhões de cruzeiros, em quatro anos, e não 
solucionarmos a questão, qualquer outro grupo, qualquer 
especialista do mundo que se dirigisse para a mesma área 
e despendesse o mesmo dinheiro, chegaria ao mesmo re-
sultado negativo". 

Mais ainda: liquidando a que$tão são os próprios trusts es-
trangeiros pela voz autorizada do Sr. Suman, Diretor da Standard, 
na entrevista já por nós citada, que confessam: 

"Mesmo que uma busca metódica fôsse iniciada hoje 
ainda, levaríamos um certo número de anos, além de 1955 
até encontrar petróleo suficiente para fazer face às cres-
centes necessidades domésticas do petróleo no Brasil". 

Outro risco fictício que convém afastar é aquêle baseado no 
caráter que se pretende profundamente aleatório, da pesquisa do 
ouro líquido, acarretando, não uma vaga possibilidade e sim uma 
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forte probabilidade, de malbarato dos recursos tributârios penosa-
mente fornecidos pelo povo para solução do problema. 

A pesquisa não é mais uma "loteria". Graças aos processos 
técnicos apresentados pela geofísica e pela geologia especializada, 
é uma atividade industrial normal, da qual vivem inúmeras e prós-
peras pequenas companhias independentes, resistindo à pressão 
dos grupos monopólicos. O apregoado caráter lotérico da fase pio-
neira, da pesquisa, é um dado do passado, ultrapassado pela téc-
nica moderna. É o engenheiro Pedro Moura quem melhor, porque 
com clareza e de modo simples, reduz a pó êsse obstáculo de pa-
pelão, êsse risco fictício: 

"O próprio problema da pesquisa não constitui êsse 
perigo. Será perigoso, digamos assim, quando não apoia-
do na técnica. Analisemos o assunto sucintamente, ba-
seados em números. Admitamos que determinada pessoa 
dispõe de dinheiro e resolve efetuar perfurações, orienta-
da, naturalmente, por dados técnicos, cientificamente. 
Digamos que essa pessoa se dispõe a perfurar cem poços. 
A tal loteria daria 15 poços produtores para êsse grupo, 
isto é, seriam descobertos 15 campos de óleo. Terá em-
pregado 100 milhões de cruzeiros para a perfuração dos 
cem poços e obteve 15 campos de óleo, que valerão, com 
certeza, bilhões de cruzeiros". 

Além disso, ultrapassada a fase pioneira, com a descoberta do 
petróleo, a lavra, o refino, o transporte e a distribuição constituem 
atividades normais altamente remuneradoras. Daí apresentar a 
economia do petróleo a característica da integração das suas di-
ferentes fases, para obter uma divisão dos riscos, que compense 
as desigualdades verificadas ao longo de todo o processo de modo 
a pràticamente eliminar a possibilidade de fracasso na execução 
do empreendimento, já que os lucros certos cobrirão as operações 
arriscadas. 

Entremos agora na justificação do substitutivo por nós for-
mulado, para verificar se a solução que propomos foge à censura 
dos artífices da Petrobrás: apresentar recursos financeiros meno-
res e insuficientes e condições técnicas inadequadas. 

Do início, convém frisar que o substitutivo, enfrentando a rea-
lidade, institui, no art. 1.0, o monopólio da União sôbre as ativida-
des relacionadas com o petróleo. A economia mundial dêsse pro-
duto fornece um quadro dentro do qual não pode ser encaixada a 



- 206-

"livre emprêsa". A competição real e leal entre os interessados, com 
a determinação dos preços por efeito da procura e na oferta, não 
existe, nem tem possibilidade de existir, porque impedida pela con-
centração imensa do poder econômico em mãos de pequenos gru-
pos, que dominam os mercados, exercendo um monopólio econô-
mico do qual participam até Estados soberanos. Nenhum organis-
mo nacional poderá sobreviver competindo com os trusts estran-
geiros, cujo formidável poderio e absoluta falta de escrúpulos cons-
tituem objeto de vasta e documentada literatura. Seria, pois, refi-
nada estultice esquecer, no caso, a lição da viagem empreendida 
pela panela de barro em companhia da panela de ferro. O mono-
pólio do Estado é condição essencial para que a exploração do pe-
tróleo nacional obtenha êxito e seja orientada, exclusivamente, 
pelos interêsses presentes e futuros da Nação brasileira. 

Por outro lado, o substitutivo fiel à doutrina trabalhista por 
nós esposada, pensa encontrar um instrumento flexível e de com-
provada capacidade para execução do programa do petróleo atra-
vés da transformação determinada pelo artigo 2.º, do Conselho 
Nacional do Petróleo em ente autárquico. 

Com efeito, por que "mudar de cavalo no meio da batalha"? 
O Conselho Nacional do Petróleo, cuja criação foi um dos 

maiores serviços prestados pelo ilustre Sr. Getúlio Vargas à Nação, 
é um órgão que merece a mais absoluta confiança do povo e que 
já demonstrou, com fatos e realizações, ser instrumento capaz para 
a solução do problema do petróleo. 

Por que é um instrumento capaz? Porque conseguiu um ver-
dadeiro milagre, porque, na afirmação incisiva do General Valé-
rio Braga, "bateu, no mundo petrolífero, o record da brevidade 
em encontrar petróleo e também o record de tê-lo encontrado de 
modo mais econômico, porque, sob o ponto de vista técnica, alcan-
çou surpreendente resultado, assim sintetizado pelo engenheiro 
Pedro Moura: 

"Quinze por cento de sucesso dos poços pioneiros são 
o máximo que se consegue, por exemplo, nos Estados Uni-
dos, com a mais variada aplicação de tôdas as técnicas 
possíveis destinadas à pesquisa do petróleo. E, felizmen-
te, nós, no Brasil, conseguimos 25% na Bahia. Apesar de a 
Bahia possuir uma geologia difícil, intrincada, compli-
cada, a técnica aplicada ali conseguiu um record que cons-
titui verdadeiramente motivo de orgulho para os brasi-
leiros êsse sucesso de ·25 % nas perfurações pioneiras" . 
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Não devemos abandonar a vasta experiência já adquirida por 
um órgão que se revelou tão capaz, para nos lançarmos na aven-
tura que será a estruturação de um novo organismo. 

Todos que estudam o problema do petróleo, aconselham seja 
o programa respectivo executado através de um instrumento fle-
xível 

Os artífices da Petrobrás julgam que somente a sociedade de 
economia mista atenderá a êsse imperativo, condenando a solu-
ção autárquica por nós proposta. 

A autarquia não resolve, afirmam êles, porque sujeita ao re-
gime do Código de Contabilidade, ao Estatuto dos Funcionários e 
aos regulamentos e tabelas impostos pelo DASP, que tornam im-
possível imprimir-lhe estilo industrial, além de subordinada a ne-
fastas influências da baixa política partidária. 

A êsses argumentos, juntam os Srs. General Távora e Odilon 
Braga dois outros. O Sr. General Juarez Távora acredita que o in-
terêsse de lucro dos acionistas particulares trará pressão sôbre a 
diretoria, para que empregue seus investimentos nos ramos lu-
crativos, em vez de imobilizá-los em inversões aleatórias, e o Se-
nhor Odilon Braga entende que a contribuição dos Estados e Mu-
nicípios - e os acrescentam: é a dos proprietários de veículos -
só poderá ser conseguida por via de associação voluntária, através 
da sociedade de economia mista. 

O substitutivo liberta a autarquia de tôdas as peias ora exis-
tentes: Código de Contabilidade, Estatutos dos Funcionários, 
DASP, tabelas e regulamentos burocráticos, contrôle prévio das 
despesas, regime de duodécimos, etc. Imprime-lhe uma organiza-
ção caracteristicamente industrial, de emprêsa privada. E não é 
fora de propósito lembrar que, há dias, no Clube de Engenharia, 
técnicos nossos, entre os quais os Srs. Ernani Cotrim, Maurício 
Joppert, Artur Castilhos e Demerval Pimenta, técnicos de verdade, 
com experiência de administração, e não técnicos de gabinete, téc-
nicos de bôlso, concordaram que a autarquia do tipo proposto no 
substitutivo é tão eficiente no trabalho industrial quanto a socie-
dade de economia mista. Rígida, e portanto ineficiente, seria uma 
autarquia sem liberdade e sem autoridade, tipo repartição públi-
ca, no modêlo que a prática dos Governos imprimiu aos nossos en-
tes autônomos. 
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Nos Estados Unidos, brilhante sucesso tem coroado a ação das 
"governmental corporations", autarquias outras, em cuja admi-
nistração só o Estado intervém, não admitindo a colaboração, do 
capital privado. Contam-se elas por centenas, obtendo ruidosos êxi-
tos, bastando citar, como exemplo, a TVA (Tennessee Valley Au-
thority). 

Quanto à possibilidade de influências partidárias, ela exis-
tirá tanto na autarquia como na sociedade mista. Tudo dependerá 
da orientação do Govêrno, porque, como notam Paul Reuter e Ché-
ron, nas mistas a ação do Estado é totalmente absorvente, elimi-
nando por sua influência preponderante tôda iniciativa particular. 

Argumenta-se muito, no Brasil, em defesa da mista, com o 
exemplo do Banco do Brasil S.A. Mas há quem, de boa-fé, sustente 
a influência dos particulares na direção do estabelecimento? Há 
quem possa negar o fato de o Govêrno, por seus prepostos, impri-
mir à emprêsa, sem freios de qualquer espécie, a direção que lhe 
tem parecido conveniente? Há quem ignore as inúmeras nomea-
ções determinadas por motivos políticos, efetuadas principalmen-
te para o corpo de advogados do Banco? Não foi até objeto do riso 
nacional o testamento de um Presidente da instituição, no qual, 
por equívoco e na pressa natural aos que vão ser enxotados, no-
meou êle para cargo de categoria inferior um dos homens públicos 
mais eminentes dêste País? Indiscutível é que na mista como na 
autarquia, tudo dependerá da resistência moral do Govêrno e da 
boa escolha dos dirigentes. Numa, como noutra, teremos instru-
mentos adequados à exploração industrial. 

No próprio campo do petróleo em várias oportunidades, os 
órgãos administrativos, amarrados ainda em sua ação, bateram 
a iniciativa particular. Na pesquisa, o Estado venceu e os parti-
culares falharam; na montagem das novas refinarias, a União 
completará Cubatão muito antes que as concedidas aos homens de 
negócios; êstes fugiram à exploração do transporte marítimo do 
petróleo e o Estado conseguiu reorganizar uma frota de petro-
leiros que vem proporcionando vultosos lucros. 

O Conselho Nacional do Petróleo foi o fator preponderante 
dêsses sucessos, justificando a confiança que nêle depositam ho-
mens como o General Valério Braga, Drault Ernany, Horta Barbo-
sa, Pedro Moura e Atílio Vivacqua; homens da estirpe do General 
Cordeiro de Faria, Comandante da Escola Superior de Guerra, o 
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qual, visitando recentemente Mataripe e nossos campos petrolífe-
ros, de lá voltou entusiasmado, afirmando que o Conselho tinha 
vencido a asfixiante rotina burocrática, animado todos os seus 
servidores por sadia mentalidade industrial, visando ao bem co-
letivo. 

Como descrer da realidade atestada por tantos fatos e insus-
peitos depoimentos e afirmar a impossibilidade de o Govêrno con-
seguir sem a ajuda privada, pelo Conselho Nacional do Petróleo, 
a solução do problema? Aquêles que apesar de tudo continuam a 
não acreditar no esfôrço, na dedicação e na capacidade dos téc-
nicos, que abriram os campos de óleo de Candeias, Catu, Parami-
rim, Pedras e Mata de São João, que construíram Mataripe e estão 
construindo Cubatão e o oleoduto Santos-São Paulo, e que organi-
zaram a Frota Nacional de Petroleiros - aquêles que se mostram 
mais céticos que o próprio São Tomé não serão porventura êmulos 
do tristemente famigerado Vítor Oppenheim que afirmava ser ridí-
culo falar em óleo no Lobato? 

Livre o Conselho das peias burocráticas, será sem a mais mi~ 
nima dúvida, instrumento flexível e adequado à execução do pro-
grama do petróleo nacional, levando sôbre a sociedade de economia 
mista a incalculável vantagem, num país onde a ação governa-
mental não raro é orientada no beneficio de alguns apaniguados 
e domésticos, a incalculável vantagem de operar às claras, sem o 
biombo protetor de escândalos e negociatas. que é o decantado si-
gilo comercial". 

Por último, devemos frisar que os recursos, por nós propostos 
não serão insuficientes nem menores que os destinados ao proble-
ma pelo esquema Rômulo de Almeida. 

Aqui deve ser respondida a objeção do Sr. Odilon Braga, quan-
to à forma autárquica para o empreendimento. Não há preceito 
constitucional que imponha seja a contribuição dos Estados e Mu-
nicípios, proveniente do impôsto único sôbre combustível feita por 
livre associação, pois nenhum veda se determine a tomada obri-
gatória de obrigações da autarquia como propõe o substitutivo. 
Mesmo os proprietários de veículos, se mantido o esquema tribu-
tário do Projeto n.o 1.516, poderiam concorrer tomando obriga-
ções de autarquia. 

O substitutivo elimina a contribuição dos proprietários de veí-
culos, porque entendemos que, além da possibilidade de não for-

14 - 26 246 
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necer as quantias previstas, fere de frente a Constituição. Os dis-
positivos constitucionais invocados pelo douto Deputado Senhor 
Antônio Balbino, como justificativos da competência da União pa-
ra o lançamento de empréstimos compulsórios, hão de ser aplica-
dos sem infração daqueloutros que asseguram aos Estados e Mu-
nicípios como condição para sua sobrevivência independente, de-
terminados campos para a captação de recursos onde sua ação 
forçadamente terá que ser excludente de qualquer outra. No assun-
to embora desprovidos de autoridade, ficamos com a opinião do 
Sr. Odilon Braga, afirmando a inconstitucionalidade. 

Eliminando porém do substitutivo os recursos pràpriamente 
da contribuição dos proprietários de veículos, previstos em cêrca 
de 2 bilhões de cruzeiros, nêle introduzimos o adicional sôbre o 
impôsto de consumo proposto pelo ilustre Deputado Sr. Barros 
Carvalho, que deverá render mais de 8 bilhões, e também não con-
signamos a isenção da contribuição do impôsto único sôbre com-
bustíveis para os Municípios de menos de 100.000 habitantes, au-
mentando os recursos assim em mais meio bilhão de cruzeiros. 

Além disso, o substitutivo aceitando a sugestão do culto Depu-
tado Sr. General Lima Figueiredo autoriza a realização de con-
tratos do tipo dos feitos pela PEMEX com o que pretende compen-
sar a supressão da possibilidade de organização das subsidiárias. 

Contará, pois, o Conselho Nacional do Petróleo com 5 bilhões e 
300 milhões do impôsto único, com 7 bilhões e 200 milhões do adi-
cional sôbre o impôsto de consumo, e com mais de 2 bilhões dos lu-
cros a reinverter somando 14 bilhões e 500 milhões de cruzeiros. Os 
lucros a reinverter são por nós estimados em 2 bilhões porque cal-
culamos os de Cubatão, seguindo as afirmações do General Stênio 
de Lima em pelo menos 650 milhões e os da Frota Nacional de Pe-
troleiros em '130 milhões, tendo em vista as afirmações do seu Di-
retor, Comandante Isac Cunha, de que em 1953 deverá dar um re-
sultado líquido de 270 milhões de cruzeiros. 

Ficará assim o Conselho com os recursos necessários a obten-
ção de nossa plena autonomia econômica em matéria de petró-
leo, para o que segundo o cálculo do Sr. Rômulo de Almeida serão 
bastantes mais 4 e meio bilhões de cruzeiros pois é certo que auto-
rizando o substitutivo pelo artigo 15 a emissão de obrigações que 
possibilitarão mais 6 bilhões e 800 milhões de recursos adicionais 
no qüinqüênio, fácil será ao Govêrno conseguir a quantia neces-
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sar1a, uma vez provada a rentabilidade do empreendimento, já 
que ainda garantida a operação com a responsabilidade subsidiá-
ria da União (artigo 16). 

Temos desta forma, Sr. Presidente, por justificado o substi-
tutivo que apresentamos à consideração da Casa. E, encerrando 
nossa oração, queremos fazê-lo repetindo as palavras do grande 
campeão da Liberdade e da Democracia que foi Franklin Delano 
Roosevelt, repetindo as palavras últimas que êsse grande coração 
legou: 

O único limite que poderão encontrar nossas realizações de 
amanhã lhes virá de nossas dúvidas de hoje. Marchemos para o 
futuro com uma fé forte e ativai (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. ROBERTO MORENA - (Para uma comunicação) * -
Sr. Presidente, desejo proceder à leitura de declaração, concebida 
nos seguintes têrmos: 

"Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, 
Estava eu ausente desta Capital quando foi apresen-

tado como emenda substitutiva ao Projeto n.º 1.516 (Pe-
trobrás) o projeto que cria a autarquia "ENAPE" para 
exercer o monopólio estatal do petróleo. í:sse projeto, de 
iniciativa do Deputado Bilac Pinto, e subscrito por parla-· 
mentares das mais diversas bancadas, com assento nesta 
Casa atendeu em sua redação final a diversas sugestões· 
oferecidas pelo Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e 
da Economia Nacional, no memorial entregue à Câmara 
a 20 de maio findo. Tenho a honra de declarar que, embo-
ra ausente na ocasião, dou meu apoio à patriótica inicia-
tiva, que responde aos anseios do povo brasileiro, na sua. 
luta intransigente contra a solução entreguista consubs-
tanciada no projeto oficial da Petrobrás. 

Sala das Sessões, 10 de janeiro de 1952. - Roberto· 
Morena". 

Sr. Presidente, passo à Mesa a declaração, às vésperas da III 
Convenção Nacional do Petróleo Nacional, promovida pelo Centro 
de Defesa do Petróleo e da Economia Nacional. (Muito bem; mui-
to bem). 

* Não foi revisto pelo orador. 
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ORDEM DO DIA 

Primeira discussão do PrOjeto n.º 1.516-A, de 
1951, que dispõe sôbre a constituição da Sociedade 
por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima e 
dá outras providências. (Do POder Executivo) . Ane-
xo o PrOjeto n.0 1.595, de 1952, que dispõe sôbre a 
organização da Sociedade por Ações Petróleo Bra-
sileiro S. A. e dá outras providências; tendo pare-
cer, com emendas da Comissão de Constituição e 
Justiça, com voto em separado ão Sr. Castilho Ca-
bral e declarações ãe voto dos Srs. Lúcio Bitten-
court e Augusto Meira; com parecer da Comissão 
de Segurança Nacional, adotando como substitutivo 
ao Projeto n.o 1.516, de 1952, com emendas; pare-
cer, com emendas, da Comissão de Transportes, Co-
municações e Obras Públicas; parecer com emendas 
da Comissão de Economia; parecer da Comissão de 
Finanças, com emendas ao Projeto, e favorável às 
emendas das Comissões de Constituição e Justiça 
e de Economia, com declaração de votos dos Srs. 
Alde Sampaio, Abelardo Andréa e .Raul Pila. (Ane-
xos os projetos ns. 1. 517-51, e 1. 595-52) . (Inscritos 
os Srs. Manoel Novais, a favor; Artur Bernardes, 
contra; Augusto Meira, a favor; José Bonifácio, con-
tra; Nestor Duarte, a favor; Mauricio Joppert, con-
tra; Alde Sampaio, a favor; Aliomar Baleeiro, con-
tra; Moura Andrade, a favor; Lima Figueiredo, con-
tra; Castilho Cabral, a favor; Dilermando Cruz, con-
tra,· Flores da Cunha, a favor; Vasconcelos Costa, 
contra; Fernando Ferrari, a favor; Orlando Dantas, 
contra; Wilson Cunha, ci favor, saulo Ramos, con-
tra; Severino Maris, a favor; Breno Silveira, con-
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tra; Alberto Deodato, a favor; Roberto Morena, con-
tra,· Vieira Lins, a favor,- OsvaJd-0 Orico, contra,-
Lúcio Bittencourt, a favor; Hélio Cabral, contra; 
Aloísio de Castro, a favor; Carmelo d'Ago$tino, con-
tra; Jales Machado, a favor; Ponciano dos Santos, 
a favor; Raimundo Padüha, a favor; Israel Pinhei-
ro, a favor; Lafaiete Coutinho, relator; António Bal-
bino, relator; e Manhães Barreto, relator). - Em 
urgência. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Manoel Novais, 
que vai falar a favor do projeto. 

O SR. MANOEL NOVAIS - Sr. Presidente, a Câmara é cha-
mada a pronunciar-se sôbre o Projeto n.0 1. 516, que cria a Petro-
brás, visando com êste ato, dar solução a um dos mais palpitantes, 
senão o mais palpitante, problema econômico da atualidade bra-
sileira. 

As opiniões, pelos debates travados na Casa, se dividem entre 
aquêles que aceitam um órgão para exploração do petróleo no 
Brasil, nas bases do projeto governamental, e a corrente, também 
ponderável, dos que encaram a solução pela forma estatal pura 

Quer me parecer, Sr. Presidente, que, por maiores que sejam 
as divergências entre os Deputados no encaminhamento da solu-
ção dêste problema, quer me parecer que nós devamos procurar 
um denominador comum, tal a relevância do petróleo na vida 
brasileira. 

Todos nós sabemos da profunda repercussão que tem tido, na 
opinião pública, o Projeto n.º 1. 516, assim como o Projeto n.0 

1. 595, e, por último, a emenda substitutiva da União Democráti-
ca Nacional. 

Ao meu ver, todos os três estão certos, porque até êste mo-
mento não pude compreender a razão daqueles que, defendendo 
uma tese naci0nalista para o petróleo, colocam fora do âmbito 
nacionalista o projeto governamental, de n. o 1. 516. Todos são, a 
rigor, nacionalistas. Diferem todavia na estrutura estatal, do ór-
gão que doravante orientará e controlará o problema do petróleo 
nacional. 

O Projeto n.º 1. 516 atribui à União o domínio da Petrobrás, 
através da posse de 51 % de suas ações. E, vai além: atribui cêrca 
de 20 % a 25 % das ações aos Estados e Municípios. Em resumo, o 
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Poder Público, representado pela União, Estados e Municípios, par-
ticipa da Petrobrás, com nunca menos de 75% das suas ações. 

Temos, por outro lado, a solução Euzébio Rocha, esposada pelo 
ilustre Presidente do meu Partido, cujo nome declino numa home-
nagem de maior respeito, por se tratar de um homem de inteira 
moral reconhecida por todo o País, dotado da experiência de 
chefe de Estado, o Sr. Deputado Artur Bernardes. 

Pois bem, a solução Euzébio Rocha é nacionalista, admite a 
criação da sociedade por ações, nos têrmos da Petrobrás, apenas 
com uma variante, a de que o capital da própria Petrobrás, de sua 
organização nuclear, seja representado, todo êle, pela União, pe-
los Estados e pelos Municípios. Na parte, porém, em que se refere 
às subsidiárias, não vejo diferença sensível entre a solução go-
vernamental e o projeto· do meu eminente e nobre colega Euzébio 
Rocha. S. Ex.ª admite, no § 2.0 do Art. 2.º de seu projeto, a 
organização das subsidiárias com a participação do capital pri-
vado brasileiro, nas mesmas bases oferecidas pelo projeto da Pe-
trobrás, isto é, 49% das ações. S. Ex.ª, nesse passo, é tão eclético 
quanto ao projeto governamental, porque, logo adiante, no Art. 
5.º, parágrafo único, do projeto n.º 1.595, diz: 

"As emprêsas já existentes poderão continuar a fun-
cionar na situação em que se encontram, operando com 
produtos e derivados que as mesmas importaram." 

Ora, tive oportunidade de ouvir a brilhante exposição que o 
meu prezado colega Euzébio Rocha fizera na Comissão de Finan-
ças, defendendo a sua tese com a segurança e a insuspeição de 
sempre, e pude observar a semelhança que havia entre a solu-
ção Eusébio Rocha e a Petrobrás, naquilo que tem sido o elemento 
mais inflamável nos debates desta questão. 

O Sr. Eusébio Rocha - V. Ex.ª aludiu ao fato de o meu pro-
jeto permitir a existência de subsidiária, e V. Ex.ª está, realmen-
te, com aquela tranqüilidade que caracteriza o seu espírito bri-
lhante ... 

O SR. MANOEL NOVAIS - Obrigado a V. Ex.ª. 
O Sr. Eusébio Rocha - . . . buscando encontrar um denomi-

nador comum nesta Câmara, que é também, de minha parte, o 
maior propósito. Gostaria que de um setor e de outro, que se es-
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tão extremando nas opiniões, se encontrasse um denominador co-
mum de segurança nacional. Mas V. Ex.ª diz que meu projeto se 
assemelha ao da Petrobrás, ao permitir a existência das subsi-
diárias. Aqui me permita V. Ex.ª ... 

O SR. MANOEL NOVAIS - Com muito prazer. 
O Sr. Euzébio Rocha - . . . há um pequeno equívoco. E' que 

eu só permito a existência de subsidiária no setor do comércio. 
Veja V. Ex.ª: se a pesquisa, a lavra e o refino são mantidos exclu-
sivamente nas mãos do Estado, através do contrôle do refino se 
controla realmente o comércio. De forma que procurei, dentro da 
experiência internacional e nacional, transigir o mais possível com 
a iniciativa privada, para que meu projeto não fôsse excessiva-
mente jacobinista, mas, realmente, constituísse denominador co-
mum que V. Ex.ª procura. Não permito, porém, como permite a 
Petrobrás, no item 4, a participação das emprêsas organizadas e 
até dos trustes; não permito, como permite a Petrobrás, a orga-
nização de subsidiárias em tôdas as fases. Somente, o esclareci-
mento que desejava prestar, como contribuição ao brilhante dis-
curso de V. Ex.ª. 

O SR. MANOEL NOVAIS - Agradeço o elucidativo aparte 
do nobre colega. Ia eu, exatamente, atingir o ponto do seu aparte, 
quando dizia que V. Ex.ª não oferecia nenhuma diferenciação 
substancial, entre o seu Projeto e o da Petrobrás. Afirmava eu, 
então, que V. Ex.ª ateou fogo no ponto mais inflamado do pro-
blema, exatamente aquêle da participação dos trustes no comér-
cio de petróleo; porque, num ou noutro projeto, mantida a situa-
ção atual, os trustes continuarão a operar, a menos que V. Ex.ª 
houvesse adotado a fórmula proposta pela UDN, isto é, uma solu-
ção estatal, pura. 

Admitida esta, nós, porém, de entrada, deveríamos arcar com 
a responsabilidade de indenizar tôdas as organizações existentes, 
o que exigiria da Petrobrás ou outra entidade congênere imen-
so capital inicial. 

Creio mesmo que, na indenização das emprêsas que exploram 
o comércio de petróleo, sobretudo de aparelhos de distribuição, 
teríamos de despender, no comêço da constituição da Petrobrás 
ou que outro nome tivesse, cêrca de três bilhões de cruzeiros, sem 
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com certeza, no campo de rendas altas, no campo de pessoas de 
alta capacidade contributiva, dos tubarões para explicar melhor, 
há ainda muita coisa a ser tributada. Um aumento correspondente 
a 5 % da renda tributária daria Cr$ 10.000.000.000,00, quantia ne-
cessária às explorações petrolíferas, de estradas de ferro, de estra-
das de rodagem. 

O SR. MANOEL NOVAIS - O argumento apresentado por 
V. Ex.ª, Deputado Aliomar Baleeiro, é procedente, estatisticamen-
te, mas, infelizmente, no Brasil, essas coisas ainda não se acham 
no ponto por nós desejado. Se, na realidade, a cobrança dos im-
postos obedecesse à proporcionalidade almejada por todos nós, em 
relação à renda nacional, V. Ex.ª teria razão. Por isso, declarei 
que a solução proposta pela União Democrática Nacional é sim-
pática, é - estou certo - a solução do futuro. Em nossa época, 
porém, a claudicação em matéria de política financeira e de execu-
ção orçamentária justifica meu receio - daí ter-me inclinado 
para a solução da Petrobrás -, de desfalcarmos do orçamento da 
República parcela elevada simplesmente para resolver o problema 
do petróleo. Não resta dúvida ser êste o problema número um do 
Brasil, mas, forçoso é reconhecer que lhe concedendo uma priori-
dade absoluta, iríamos agravar a solução de inúmeros problemas 
brasileiros, até hoje insolúveis, apesar da boa vontade do Congres-
so em facilitar legislação e numerário ao Govêrno. 

o Sr. Aliomar Baleeiro - Repare bem V. Ex.ª: se há claudi-
cações, como alude, se há desvios nas arrecadações, desperdício 
nas despesas, enfim, males até pelo próprio Sr. Ministro da Fa-
zenda confessados, chegamos à conclusão inevitável de que um Go-
vêrno incapaz de resolver problemas simples como os da arreca-
dação eficiente, honesta, o da despesa tecnicamente organizada, o 
da administração de rotina que preencha o mínimo de condições 
de êxito, não está em condições de se envolver em nenhum proble-
ma grave, complexo, como é o do petróleo, estranho à sua com-
petência até êste momento. Neste caso, o Govêrno comece por 
organizar-se, aceitando sugestões standard, técnicas e de morali-
dade administrativa que o possam habilitar ao exame de proble-
mas graves, como é o do petróleo. A solução, que aventei, da cria-
ção de tributos sôbre a área de capacidade contributiva, sôbre as 
classes mais produtoras, teria duas grandes vantagens: primeiro, 
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com relação ao problema de moralidade, porque faria com que a 
despesa pública ficasse distribuída entre aquêles que têm mais ca-
pacidade de pagar; segundo, teria efeito antiinflacionário - ob-
jeto de vários debates nesta Casa. 

O SR. MANOEL NOVAIS - Seria maravilhoso, no Brasil, 
acontecesse sempre, como cada um de nós pensa e anseia. V. Ex.a, 
que tem feito exaustivo esfôrço parlamentar propugnando normas 
rígidas para execução da política financeira do Govêrno, há de 
convir que, se as coisas passassem ao modo e dentro dos seus dese-
jos, eu estaria com a solução proposta pela União Democrática 
Nacional. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Dia virá ... 

O SR. MANOEL NOVAIS - Acredito que sim. Mas por isso 
mesmo prefiro a Petrobrás, para não embaraçar a solução de ou-
tros problemas brasileiros que estão a exigir de nós providências, 
já não digo tão urgentes como as que se referem ao petróleo, mas 
notóriamente inadiáveis. Vemos como o Govêrno se debate, neste 
instante, para encaminhamento de problemas como o dos trans-
portes. Sabemos das dificuldades por êle encontradas. Foi neces-
sário que se otganizasse um plano de desenvolvimento econômi-
co, cujos primeiros frutos já começam a colhêr, plano êste para 
cuja execução votamos os adicionais do impôsto sôbre a renda e 
autorizamos o Govêrno a contrair empréstimo nos Estados Unidos, 
embora sôbre êle mantenha reservas, pela ignorância do que nêle 
se contém em benefício da Bahia e do Norte do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE - Levo ao conhecimento do nobre ora-
dor que lhe restam apenas cinco minutos do prazo de meia hora, 
que é o de que dispõe . 1!lsse prazo, porém, poderá ser prorrogado. 
Aliás, já existe requerimento do Deputado Antônio Balbino de 
prorrogação, e que submeterei à Casa se achar que dentro de cinco 
minutos não poderá terminar suas considerações. 

O SR. MANOEL NOVAIS - Acredito que não, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Nestas condições, submeto à Casa 
o requerimento do Deputado Antônio Balbino, de prorrogação do 
prazo para que o orador conclua suas considerações. A prorroga-
ção é de quinze minutos. 
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Os Senhores que o aprovam queiram permanecer como se 
acham. (Pausa). 

Estã aprovado. 

O SR. MANOEL NOVAIS - Agradeço ao Deputado Antônio 
Balbino o requerimento de prorrogação do prazo, bem como aos 
nobres colegas que o aprovaram. Vejo na homenagem de S. Ex.ª 
o desejo apenas de que debatendo o problema do petróleo, tenha-
mos uma entrevista marcada para o futuro, em relação a outros 
problemas. (Riso) . 

O Sr. Eusébio Rocha - Permita-me um aparte. Sei que o 
tempo de V. Ex.ª urge, mas, com relação ao plano financeiro do 
petróleo, convém que V. Ex.ª fixe imediatamente o quantum ne-
cessário. A mensagem presidencial se refere a oito bilhões de cru-
zeiros. E veja V. Ex.ª: oito bilhões de cruzeiros nós os temos, ex-
clusivamente, em recursos estatais. Os modestos cálculos de pre-
visão de impostos, feitos pela Comissão de Transportes, atingem 
a cêrca de seis bilhões de cruzeiros . As rendas das refinarias de 
Cubatão e Mataripe e dos petroleiros elevam-se a muito mais de 
dois bilhões de cruzeiros. Temos, só nestes dois campos, recursos 
superiores a oito bilhões de cruzeiros, sem necessidade de apelar 
para capitais privados ou para outras participações que estão sen-
do, vamos dizer, motivo de divisão nesta Casa. Se a questão é de 
recursos, V. Ex.ª poderã, desde já, aderir aos que formam dentro 
da exploração estatal. 

O SR. MANOEL NOVAIS - Devo dizar a V. Ex.ª, acredito 
que os recursos previstos no projeto de lei n.0 1.516 excedam à 
previsão feita pelo Govêrno. O problema qüinqüenal objeto dessa 
proposição exigiria, inicialmente, o capital de dez bilhões de cru-
zeiros. O Govêrno lança mão do patrimônio do Conselho Nacional 
do Petróleo, isto é, petroleiros, oleoduto Santos-Jundiaí, refinaria 
de Cubatão e de Mataripe e inclusive dos 50 milhões de barris, já 
cubados nos campos baianos. Tudo isso incorporado e mais o im-
pôsto sôbre combustíveis líquidos, a taxação compulsória sôbre 
automóveis, os adicionais do impôsto de consumo, êstes, aliás, caí-
ram na Comissão de Finanças, etc., asseguram à Petrobrás cêrca 
de dez bilhões. Mas, não o fato de o Govêrno dispor de elementos 
financeiros para instalar a Petrobrás não me induziria a perfilhar 
a solução estatal pura, porque haveria demandas outras, requisitos 
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de várias ordens a considerar . Preferiria pela própria experiência 
da administração brasileira, a solução preconizada na Petrobrás, 
a solução estatal, seja sob a forma de autarquia ou de simples re-
partição federal. 

O Sr. Orlando Dantas - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. MANOEL NOVAIS - Pois não. 
O Sr. Orlando Dantas - Não atinei muito bem, ainda, com 

as suas reservas. V. Ex.ª reconhece que o projeto governamental 
propõe recursos financeiros que excedem de dez bilhões de cru-
zeiros. 

O SR. MANOEL NOVAIS - Podem exceder. 
O Sr. Orlando Dantas - Podem exceder. Mas V. Ex.ª ainda 

não se referiu ao quantum de participação do capital privado na 
Petrobrás. Pelos cálculos governamentais, êsse capital compulsó-
rio corresponderá a dois bilhões e cem milhões de cruzeiros em 5 
anos. Além disso, há um aspecto para o qual V. Ex.ª precisa aten-
tar: a organização da Petrobrás não vai necessitar de capital pri-
vado, nem vai ser coberta com êsse capital. O que o Govêrno pre-
tende - e não está muito claro - na Petrobrás e nas organizações 
subsidiárias, é permitir a participação do capital privado em 
volume que êle não diz. Aí está o grande perigo da socie-
dade de economia mista. Do contrário V. Ex.ª não explica a 
razão da sociedade de economia mista. O capital privado, como 
o Govêrno coloca o problema, é de 51 % , uma insignificância. 
Em cinco anos, portanto, o Govêrno não vai resolver o proble-
ma. Vai solucioná-lo, sim, com os recursos propostos no or-
çamento, através de impostos e taxas. Evidentemente, V. Ex.ª 
há de concordar comigo, a tese mista não é sedutora para o nosso 
problema, como V. Ex. a está dando a impressão de acreditar. Tais 
considerações me levam a solicitar que V. Ex.ª continue na sua 
exposição para que, do debate, possamos situar o problema com 
muita clareza. 

O SR. MANOEL NOVAIS - Sr. Deputado Orlando Dantas, 
V. Ex.a teria razão se o projeto que cria a Petrobrás, tal qual vo-
tado na Comissão de Finanças, não estabelecesse, como princípio 
rígido, que os 51 % de ações do Govêrno da União prevalecessem 
também nas subsidiárias. O projeto original efetivamente não 
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apresentava, a êsse respeito, redação muito clara, o que levou a 
Comissão de Constituição e Justiça a apresentar emenda, na qual 
estatui, de forma expressa, a obrigação de tanto a Petrobrás como 
as suas subsidiárias terem 51 % de capital da União. 

O Sr. Orlando Dantas - Evidentemente, as emendas apresen-
tadas melhoram o projeto. Mas os 49%, de que o projeto não co-
gita - nem as emendas também - de onde virão? Como o Go-
vêrno vai encarar o problema das subsidiárias? Os 51 % pertencem 
ao Estado. Os 49% de quem são? 

O SR. MANOEL NOVAIS - V. Ex.ª há de convir, que 51% 
pertencem à União e 49 % ao capital privado ... 

O Sr. Nestor Duarte - Estados e Municípios. 
O Sr. Orlando Dantas - A emenda não fala nisso. Na sub-

sidiária, não diz . 
o SR. MANOEL NOVAIS - Aceitemos o que V. Ex.ª quer. 
O Sr. Orlando Dantas - O que quero não: o que está. 
O SR. MANOEL NOVAIS - Vamos a~eitar que os 49% :J:t-

quem exclusivamente com o capital privado. 
O Sr. N estar Duarte - As emendas baianas melhor esclare-

cem o problema. 
O SR. MANOEL NOVAIS - Admitindo-se que os 49% se-

jam controlados pelo capital privado, onde os riscos ... 
O Sr. Orlando Dantas - Poderei explicar. 

O SR. MANOEL NOVAIS - . . . do que é o espantalho de 
muita gente, que o petróleo brasileiro passe ao domínio dos trustes 
internacionais, com o sacrifício de nossa independência econômica? 

O Sr. Orlando Dantas - Permita-me V. Ex. a uma explica-
ção. Existem, no país, diversas organizações estrangeiras, com 
nomes brasileiros. Para uma delas, fundada recentemente, o Ban-
co de Rockfeller entrou com 51 % . Tais sociedades, em grande nú-
mero no Brasil, tomarão os 49% e poderão, ainda, emprestar di-
nheiro através dos títulos, das obrigações e poderão, ainda mais, 
oferecer técnicos de sua confiança, porque o credor quer-se ga-
rantir. Assim, têm o capital, tomado através de obrigações, e mais 
os técnicos, para o contrôle. 
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Pergunto: como poderão essas emprêsas subsidiárias, na rea-
lidade, não formalmente, fugir do contrôle do capital estrangei-
ro? :t!:les fornecem o óleo bruto vendido, têm os técnicos, têm o di-
nheiro emprestado e, mais, os 49 % . 

O SR. MANOEL NOVAIS - Respondo a V. Ex.ª: isso é as-
sunto extremamente sutil. Devo dizer a V. Ex.ª, como a tôda a 
Nação, que não sou cidadão que se assombre com fantasmas. 

O Sr. Orlando Dantas - Não estou assombrado. Estou, ape-
nas, alertando. 

O SR. MANOEL NOVAIS - Por não me assombrar com fan-
tasmas é que não me deixo influir por paixões ao debater e decidir 
matéria de tal complexidade. 

Compreendo os riscos a que estamos sujeitos, apesar de o Go-
vêrno propor uma solução pela qual ficará com 51 % das ações. 
Um Conselho Administrativo composto de brasileiros natos, dos 
quais sete pertencem ao Poder Público brasileiro, uma diretoria 
de quatro membros, nomeados pelo Presidente da República, to-
dos também brasileiros, cabendo ao Diretor-Presidente o poder de 
veto sôbre os atos da Diretoria e do própric Conselho Fiscal. 

Para que não fugíssemos ao imperativo de associar o capital 
privado brasileiro à exploração do petróleo, problema em que êsse 
capital tem tanto interêsse, como nós outros, é que, neste plenário, 
lembrei, certa feita, ao apartear nosso prezado colega Dolor Andra-
de, quando defendia a solução estatal, a necessidade da inclusão de 
dispositivo, a exemplo do existente na lei que criou o Banco do 
Desenvolvimento Econômico, atribuindo ao Congresso a faculdade 
de tomar as contas da Petrobrás. 

Sei que muitos juristas se pronunciaram contra a minha idéia 
sob o fundamento de que iríamos revogar, ou derrogar, disposições 
da Lei das Sociedades Anônimas, através da qual prestação de 
contas são feitas perante a Assembléia de acionistas. Recordo o 
fato recente ocorrido no Banco do Brasil, em que a Câmara dos 
Deputados teve seus passos tolhidos na tentativa de investigar a 
boa ou má aplicação dos dinheiros da Nação Brasileira. 

Fui eu pois quem levantou a questão neste plenário, e fui eu 
quem, na Comissão de Finanças, apresentou emenda atribuindo 
ao Congresso Nacional faculdade de tomar as contas da Petro-
brás. Meu ponto de vista foi aprovado em subemenda do Depu-
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tado Paulo Sarasate, equiparando a sua redação a dispositivo 
idêntico ao da lei que criou o Banco do Desenvolvimento Econô-
mico. 

Perguntaria, Sr. Presidente, onde o perigo alertado pelo Depu-
tado Orlando Dantas se o Govêrno possui maioria das ações, se o 
Govêrno controla a administração, se o Govêrno tem a si asso-
ciados Municípios e Estados? Para sanar todo e qualquer mal pro-
veniente do suposto intervencionismo dos trustes cheguei a apre-
sentar emenda, na Comissão de Finanças, restringindo o inciso 
4.º do Art. 13 do Projeto da Petrobrás. Aceito pois o projeto tal 
qual foi aprovado pela Comissão de Finanças. 

Não tenho medo dos trustes, porque seria descrer em nós mes-
mos! Fiscalizada a Petrobrás pelo Poder Executivo e pelos trezen-
tos e tantos congressistas, seria injurioso admitir a sua venaliza-
ção, mais absurdo ainda, admitir que dois Podêres da República 
fôssem subornáveis! 

O Sr. Orlando Dantas - Não quero perturbar o discurso de 
V. Ex.ª, mas estamos aqui para analisar e esclarecer os fatos. O 
General Juarez Távora, na legislatura passada, através de duas 
cartas ao Senador Domingos Velasco, denunciou que a Light não 
cumpria as suas obrigações; que a emprêsa estava de posse de um 
patrimônio do Estado e êste não tinha fôrças para tomar aquilo 
que lhe pertencia. Veja V. Ex.ª como é difícil a luta contra os 
trustes. E' grande a dificuldade, porque êles dominam o mundo 
inteiro. Não devemos criar condições que possam perturbar a 
marcha do progresso. 

O SR. MANOEL NOVAIS - Conheço, como V. Ex.ª, através 
da literatura, o que tem ocorrido, em todos os países referente-
mente à luta contra os trustes internaciona.is. Com a garantia de 
uma lei como esta, poderemos aceitar o desafio dos trustes inter-
nacionais. Se daqui a algum tempo ficar provado que a Petrobrás 
falhou, como sociedade de Economia mista, virei a esta tribuna, 
com a mesma tranqüilidade de consciência, a mesma serenidade 
e o mesmo patriotismo, apoiar a tese de que no Brasil devemos 
adotar a solução estatal. 

Pena é que o tempo, tão curto, não me permitisse entrar na 
análise de outros aspectos do problema, sobretudo os referentes 
aos interêsses dos Estados produtores de óleo, os nobres colegas, 

http:internaciona.is
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arrastando-me a outros campos de debate privaram-me de exami-
nar os interêsses legítimos da Bahia em face do problema do pe-
tróleo nacional. Ficará para outra oportunidade. Na Comissão de 
Finanças, por iniciativa de vários companheiros, e minha, conse-
guimos fazer vingar o royalty de 5 % para os Estados produtores. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Aliás acredito que se V. Ex.a ti-
vesse tratado dessa matéria, teria defendido, não apenas os in-
terêsses especiais do Estado da Bahia, senão de quase todos os 
Estados. 

O SR. MANOEL NOVAIS - Que venham a produzir. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Mais tarde, t~remos oportunidade 

de demonstrar à Casa, sobretudo aos nobres representantes de 
Estados de grande superfície, ou de grande população, a injustiça 
clamorosa, que a Lei 302 fêz contra êles. O critério adotado de di-
vidir o impôsto de gasolina e de combustíveis, apenas ou prepon-
derantemente pelo consumo, representa lesão enorme para o Ama-
zonas, Mato Grosso, Minas Gerais, Maranhão, e quase todos os 
grandes Estados populosos. 

O SR. MANOEL NOVAIS - E esta, realmente, Deputado Alio-
mar Baleeiro, foi a nossa orientação na Comissão de Finanças, ao 
apresentar com outros companheiros da Bahia emendas no sen-
tido de assegurar um royalty que, a princípio, pensei fixar em 
10%, mas que ficou estabelecido em 5%, para ser aplicado prefe-
rencialmente na produção de energia elétrica e pavimentação das 
estradas estaduais, vinculação por mim defendida. 

Encerro estas considerações, Sr. Presidente, reafirmando, 
mais uma vez, meu pronunciamento favorável ao Projeto n.º 1.516, 
por considerá-lo solução mais inteligente e mais exeqüível no mo-
mento brasileiro. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Sr. Presidente, não resisto à 
tentação de prestar minha homenagem à Mesa e ao ilustre Sr. 
Primeiro Secretário, inaugurando o missal nesta tribuna. (Riso). 

Devo dizer que a inauguração é ligeiramente tocada de um 
sentimento de ciúme, porque, havendo duas tribunas, e costuman-
do a oposição servir-se sempre da da esquerda, o missal apenas foi 
feito para a da direita ... 

O Sr. Coelho de Sousa - Não é propriamente um missal, mas 
uma estante. 

15 - 26246 
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O SR. ALIOMAR BALEEIRO - E' um porta-missal, mas o 
povo chama de missal. E' o continente com referência ao con-
teúdo. 

O Sr. Coelho de Sousa - É figura de semântica. 
O Sr. Arruda Câmara - Não é o primeiro caso de semântica. 
O Sr. Coelho de Sousa - Depois do voto do nobre orador no 

caso do divórcio, a inauguração dêsse missal é espécie de satisfa-
ção pública ao Monsenhor Arruda Câmara ... 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Monsenhor Arruda Câmara 
sempre tranqüiliza minha alma. S. Ex.ª diz que, por maiores que 
sejam os pecados dos homens e os das mulheres. . . muito maior 
é a misericórdia divina. Já pela profundidade do conceito, já pela 
fonte pura de onde provém - o virtuoso sacerdote - às vêzes 
cometo pecados como êste da votação do projeto do divórcio, certo 
de que Deus, um dia, iluminará meu espírito para o que já conto 
com a oração diária, e até noturna, do eminente representante por 
Pernambuco. 

O Sr. Osvaldo Orico - V. Ex. a poderia lembrar ao nobre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul que os protestantes também 
lêem a Bíblia numa estante semelhante a essa. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Vê V. Ex.ª que Deus não 
restringe suas grandes graças à determinada facção ou seita 
religiosa. Até mesmo aquêles que, às vêzes, na sua soberba ou na 
sua cegueira se desviam, podem também estar sob a sombra ben-
fazeja de Deus. 

O Sr. Arruda Câmara - Aliás, posso atestar que V. Ex.ª é 
ledor e conhecedor dos Santos Evangelhos. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Sigo sempre com humildade 
e alegria os conselhos de V. Ex. a. 

O Sr. Nestor Duarte - O que importa não é lê-los, mas pra-
ticá-los. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Sr. Presidente, meus Senho-
res: ouvi a defesa do projeto estatal feita pelo ilustre Deputado 
pela Bahia, e não estando de modo algum apaixonado por êsse 
problema, acreditando mesmo que frio está o meu espírito em re-
lação a êle, sinto cada vez mais forte, em mim, a convicção de que 
a pior das soluções a ser dada ao problema do petróleo no Brasil 
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é precisamente aquela adotada pelo Projeto n.0 1. 516. Das trê;; 
fórmulas jurídicas possíveis de exploração - a concessão a parti:-
culares, notadamente emprêsas estrangeiras, o monopólio estatal 
rígido e puro, e a sociedade anônima de economia mista - sen:i 
dúvida, a última é a pior de tôdas. Ela casa os defeitos de ambas 
as primeiras fórmulas, sem ter a virtude de qualquer delas. 

A sociedade de economia mista aproveita os defeitos da entre-
ga aos trustes e também os defeitos inevitáveis da exploração esta~ 
tal, mas suprime as vantagens inegáveis que poderiam provir, 
quer da exploração oficial, quer da exploração particular. Acredite 
que êste fato pode ser cabalmente demonstrado. 

Eu me referi, no discurso anterior, a um estudo há poucos anos 
feito, na Argentina, sôbre a estrutura jurídica e econômica das 
sociedades de economia mista, por um ilustre escritor daquele .pais 
- o Professor Rodriguez Arias. Nesse trabalho, há uma introdu-
ção interessantíssima do sábio Professor Rafael de Bielsa, reputado 
mestre de Direito Administrativo. 

Eu me poupo a divagação sôbre a matéria, mostrando que, do 
ponto de vista jurídico, numa frase, Bielsa assinala a absoluta 
inconsistência do conceito de "sociedade de economia mista" . :S:sse 
conceito reúne duas coisas que, dificilmente, podem ser postas de-
baixo do mesmo teto: o interêsse particular e o interêsse público, 
constituídos de elementos que se repelem fundamentalmente. O 
interêsse particular se consubstancia no lucro. Tem uma moral 
própria, um tipo de direito próprio e uma economia própria. 

O interêsse público é exatamente contrário. 
Por isso mesmo, usou-se a expressão "financeiro" para distin-

guir certos fatos, certos conceitos, certos fenômenos diferentes dos 
chamados fenômenos econômicos. Afinal, que é fenômeno econô-
mico? E' um processo de satisfação das necessidades humanas por 
meios materiais. Tôdas as necessidades que o Estado satisfaz são, 
inegàvelmente, necessidades humanas. O Estado é um fenômeno 
humano. Houve necessidade, entretanto, de criar-se o conceito fi:-
nanceiro, de admitir-se até a exigência de uma ciência especific~ 
para os fatos financeiros, porque nêles intervêm elementos de in: 
terêsse público: o Estado, o Poder Público. São também econô:-
micos, na sua essência, os fatos financeiros, mas de uma economia 
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diversa, fortemente integrada por elementos políticos, dentre os 
quais o interêsse público. 

Ora, criou-se o nome de sociedade de economia mista e ten-
tou-se realizar essa consociação de um interêsse particular e de 
um interêsse público a despeito das dificuldades inerentes a êsse 
casamento impossível, contra o qual se insurge a própria natu-
reza. Conseqüência: em tôda sociedade de economia mista há 
sempre um processo de degradação que ora submete ao predomí-
nio completo dos interêsses particulares, ora leva à absorção com-
pleta pelo Estado. Há sempre uma repressão na prole dêsse casa-
mento híbrido. 

O Sr. Amando Fontes - Conheço o estudo de Bielsa, que com-
bate as sociedades de economia mista. Não obstante, eu o adoto 
no substitutivo que apresentei ao projeto de Estatuto do Petróleo e 
ainda hoje o defendo. Queria pois chamar a atenção de V. Ex.ª 
para o seguinte aspecto: na sociedade de economia mista, o Estado 
entra não apenas quando o interêsse seria beneficiar imediata-
mente a coletividade, sem visar lucro. Portanto, o Estado cria 
também sociedades de economia mista para explorar atividades, 
empreendimentos que não oferecem possibilidade de lucro imedia-
to. Assim, desde que o capital privado não encontra atrativos para 
determinado empreendimento, o Estado, através de recursos que 
possui ou que vai obter por meio de impostos, organiza sociedade 
de economia mista para explorar o serviço. Tais são os casos da 
Hidrelétrica do São Francisco e da Siderúrgica Nacional. Em am-
bos, o Estado interveio para que empreendimentos de tal porte 
pudessem ser levados a cabo, pois se verificou que o capital parti-
cular, quer nacional, quer estrangeiro, não bastaria para o fi-
nanciamento das obras nem a iniciativa privada se animaria a in-
verter ali um real, desde que o Estado se abstivesse de participar 
de tais empreendimentos. Vê V. Ex.ª, portanto, que existe tam-
bém êste outro aspecto nas sociedades de economia mista. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Mas, meu nobre colega, per-
doe a expressão, que não é talvez propícia ao Parlamento: vamos 
botar nome nos bois. A sociedade de economia mista, sabe V. Ex.ª, 
não é tôda aquela em que o Govêrno tem ações. O Govêrno pode 
ser acionista de qualquer sociedade anônima. Isso não a trans-
forma, de modo algum, numa sociedade anônima de economia 
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nomia mista, do ponto de vista jurídico. Isso nada tem a ver com 
seu aspecto econômico, muito embora a obra prefaciada de Rodri-
guez Arias seja um estudo de sociedades de economia mista, quan-
to à sua estrutura· jurídica, e também econ6mica. Diz o Professor 
Bielsa que 

"O regime jurídico misto é pouco menos do que im-
possível na mesma esfera e entre os mesmos sujeitos do 
Direito." 

E mais adiante insiste êle na sua condenação. 
"Não considero defensável, sobretudo pelas razões de princí-

pios, as chamadas emprêsas de economia mista". É a condena-
ção de Bielsa. Quanto ao caso político, quanto ao fato de ser ade-
quado ou não a sociedade de economia mista para exploração do 
petróleo, todos nós, na Câmara, e até os não juristas, conhecemos o 
livro que anda por aí de mão em mão, de Julio Gonzalez, grande 
jurista, grande democrata, como o nobre Deputado Flores da 
Cunha mais do que ninguém sabe, o qual condena as sociedades 
mistas, tendo em vista exatamente o caso da Argentina. Já o Pro-
fe.ssor Bilac Pinto lembrou que o General Mosconi, a quem se 
deve a maior e efetiva exploração do petróleo na Argentina, ma-
nifestou seu dPsencanto em relação a essa forma jurídica . Aí está 
o. que diz Julio Gonzalez. Agora os próprios autores referem-se 
aos trustes . 

"O capital estrangeiro sai pela porta da nacionalização e vol-
ta pela da sociedade de economia mista" . 

E não é só essa a condenação do jurista argentino a respeito 
de tais sociedades . 

Não necessito, Sr. Presidente, como já disse, debater o proble-
ma jurídico da sociedade mista, que, ainda na expressão de Gon-
zalez, é "processo solapado, subterfúgio, abuso do imperialismo, 
rótulo inocente que procuram os capitães do imperialismo em to-
dos os países que querem devorar" . Não necessito insistir neste 
ponto, porque os magníficos discursos do nobre Deputado Bilac 
Pinto sôbre a matéria já traçaram seus aspectos gerais e desceram 
até os pormenores. Naquelas orações tem a Câmara material para 
uma deliberação consciente. Folgo em assinalar êsse fato, porque 
me sirvo da oportunidade para deixar nos Anais a impressão que 
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já tinha antes de que os discursos do nobre Deputado Bila.e Pinto, 
pela seriedade, pela profundidade, pela agudeza, pela documen-
tação ... 

O Sr. Nestar Duarte - Apoiado. Nós, da bancada baiana, so-
mos testemunhas do valor do nobre Deputado Bilac Pinto. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - . . . demonstrassem isso que 
tôda a Câmara já sentiu: o Sr. Bilac Pinto é exatamente um ho-
mem que poderia, neste País, se fôsse adotado o regime parlamen-
tar, ocupar qualquer pasta do Govêrno, qualquer pôsto político, 
por mais alto, na direção do País. É o tipo completo de um ho-
mem público. -

A Câmara tem, pois, material suficiente para formar um juízo 
a respeito do problema econômico da sociedade de economia mista. 

O Sr. Flores da Cunha - Ainda que divirja profundamente, 
radicalmente, da argumentação do ilustre Deputado Bilac Pinto, 
reconheço que S. Ex.ª tem capacidade para ocupar qualquer pas-
ta num govêrno presidencial, quanto mais num govêrno parla-
mentarista ... 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - A retificação do nobre Depu-
tado está longe de contrariar minha afirmativa. Frisei proposita-
damente "num regime parlamentar", porque, no regime em que 
vivemos, faria votos para que o Deputado Bilac Pinto não acei-
tasse qualquer pasta . 

1!:sse nosso regime degrada o Ministro a condição melancólica. 
O Sr. Amando Fontes - Apoiado. 
O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Até os próprios Ministros que 

têm brilho, cultura, dignidade, salvo raríssimas e honrosas ex-
ceções, tornam-se qualquer coisa amorfa, incapaz, ineficiente, 
enfim, num mero ocupante dourado de uma posição pública, e 
não quero que o eminente representante de Minas se dissolva na-
quela coisa gelatinosa que é um Ministério no regime Presidencial. 
Não é êste o momento oportuno para indagar das causas dos fe-
nômenos. 

O Sr. Flores da Cunha - Concordo com a apreciação de 
V. Ex.ª Tanto assim, que, relator do capitulo "Do Poder 
Executivo", na grande Comissão Constitucional, entendi que a 
Presidência da República devia ser exercida pelo Presidente com 
seus Ministros . 
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O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Houve até um momento em 
que V. Ex.ª chegou a exigir em que se inscrevesse na Constituição 
uma cláusula, pela qual a escolha dos Ministros fôsse ratificada 
pelo Parlamento, o que seria, em embrião, o próprio regime par-
lamentar. 

O Sr. Flores da Cunha - Poderia admitir, porque parti dis-
so: hoje no mundo não existe mais regime puro; ora se adotam 
coisas do presidencialismo, ora se adotam princípios do parlamen-
tarismo. O que desejava para o meu País era um regime que tives-
se a fôrça de promover a felicidade do Brasil e de assegurar as 
garantias a todos os seus habitantes . 

O Sr. Castilho Cabral - Permita-me pedir a atenção de 
V. Ex.ª para o magnífico trabalho de nosso colega Deputado 
Daniel de Carvalho, que em parecer proferido na Comissão de 
Constituição e Justiça, mostra que o retrato feito por V. Ex.ª do 
Ministro no regime atual brasileiro não é realmente aquêle que se 
ajusta à moldura da Constituição vigente. O fato é que os Minis-
tros não se dão a importância que a êles empresta a Constiuição 
vigente. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Não queria afastar-me da li-
nha que me tinha traçado, sobretudo pela escassez do tempo de 
que disponho para discutir êsse problema, mas, devo dizê-lo, prin-
cipalmente no regime presidencial, dá-se uma deformação com-
pleta do Ministro da Fazenda. 

O Ministro da Fazenda, seja êle quem fôr, em nosso regime, 
transforma-se num elemento de perturbação de todos os demais 
órgãos do Govêrno. Tudo quanto se tem ouvido nesta Casa a res-
peito do Código de Contabilidade, ou das dificuldades intranspo-
níveis que tem o administrador para movimentação de fundos a 
tempo, tudo, enfim, quanto aqui se tem dito sôbre a dificuldade 
de administrar, revela que o Ministro da Fazenda, neste País, cria 
a concepção de que o papel dêle é trancar o dinheiro no cofre e fa-
zer com que dêle saia o mais tarde possível. Todo Ministro da 
Fazenda carrega com isso o preconceito de que os demais Minis-
tros são dissipadores e levianos. 

Tenho, freqüentemente, meditado sôbre êste aspecto, e, às 
vêzes, chego a pensar que o Sr. Ministro da Fazenda, por ter de 
prestar valiosos serviços que não apai·ecem ostensivamente, por 
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não deixar uma obra administrativa consagrada em algo concreto, 
material, visível, como uma estrada, um edifício público, enfim, 
um trabalho qualquer, sente uma espécie de recalque contra aquê-
les que vão fazer alguma coisa de espetacular com o dinheiro que 
êle, penosamente, arrancou do contribuinte. 

Acontece que, no regime parlamentar, a julgar pela experiên-
cia do Império, os Ministros da Fazenda, quase sempre eram chefes 
de Gabinete, eram homens que, dentro da estrutura monárquica, 
exerciam função tão alta, que se pode compará-la apenas à do Pre-
sidente da República no regime atual. 

Sabe a Câmara que os Ministros da Fazenda foram sempre os 
maiores homens da política do Império. O Ministério da Fazenda 
foi sempre ocupado por grandes estadistas. De memória, não posso 
indicar todos. Posso, entretanto, lembrar-me de homens como Mar-
tim Francisco, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Nogueira da Ga-
ma, Alves Branco, Itaboraí, Visconde de Rio Branco, Cotegipe, 
João Alfredo, Ouro Prêto ... 

O Sr. Flores da Cunha - Gaspar da Silveira Martins. 
o SR. ALIOMAR BALEEmo - . . . enfim, os maiores da-

quela época. Quase sempre êsses Ministros do Tesouro eram Pre-
sidentes do Gabinete. Como chefes do Govêrno, distribuíam as 
Pastas, reservando para si a das Finanças. :t!:les, como chefes, co-
briam com o brilho das grandes realizações dos demais Ministros, 
e não serviam de empecilho para a obra que êstes levavam a efeito. 

O Sr. Castilho Cabral - Tudo isto seria remediado se a Cons-
tituição de 46 tivesse dado uma conseqüência lógica, razoável à 
disposição do Art. 53, que permite a convocação dos Ministros 
à Câmara, mas não faculta ao Congresso o Poder de lhes impor 
sanções políticas. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Muito obrigado. 
Na República, no comêço, houve grandes homens no Minis-

tério da Fazenda. Por êle passaram Rui Barbosa, Prudente de Mo-
rais, Rodrigues Alves, Campos Sales, Daví Campista, Leopoldo Bu-
lhões, Joaquim Murtinho, Aníbal Freire e Rivadávia Corrêa, vá-
rios dos maiores homens da primeira República. Sempre, inva-
riàvelmente, o Ministério da Fazenda era dirigido por um estadis-
ta, por um homem público, enfim por um homem com responsabi-
lidades políticas, experimentado nos problemas políticos. Depois 



- 234-

de 30, o Ministério da Fazenda passou a ser a prêsa dos homens 
de negócio; de 30 para cá, salvo ligeiro interregno, do Sr. Pires 
do Rio, de saudosa e ilustre memória, foram homens de negócios 
os titulares do Ministério da Fazenda. Do Sr. Whitaker até o 
Sr. Horácio Láfer - não discutindo os méritos inegáveis de am-
bos, sómente homens de negócios têm ocupado o Ministério da 
Fazenda. 

Até mesmo o General Dutra cometeu êsse êrro grave de ter 
designado para o Ministério da Fazenda homem de negócios . Caiu 
na "qualidade", a "categoria" do Ministério da Fazenda. Homens 
que estavam limitados, por antolhos, ao c.1mpo restrito dos ne-
gócios particulares, vendo, apenas, um aspecto da economia, de 
repente eram atirados, em cheio, sôbre a universalidade de proble-
mas complexíssimos, como o são os do Tesouro Público. Daí ou-
virmos coisas horrendas como aquela que o Sr . Horácio Láf er de-
clarou da tribuna da Câmara: as suas concepções financeiras, a 
sua mentalidade de camparar as finanças do Brasil às minhas fi-
nanças individuais. A Casa ouviu S. Ex.ª indagar: "V. Ex.ª gas-
ta mais do que ganha," - e queria aplicar êsse princípio às finan-
ças públicas ... 

Mas esta é uma digressão que a Câmara me permitirá encer-
rar, para voltar ao tema do petróleo. 

Reafirmo que a pior solução é a do Projeto n.0 1. 516: entregar 
a exploração a uma sociedade de economia mista. 

Ouvimos o ilustre Deputado pela Bahi.a, Sr. Manoel Novais, 
perguntar: - Mas, que perigo há? O Govêrno tem a maioria; êle 
nomeará o presidente; haverá o contrôle do Govêrno, ou do Con-
gresso, sôbre as finanças da Petrobrás, muito embora êsse con-
trôle possa chocar pruridos jurídicos daqueles que acreditam que 
o contrôle das sociedades anônimas só pode ser feito pela Assem-
bléia Geral. 

E' certo que as sociedades anônimas estão sujeitas às suas 
Assembléias Gerais, conforme a lei o determina. A lei que cria 
uma sociedade anônima de economia mista, entretanto, afasta-a, 
inevitàvelmente, do quadro do direito privado, para colocá-la no 
quadro do Direito Administrativo. A sociedade anônima de eco-
nomia mista não é uma pessoa de Direito Comercial, mas, sim, 
de Direito Administrativo. Ela sai dos flancos do Estado com um 
galho novo; não é uma árvore que nasceu no campo do direito pri-



- 235 -

vado. Poderia, portanto, perfeitamente, ser submetida, através do 
Tribunal de Contas, ao regime de contrôle do Congresso Nacional, 
que é, apenas, um dos órgãos do seu maior acionista: a União. 

O Sr. Manoel Novais - Devíamos buscar um têrmo médio na 
questão do petróleo, no Brasil, capaz de conciliar todos os pensa-
mentos, porque em assunto de tal delicadeza, em que há tantos 
temores, confrange-me ver que os brasileiros se dividem. Eis, para 
mim, o maior perigo. Mas, no caso, por exemplo, da sociedade de 
economia mista, não encontro inconvenientes. Pode haver incon-
veniente de ordem jurídica - e tenho de render-me à opinião de 
V. Ex.ª, jurista emérito; mas, no campo objetivo e prático, afigu-
ra-se-me que a sociedade de economia mista, no Brasil, tem pro-
vado bem. Talvez não ocorra isso em outros países, mas, no Bra-
sil, tem provado bem. E o oposto é, exatamente, o que me faz re-
cear. Daí dizer, como salientei da tribuna, que não tenho paixão 
alguma, com respeito âo problema, desejando até uma solução que 
conciliasse todos os pontos de vista. Mas tenho profunda preocu-
pação de que venhamos a adotar, amanhã, solução que não seja a 
mais feliz. Quando, na Comissão de Finanças, discuti a tese, en-
contrei resistência de vários juristas, que consideravam pecado 
mortal cogitarmos da revogação da Lei de Sociedades Anônimas. 
Por isso fiz aquela declaração. 

O SR. ALIOMAR ·BALEEIRO - Agradeço ao nobre Depu-
tado a sua colaboração e volto ao ponto de partida. 

Desejo colocar o problema das sociedades de economia mis-
ta, não à luz do Direito - repetindo a~ lições de Bielsa, ou invo-
cando os notáveis discursos do Deputado Bilac Pinto - mas à luz 
do bom senso, do senso comum, do qual já se disse: é o mais raro 
de todos. A essa luz a fórmula do Projeto n.º 1.516 é péssima. 

Se a Câmara dos Deputados acompanhar o meu raciocínio, 
verá que não existe qualquer sutileza de caráter jurídico, nenhu-
ma profundidade econômica, no caso, mas fatos que qualquer ho-
mem que observa a vida poderá perfeitamente compreender. 

Falarei como se me dirigisse a um homem da rua. Quero de-
monstrar que a fórmula do Govêrno conduz a injustiças notórias, 
na desigualdade da participação, nos sacrifícios para realizá-la. 

Em resumo, podemos dizer que o Projeto n.º 1. 516 cria uma 
sociedade anônima que se formará, inicialmente, pela integrali-
zação de 4 bilhões de cruzeiros - valor das jazidas, refinarias, pe-
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troleiros e outros materiais pertencentes ao govêrno - mais o que 
o govêrno incorporar por impostos, mais x por cento, indiscrimi-
nados no projeto - subscrição dos Estados e da União - mais x 
por cento das pessoas jurídicas, das quais participam brasileiros 
e, finalmente - para isso peço a atenção da Casa - pessoas jurí-
dicas brasileiras. O homem da rua que vê isso diz: - Não, só bra-
sileiro entra nesse negócio. Afinal, se o negócio é bom e o Go-
vêrno nada mais é do que um instrumento da vontade de todos os 
brasileiros, nada há de mais em que qualquer dêles tenha uma 
ação e participe das vantagens que o petróleo pode assegurar. 
Mas, sociedade anônima, ou pessoa de direito privado, brasileiros, 
tout court, como está no projeto, pode ser qualquer pessoa cons-
tituída pelas regras do direito brasileiro, inscrita no registro de 
comércio do Brasil, ainda que formada no todo ou em parte por 
estrangeiros, residentes ou não no Pais. 

A Companhia Marítima Brasileira - pode ser que me tenha 
enganado no nome e lamento não esteja aqui presente o nobre 
Deputado Euzébio Rocha, pois S. Ex.ª demonstrou, de outra feita, 
que essa Companhia tem a quase totalidade do seu capital inte-
galizado pela Standard Oil Company, de New Jersey. E' pois, so-
ciedade anônima americana, da Standard, com nome brasileiro, 
dispondo de 95 % do capital americano e dominada por america-
nos. Ela poderia ser a Standard com apenas 50,5% de capital. Bas-
taria para ela ser a Standard, ter só 49,5% de capital real-
mente brasileiro: continuaria a ser a Standard, porque a Standard 
mandaria nela. Pior ainda. E' que 25,5% do capital de uma socie-
dade anônima podem controlar o capital todo. Sabemos - e 
ninguém precisa ser jurista para compreender isto - que uma 
sociedade anônima pode ter metade do seu capital constituí-
do por ações preferenciais e ações comuns. As ações comuns 
têm voto, as preferenciais não o têm. Suponhamos um capital 
de 100 mil cruzeiros, em que 50 mil sejam de ações preferen-
ciais, com dividendo fixo, alto, sedutor. Seria tomado por quem 
quer que seja; 50% de ações comuns com voto. Quem tiver 
26% e fração - vinte e seis por cento e um .centésimo - do 
capital desta emprêsa a dominará. A Standard, a Shell ou 
outra qualquer emprêsa poderá, pelo processo das ações 
preferenciais ao portador, dominar, com fração pequena de 
capital, a emprêsa. E se adotar o processo holding, luminosa-
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mente exposto no livro que o Sr. Bilac Pinto publicou há dez 
anos sôbre a regularização efetiva dos serviços de atividade pú-
blica, poder-se-á dar o caso em que 5 % do capital dominarão pela 
piramidização das emprêsas, todo um grupo delas e até obter divi-
dendos - parece um conto de fadas - de 2. 000 a 3. 000 % . 

O Sr. Castilho Cabral - Poderia numa sociedade anônima 
em que o capital estivesse difundido, como é comum nos Estados 
Unidos. No caso da Petrobrás e mesmo das subsidiárias, quando 
não tivessem sido aprovadas, pelas Comissões de Justiça e de Finan-
ças e, talvez, pelo plenário também, as emendas que ofereci na 
Comissão de Justiça, tal não seria possível, porque os 51 % das 
ações nas mãos de uma só, com direito a voto, impediriam êsse do-
mínio minoritário, que se verifica em várias emprêsas dos Estados 
Unidos, como a General Motors e outras. No caso do projeto não 
era possível, meu nobre colega. 

O Sr. Amando Fontes - O nobre Deputado Castilho Cabral 
proferiu o aparte que eu iria dar ao ilustre orador. 

O SR. PRESIDENTE - Peço licença para interromper o no-
bre orador. Em votação o requerimento de prorrogação por 15 
minutos do tempo de S. Ex.ª, para que conclua suas considera-
ções. Os senhores que aprovam o requerimento queiram conser-
var-se como estão. (Pausa). 

Aprovado. 
O SR. ALI OMAR BALEEIRO - Sr. Presidente, agradeço à 

Casa a prorrogação que acaba de me conceder. 
E' possível que, no caso concreto, a cláusula fixando para a 

União 51 % do capital afaste essa hipótese. Afirmo, entretanto, 
que interêsses imensos podem ser atingidos através de uma pira-
midização, cujo conjunto, em linhas gerais, acabei de esboçar nes-
te instante e que poderão insinuar, através das subsidiárias e atra-
vés de várias folgas que o projeto contém. 

O Sr. Castilho Cabral - Quero esclarecer que também vendo 
êsse perigo, que é real, no projeto do Govêrno, que apenas toma 
como cautela a reserva de 51 % das ações, apresentei emenda ado-
tada pela Comissão de Justiça e aprovada pela de Finanças, es-
tendendo às subsidiárias as mesmas cautelas tomadas em relação 
à Petrobrás. Ficaremos, assim, completamente livres do perigo de 
infiltração dos trustes. 



- 238-

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Louvo a prudência e a provi-
dência do nobre colega. 

Deixando, porém, êsse ponto, pretendo tocar em outro aspecto, 
procurando fazê-lo dentro dos 15 minutos que me sobram. Como 
está o projeto da Petrobrás, é lícito ao truste, através das subsi-
diárias criadas no Brasil, com nome brasileiro, ou até com nome 
inglês e registro no Brasil, participar do capital; é lícito, uma vez 
que suas ações se elevem a 7 1/2% do capital, obter diretor bra-
sileiro; é lícito obter um segundo diretor, se conseguir subscrever 
mais 7 1/2% , e nada impede que subscreva mais êsses sete e meio 
por cento. 

O Sr. Augusto Meira - V. Ex.ª está tocando no ponto crucial 
da matéria. Discordo de V. Ex.ª apenas no seguinte: não penso 
que essa intervenção de sociedades estrangeiras se possa dar no 
Brasil, porque a Constituição brasileira preveniu e determinou que 
tais concessões são feitas apenas a brasileiros e a sociedades orga-
nizadas no Brasil. Não podemos deixar . de interpretar a Constitui-
ção, policiando a própria Constituição, como diz Josserand, por-
que, de fato, se deL"{armos que os estranS{eiros possam intervir, 
constituindo sociedades entre nós, significará isso então burla, 
por dispor a Carta Magna que as concessões são feitas somente a 
brasileiros. V. Ex.ª, portanto, atinge a um ponto em que é preciso 
achar o dominador comum. A Constituição brasileira proíbe ter-
minantemente a organização de sociedades estrangeiras, para o 
caso, devendo as sociedades ser constituídas por brasileiros. Con-
seqüentemente, fica bem, muito bem resolvido, se assim o deter-
minar a lei. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Muito obrigado pelo esclare-
cimento do nobre Deputado, que lamento não se aplique ao caso 
concreto, pois não se trata do assunto que S. Ex.a acaba de re-
sumir. 

Voltando ao ponto em que estava, reafirmo que os trustes po-
dem subscrever 15 % do capital e, com isso, terão dois Diretores, 
cuja competência técnica, será a maior possível. Através dêles po-
derão influir nos negócios da Petrobrás. 

Não é ofensa à inteligência nacional reconhecer que a Stan-
dard Oil New Jersey é o ponto mais alto talvez da exploração ca-
pitalista do mundo. Nenhuma emprêsa dl' mundo,. a não ser a 
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Bond & Share conseguiu o refinamento - no sentido não de 
petróleo - mas o refinamento intelectual, a eficiência, a capaci-
dade econômica e jurídica de organizar negócios, em regime ca-
pitalista dessas duas grandes potências mundiais. E' natural, pois, 
que o diretor eleito pelo capital privadc· influa, pelos seus conhe-
cimentos técnicos, no órgão estatal. No mínimo, será uma tes-
temunha, um observador dos trustes d.entro da intimidade dos 
negócios da companhia brasileira. 

Todos, aqui, conhecem a imensa literatura de divulgação que 
existe a respeito da imoralidade dos trustes, tôda gente sabe que, 
nos seus processos de concorrência, ou de preservação de mono-
pólios, de lutas por mercados, de corrupção do Poder Público, es-
sas companhias fizeram coisas incríveis, constantes até de julga-
dos de tribunais americanos, como figuram nos anais do Con-
gresso dos Estados Unidos da América. Os trustes não são santos, 
não tenhamos dúvida a êsse respeito. Empregarão todos os meios, 
através dêsses diretores, para, ao menos, devassarem todos os se-
gredos - êsses segredos existirão, inevitàvelmente - da Petrobrás. 
Mas, além da inconveniência grave de têrmos concorrentes com 
os olhos dentro do negócio, há ainda, a pior de tôdas: os trustes 
obterão essa vantagem incomensurável de subscrições, 15% das 
ações sem o menor risco e com dividendos garantidos, isto é, com 
garantias de juros para o seu capital. Na verdade o que se vai dar 
é que nenhum brasileiro, homem da rua, individualmente, vai to-
mar ação da Petrobrás. 

Só tomarão ações voluntárias, a exemplo do que tivemos na 
Guerra do Paraguai. Quando eu era criança, na Bahia, ainda exis-
tia reminiscência dos chamados voluntários da pátria. O povo cha-
mava-os "voluntários de cós de calça". A Polícia, à noite, agarra-
va qualquer indivíduo que estivesse conversando com a namorada, 
ou tocando violão, presumidamente vagabundo, e arrancava-lhe o 
cós da calça. E como àquele tempo não se usava cinto, o indivíduo 
porque não podia fugir, ficava segurando a calça e era levado 
como voluntário, o que não impediu que êsses soldados se bates-
sem corajosamente e honrassem a coragem baiana na Guerra do 
Paraguai, ao lado dos valorosos gaúchos, treinados na arte da 
guerrra. 

Pois bem, só haverá na subscrição popular de ações da Pe-
trobrás, "voluntários de cós de calça". 
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O Sr. Flores da Cunha - As infantarias de Pernambuco e da 
Bahia foram as mais bravas que se bateram no campo de batalha 
do Paraguai. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Eis o registro insuspeito de 
um gaúcho, além de tudo mestre na provada arte da guerra. 

O Sr. Flores da Cunha- Mestre? Sou amador, soldado mam-
bembe. 

O SR. ALI OMAR BALEEIRO - Melhor ainda. 
Poi bem, o povo vai dar dinheiro, compulsoriamente, através 

do impôsto para a Petrobrás. E a participação indireta, que te-
ria, através dos proventos a serem realizados pelo Tesouro Nacio-
nal, êle não sentirá na sua economia individual; senti-la-á, ape-
nas, como membro anônimo da coletividade. Essa mesma êle só 
terá depois que os trustes, as pessoas jurídicas peseudobrasileiras, 
testas-de-ferro de elementos estrangeiros, arrancarem o dividendo 
de 8%. O nobre Deputado por São Paulo sabe que estou dizendo 
rigorosamente a verdade. 

A Petrobrás vai ser mantida por impostos e o povo vai pagá-
los através da passagem de ônibus, do lotação, da barca para Ni-
terói, do querosene, que se queima nos candieiros do sertão, e até 
mesmo do sabonete, da pasta de dentes, do talco, da brilhantina 
que todos os indivíduos usam mesmo os mais pobres - talvez só 
não usem os miseráveis, pois os facadistas mesmos, quando se 
apresentam para dar facadas, põem brilhantina no cabelo e to-
mam banho com sabonete. 

Pois bem, o povo é que vai agüentar a Petrobrás a cobrir a 
diferença entre 4 e 10 bilhões de cruzeiros do capital. O impôsto 
que o povo pagará indiretamente, por todos os meios é que vai cons-
tituir o capital da Petrobrás, sem ter dividendos. Os contribuintes 
do impôsto não terão dividendos, não terã.o restituição alguma, 
serão condôminos, como cidadãos brasileiros, do Tesouro Público; 
mas qualquer vantagem que o Tesouro vá, porventura, conferir aos 
cidadãos, aos "joão-ninguém'', só será concedida depois que as pes-
soas jurídicas de direito privado levarem um dividendo garantido 
de 8 % . Assim, o povo brasileiro vai assumir o risco, vai entrar com 
o dinheiro, como já entrou através dos bens que serão incorpo-
rados no primeiro momento, para o dividendo de 8% que será ga-
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rantido aos trustes através do eufemismo das "pessoas jurídicas 
de direito privado". 

O Sr. Flores da Cunha - Vou encarar êste assunto, provà-
velmente na semana vindoura, mas já o debati, na noite passada, 
na Rádio Mayrink Veiga, com quatro outros Deputados. Que-
ria, porém, como V. Ex.ª dispõe de muito tempo, fazer esta in-
terrupção para esclarecer dúvida a respeito da Petrobrás, que pre-
tendo defender. Mas a dúvida é favorável aos seus argumentos. 
Pelo plano adicional do Govêrno, devem ser lançadas imposições 
fiscais contra os consumidores de combustiveis líquidos - gasoli-
na, subprodutos do petróleo, óleo diesel, etc. Não compreendi, ain· 
·da - é a dúvida que alimento - como, desejando o projeto proi-
.bir os estrangeiros de subscrever ações, por outro lado, nas 
taxações que, depois, darão direito à troca por títulos da compa-
nhia, essa participação se torna inevitável. Pergunto: Quantos 
estrangeiros, consumidores de gasolina e óleo diesel, receberão 
tickets e, posteriormente, irão buscar ações? Como se poderá con-
·ciliar a determinação do projeto exigindo sejam brasileiros os acio-
nistas, quando grande número de consumidores estrangeiros fi-
carão com tickets pelo que pagaram na compra da gasolina e 
subprodutos? 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - :f:ste problema não compete 
a mim, mas ao líder da maioria e mais defensores do projeto, que 
condeno em bloco, por esta e outras anomalias. 

O Sr. Castilho Cabral - Essa parte tem de ser suprimida, por 
inconstitucional . 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - A tese que afirmo verdadeira 
- lamento não me permita o tempo debatê-la com os eminentes 
colegas - é a de que o crédito público governamental é muito 
mais barato do que o particular, isso :-:10 estrangeiro, assim como 
no Brasil. No estrangeiro a matéria é largamente discutida e, 
a propósito de serviços de utilidade pública, existe mesmo um ca-
pítulo inteiro no livro Principles of Public Utilitys, de Jones e 
Bigham. Mas deixemos o exemplo estrangeiro e olhemos o caso 
à luz do bom senso, como me propus fazer desde o comêço. 

Por estranho que pareça, até mesmo no Brasil - é onde, por 
.inépcia do Govêrno, incapacidade do Ministério da Fazenda, o cré-
dito público está desmoralizado, apesar de devermos uma ninharia 
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em relação ao orçamento e às nossas possibilidades econômicas -
o crédito público é mais barato do que o particular. Vejamos: 

Não há deputado que não tenha lido anúncios - estou fa-
zendo, agora, um dêles de graça. . . - do Banco Hipotecário Lar 
Brasileiro, de que pagará 8% sôbre letras hipotecárias, em pres-
tações trimestrais. Tôda gente sabe que os juros são abonados, pe-
los bancos, no fim de um ano ou seis meses. Pois bem, o Lar 
Brasileiro pode ter um investimento de 8%, juros abonados tri-
mestralmente, com garantia pràticamente absoluta, porque, como 
sabemos, a letra hipotecária é mais eficaz que a hipoteca. O valor 
do imóvel responde, talvez, pela parcela correspondente de 50 a 
60% relativa à emissão de letras hipotecárias. São 8% de crédito 
particular, de emprêsa absolutamente idônea, do ponto de vista 
financeiro. Pois bem, desmoralizado como está o crédito público 
no Brasil, onde as apólices de Cr$ 1. 000,00 caíram de oitocentos 
e tantos que chegaram a atingir, há dez anos, para Cr$ 750,00 ou 
Cr$ 760,00 - variando conforme a época do ano - temos que 
5% sôbre Cr$ 1. 000,00 são Cr$ 50,00 por apólice, correspondendo 
a 6,66% sôbre Cr$ 750,00. Quem fôr bom na conta, faça o cálculo 
e verificará que Cr$ 50,00 correspondem a mais 6,50% sôbre ... 
Cr$ 750,00. 

Logo, o Govêrno brasileiro, com o crédito, apenas, do seu nome, 
sem estar sujeito a execução perante os Tribunais, sem que sejam 
penhoráveis seus bens, pagando juros semestralmente, goza de ju-
ros menores do que o "Lar". E obriga os titulares dêsses juros, 
como acontece na minha terra, onde há muitos dêles, infelizmen-
te, a levar horas ao sol e à chuva, porque, ali, a Delegacia Fiscal 
não está instalada em prédio adequado, mas ocupa um pardieiro. 
Entretanto paga apenas 6,50 % , sem jamais prometer resgate, 
quando particulares, da melhor idoneidade, pagam juros de 8%, 
de trimestre em trimestre. Há uma diferença de 1,43% a favor 
do crédito público, em condições mais desfavoráveis para o credor, 
que, no caso da apólice, nem ao menos tem a possibilidade de amor-
tização, como faz o Lar Brasileiro. 

O Sr. Nestor Duarte - Isto mostra quanto é bom o crédito 
público ... 
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O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Mesmo num país mal admi-
nistrado, em que medidas curiais para resguardo do crédito pú-
blico num período inflacionário não foram tomadas, como o próprio 
Ministro da Fazenda confessou, ainda assim o dinheiro para o 
Govêrno é mais barato do que para o particular. Uma emprêsa 
particular teria de remunerar seu capital produzindo dividendos 
forçosamente acima de 8%, o que é lógico. Se uma emprêsa idô-
nea dá 8% em pagamentos trimestrais, sem riscos, com garantia 
de pedra e cal, como é a letra hipotecária, ninguém vai colocar seu 
dinheiro com o risco aleatório, como é o caso da indústria. Asso-
ciedades anônimas que derem menos de 12% não interessam num 
pais onde muitos titulas existem dando 20%, como os do Banco do 
Brasil, da Belga-Mineira e de várias outras emprêsas que atuam 
no mercado. Logo, o Govêrno obtém dinheiro mais barato do que 
o particular. A entidade particular terá de proporcionar dividen-
dos maiores e só poderá obter empréstimos na base dos juros do 
mercado - a 8 % , pelo menos. O dinheiro só pode ser tomado, in-
variàvelmente, aos juros do mercado ou acima dêles. Se um banco 
idôneo me oferece 8 % , não há particular que me faça emprestar 
a 5% a quem quer que seja. Apenas colocarei meu dinheiro a ju-
ros do mercado, em igualdade de condições e eficiência. A explora-
ção particular, portanto, é, em princípio, mais despendiosa. 

Agora, que se dá? O Govêrno tem dinheiro a 6,66%, sem publi-
car anúncios nos jornais, sem necessidade de corromper os meios 
de publicidade, como as emprêsas particulares são obrigadas a fa-
zê-lo, sem carecer de advocacia administrativa, sem lançar mão de 
processos cabulosos, sem contribuições para candidaturas, sem ne-
nhum dêsses percalços de que não escapam as emprêsas particu-
lares. Logo, fatalmente, a emprêsa pública há de ser mais econô-
mica, admitindo tenha direção tão eficiente quanto a emprêsa par-
ticular. 

Concluindo como pude, Sr. Presidente, êste discurso desali-
nhavado (não apoiado) e abandonando a matéria tôda que dese-
java versar, sirvo-me desta oportunidade para, apontando os erros 
ridículos do Govêrno neste Projeto, ressaltar, ao mesmo tempo, sua 
deselegância: o Govêrno está distribuindo, hipocritamente, um fo-
lheto com o nome de "Petróleo para o Povo Brasileiro", entre tra-
balhadores, homens de sindicatos, vale dizer, entre a classe menos 
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culta do Brasil, por isso mesmo menos versada e permeável às obs-
curidades do problema e, nesse papel, se diz: 

"Deve-se notar que os adversários do Govêrno estão 
combatendo justamente esta orientação. Querem reduzir 
os recursos financeiros da P~trobrás, impedindo que o 
povo tome parte no empreendimento, de forma a desmo-
ralizar o trabalho do Govêrno por lhe negar o dinheiro 
necessârio. Desmoralizar pela redução dos recursos e, 
também, pela conservação da burocracia, que só pode ser 
eliminada por meio de uma emprêsa como a Petrobrás. 

O combate à Petrobrás representa uma grande aju-
da às organizações estrangeiras, que esperam o fracasso 
do Govêrno do Brasil para poderem explorar o petróleo 
do nosso Pais. Combater o projeto do Govêrno corres-
ponde, portanto, a fazer o jôgo dos trustes estrangeiros 
e do petróleo pois não será retardando o trabalho progra-
mado que se afastará tal ameaça. E nenhum brasileiro 
amigo do seu Pais fará o jôgo dos trustes internacionais. 

Não há dúvida de que a Petrobrás será a organização 
capaz de realizar o trabalho indispensável para dar ao 
Brasil mais petróleo; justamente aquilo que não convém 
aos trustes interessados na venda dêsse produto. 

Alguém ainda não compreendeu isso?" 

Sr. Presidente, êsse trecho é bastante para revelar o Govêrno 
fraco, desmoralizado, insidioso, que temos. Combatemos o Go-
vêrno de frente a frente, dia a dia, e creio que nenhum amigo do 
Sr. Getúlio Vargas, nesta Casa, pode increpar-nos qualquer ato 
de ataque à sua pessoa, à sua família, ao seu passado. Sempre res-
peitamos, no adversário, o homem. Que o Govêrno nos trate no 
mesmo pé. A atitude de dizer desaforos e fazer vilanias, certamen-
te não será adotada por nós, mas podemos opor à mentira, à ca-
lúnia, à injúria do Govêrno, grandes verdades, dessas que doem e 
cortam. E não desejamos enveredar por êsse caminho. Que o Go-
vêrno não nos obrigue a fazê-lo em legitima retorsão. Sobretudo 
govêmo tão vulnerável como o do Sr. Getúlio Vargas. 

Dir-se-á que êsse papelucho não é do Govêrno, porque hipó-
crita e apôcrifamente nêle se escreveu, na capa, como responsável, 
êsse desconhecido "Comitê de Trabalhadores Pró Emancipação 
Econômica do Brasil". E' uma inexistente organização popular 
que serve de travesti, para injuriar deputados e homens da eleva-
ção moral do Deputado Bilac Pinto e de tantos outros. A.qui atrás, 
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porém, na capa do fundo, provando que o Govêrno é inepto e in-
capaz, até mesmo quando faz o mal, está a prova da autenticidade 
governamental dêsse panfleto. Lê-se nêle: Departamento de Im-
prensa Nacional - 1952. 

Está aqui a fonte oficial confessada.. Dizem-me os amigos do 
Sr. Getúlio Vargas quando lhes mostro êsse papelucho, que êle 
não é responsável por essas coisas. Um dêles me disse: "Não creia 
que o Presidente da República faça isto; êlc é incapaz de um ato 
dessa ordem. E' que está - coitado! - muito cansado, muito ocu-
pado, não tem tempo. Então, os rapazes do gabinete fazem tudo 
isso. 1lle não é o responsável" . 

Neste caso, convenhamos ser tempo de uma advertência fron-
tal, como a que estou fazendo - o Presidente da República com-
preender que um dos seus principais deveres é a responsabilidade. 

Não podemos ter uma administração irresponsável, manobra-
da como um polichinelo, pelos cordões de auxiliares obscuros, me-
nos credenciados. 

Não precisamos demonstrar à Nação e aos nobres Deputados 
que, até agora, não negamos um vintém para a exploração do pe-
tróleo. O que desejamos é que os recursos sejam tirados dos "tu-
barões" que vivem à sombra do Govêrno, que exploram a Nação; 
o que desejamos é que, a título de explorar o petróleo no Brasil, não 
se vá encarecer ainda mais, como inevitàvelmente acontecerá, o 
custo de vida, através dos impostos indiretos, nos quais a pobreza 
de imaginação do Govêrno descobriu o único meio de organizar a 
Petrobrás. 

Esta é a atitude que aqui temos defendido. 
Sr. Presidente, descendo da tribuna, acredito que a nossa crí-

tica não há de ficar em vão. Ninguém nesta Casa deseja protelar 
a solução do petróleo; ninguém a ela pretende furtar recursos. O 
que desejamos é que isso seja feito da maneira menos onerosa para 
as classes humildes, para os trabalhadores, para os operários, para 
todos os "João-Ninguém" dêste País. O que não desejamos é que 
êsse sacrifício imenso, que vai ser exigido ao povo brasileiro, sirva 
para enriquecer, já não digo os tubarões mwionais, mas também 
os tubarões estrangeiros. (Muito bem; muito bem. Palmas. O 
orador é cumprimentado). 





SESSÃO EM 16 DE JUNIIO DE 1952 

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

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. 
ORDEM DO DIA 

P.rimeira discussão do Projeto n.0 1.516-A, de 
1951, que dispõe sôbre a constituição da Sociedade 
por Ações Petróleo Brasileiro S .A., e dá outras pro-
vi<Uncias. (Do Poder Executivo). Anexo o Pro1eto 
n.º 1. 593, de 1952, que dispõe sôbre a organização da 
Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro S .A., e dá 
outras proviidências; tendo parecer, com emendas 
da Comissão de Constituição e Justiça, com voto em 
separado do Sr. Castilho Cabral e declaração de 
voto dos Srs. Lúcio Bittencourt e Augusto Meira; 
com parecer da Comissão de Segurança Nacional, 
adotando como substitutivo ao Projeto n.0 1. 516, de 
1951, de iniciativa do Poder Executivo, o Pro1eto 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 Eco-
nomia; parecer da Comissão de Finanças, com emen-
das ao Projeto e favorável ds emendas das Comissões 
de Constituição e Justiça e de Economia, com decla-
ração de votos dos Srs. Alde Sampaio, Abelardo An-
dréa e Raul Pila. <Anexos os Pro1etos ns. 1.517-51 
e 1.595-52). (Inscritos os Srs. Augusto Meira, a fa-
vor; José Bonifácio, contra; Nestor Duarte, a favor; 
Maurício Joppert, contra; Alde Sampaio, a favor; 
Artur Bernardes, contra; Moura Andrade, a favor; 
Lima Figueiredo, contra; Castilho Cabral, a favor; 
Dilermando Cruz, contra,· Flores da Cunha, a favor; 
Vasconcelos Costa, contra; Fernando Ferrari, a fa-
vor; Orlando Dantas, contra; Wilson Cunha, a favor; 
Saulo .Ramos, contra; Severino Mariz, a favor; Bre-
no da Silveira, contra; Alberto Deodato, a favor; 
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Lobo Carneiro, contra; Vieira Lins, a favor; Osvaldo· 
Orico, contra; Lúcio Bittencourt, a favor; Hélio Ca-
bal, contra; Aloísio de Castro, a favor; Carmelo 
d'Agostino, contra,· Jales Machado, a favor; Poncia-
no dos Santos, a favor; Raimundo Padilha, a favor,· 
Campos Vergal, contra; Israel Pinheiro, a favor; Coe-
lho de Sousa, contra; Nestor Jost, a favor; Rui Ra-
mos; Lafaiete Coutinho, relatores,· Antônio Balbino, 
relator; e Manhães Barreto, relator> • (Em urgência). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Augusto Mei-
ra, que vai falar a favor do projeto. 

O SR. AUGUSTO MEIRA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
depois das orações notáveis aqui pronunciadas por distintos vul-
tos da Casa, pouco poderia adiantar, em relação a essa matéria. 
Se dela venho ocupar-me é para, antes de tudo, deixar perfeita-
mente esclarecida a minha posição em face do assunto. 

Temos duas correntes de idéias que se contrapõem: uma dese-
ja a solução estatal; a outra, que é solicitada pelo Govêrno, mani-
festa-se pela Petrobrás. 

Um dos meus nobres colegas já fêz sentir que era possível 
achar um denominador comum, um ponto de concordância e con-
ciliação . S . Ex. a, porém, não disse qual era êsse denominador co-
mum. E' o que principalmente se deve procurar: ver se é possí-
vel, de fato, achar êsse denominador comum, que congregue tôdas 
as opiniões da Câmara. 

Sr. Presidente, a descoberta do petróleo no Brasil quase que 
vale por nova descoberta do país. A importância do petróleo, no 
momento atual do mundo, é de tal ordem que essa nova riqueza, 
encontrada em nosso subsolo, vale, posso bem dizer, quase que por 
uma nova descoberta do Brasil. Não preciso encarecer a impor-
tância do petróleo no momento atual, o que já foi altamente feito 
pelo nobre Deputado Sr. Artur Bernardes. Ninguém excede 
a S. Ex.ª em autoridade. Devo chamar a atenção da Câmara para 
o seguinte fato: Quando os portuguêses descobriram o Brasil, o 
Govêrno Lusitano se sentiu grandemente embaraçado diante do que 
devia fazer para povoar e dominar a terra. Incorporá-la ao seu do-
mínio e império. A primeira idéia foi de que o Govêrno devia di-
retamente lançar-se nesse empreendimento, fazê-lo por sua pró-
pria conta. Fundaram-se apenas dois núcleos de povoamento, 
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um do Norte e outro do Sul; um em Igaraçu, em Pernambuco, e 
outro em São Vicente, em São Paulo. O Govêrno português, mui-
to sàbiamente, resolveu agir de outro modo e dividir o país em 
grandes tratos de terra, em grandes latifúndios de 50, 80, 100 e 150 
léguas. Foram êsses latifúndios as grandes rochas, os blocos de 
granito, que o Govêrno de D. João III colocou na base da futura 
grandeza do Brasil. O Govêrno português chamou para êste ser-
viço homens ousados, grandes patriotas, que deixaram suas terras 
e seus lares e vieram fixar-se nas plagas recém-descobertas. Uns 
foram felizes, outros menos felizes. Muitas dessas capitanias ti-
veram de voltar ao Govêrno real de Portugal; mas a verdade é que 
o Govêrno português achou nesta solução o meio melhor de povoar 
e defender a terra, interessando o país. O Govêrno ficava de parte, 
velando sôbre o que se ia organizando e defendendo os mares e as 
terras, contra os invasores e contra os piratas franceses, inglêses, 
holandeses e espanhóis, ao Norte e ao Sul. Confraternizava com 
os silvícolas. 

Que diríamos se o govêrno português se tivesse associado com 
51 % das despesas ajudando a êsse serviço, entregando-o a estran-
geiros? Que diríamos se o govêrno português, em vez de ter cha-
mado apenas portuguêses para essa obra ingente, houvesse entre-
gado parte aos holandeses, ou franceses e inglêses ou aos 
espanhóis? 

O govêrno português não fêz isso; não poderia cair nessa lou-
cura; pelo contrário, chamou para auxiliá-lo nesta obra gigan-
tesca e miraculosa, egrégios vultos portuguêses. Foram os dona-
tários, gloriosos e desprendidos a que a Nação ainda não soube 
prestar, através de tantos anos, a devida homenagem. 

Ora, Srs. Deputados, no momento presente trata-se de um 
novo mundo descoberto que é a riqueza subterrânea do Brasil, em 
petróleo. Tesouros e tesouros de importâncias incalculáveis. 

Por uma singular coincidência e por vocação de um destino 
da Bahia, vemos que a terra descoberta em primeiro lugar é tam-
bém a primeira a oferecer-nos esta riqueza fundamental ao de· 
senvolvimento do País e à sua independência econômica. 

Nestas condições, vêem os Srs. Deput2.dos que se o Govêrno 
deseja promover o desenvolvimento da industrialização do petró-
leo e do seu aproveitamento em favor de nossas indústrias, do nos-
so presente e futuro, nada mais justo, mais razoável do que, en-
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trando com uma parte das despesas possíveis, chame em auxílio 
de seu empenho o esfôrço de todos os brasileiros. E digo "o esfôr-
ço de todos os brasileiros" porque se trata, realmente, de obra no-
tável e invulgar de grandes conseqüências para o País. E de alta 
conveniência será evitar a intromissão de elementos estrangeiros; 
não porque êstes devam ser rejeitados em outras ocasiões, mas 
porque, em um serviço de semelhante ordem, de transcendente im-
portância é preciso tomar as devidas cautelas. Essas cautelas, 
meus nobres colegas, foram adotadas pelo próprio Govêrno bra-
sileiro, através das várias constituições nacionais. A própria Cons-
tituição outorgada pelo atual Presidente da República, em 193'7, 
determina, em um dos seus artigos (143) que tais concessões de-
vem ser feitas, "exclusivamente, a bra5ileiros e a sociedades orga-
nizadas por brasileiros". "Exclusivamente", diz a Constituição. 

Tomem os Srs. Deputados boa nota da expressão do artigo 
constitucional e do ponto de vista em que se colocou o Poder Cons-
tituinte, procurando prevenir azares para o Brasil a propósito de 
assunto de tão significativa importância. Cuidado que se impunha 
em face dos atropelos que se tem verificado, no seio de outros po-
vos, menos acautelados ou invariàvelmente confiantes. As ques-
tões de tal ordem exigem, impõem cuidados especiais. A Consti-
tuição diz que essas concessões serão conferidas exclusivamente 
a brasileiros, mas no projeto se admite, violando-a frontalmente, 
que sociedades outras, formadas por estrangeiros, possam concor-
rer na obra em que todos nos empenhamos. 

Meus nobres colegas, se a Constituição diz enfàticamente que 
essas concessões devem ser feitas "exclusivamente a brasileiros", 
é claro que essas sociedades só podem ser constituídas de brai-
leiros; do contrário, teremos a expressão "exclusivamente a bra-
sileiros" completamente riscada da nossa Carta Magna. Ora, isto 
não é possível nem admissível. A Constituição é claríssima e não 
precisa estar a folheá-la: os Srs. Deputados bem a conhecem. 

A Constituição diz que as concessões são feitas exclusivamen-
te a brasileirc·s e a sociedades fundadas no Brasil. E' claro que as 
sociedades fundadas no Brasil devem ser sociedades constituídas 
de brasileiros. Somente assim nós teremos as garantias devidas e a 
segurança necessária para realizar essa obra imensa, poupando 
ao nosso País surprêsas desagradáveis . Do contrário, a maior do 
silogismo seria reduzida a coisa nenhuma. Não sou, absoluta-
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mente, infenso a qualquer sociedade estrangeira que porventura 
desenvolva sua atividade honesta em qualquer setor entre nós. 
Mas o que se tem passado em outros países, como o México e a 
Guatemala, a Venezuela, o Iran, mostra a necessidade de nos acau-
telarmos e foi isso, justamente, que previu a atual Constituição 
brasileira, Art. 153, como o fizera também a Carta de 37. 

Se, como o esparamos, encontrarmos o petróleo no Amazonas, 
no Pará, no Maranhão, no Nordeste, em Goiás e Mato Grosso, em 
São Paulo ou Rio Grande do Sul não podemos semear um formi-
gueiro1 nas bases da nacionalidade. Não S€ trata de assunto so-
menos, mas de natureza vital. 

Não preciso insistir no perigo que existe na possível interven-
ção de capitais e sociedades estrangeiras nesse esfôrço nacional, 
nessa obra gigantesca que pretendemos realizar. 

Aqui tenho a opinião de Wilson, grande homem, grande repre-
sentante da nação norte-americana, alto professor de uma univer-
sidade, presidente de um dos Estados mais importantes da Amé-
rica do Norte e ex-presidente da República irmã. Em obra notá-
vel, não às escondidas, no gabinete, mas falando perante a nação 
americana, dizia êsse ilustre homem, entre outras coisas, o se-
guinte: 

"O truste tem o sentido da gulodice humana". Diz êle: "Se 
não estou em condições de bater sozinho os meus rivais, sou levado 
a procurá-los e dizer-lhes: não nos estrangulemos, sindiquemo-nos. 
Fixemos os preços, sejamos senhores do mercado e tenhamos um 
contrôle absoluto. Isto - continua êle - existe desde que a pira-
taria existe". 

Diz êle ainda: "As grandes companhias cobrem espaços maio-
res que os Estados. Os seus orçamentos exc~dem ao de muitos Es-
tados e parecem mais poderosas que repúblicas inteiras, graças 
à influência que exercem sôbre a vida e fortuna de inteiras comu-
nidades humanas. Chega mesmo a não ter outro concorrente, se-
não o govêrno federal. O que temos a fazer é uma tarefa colossal, 
é ir ao fundo dessa monstruosa comunidade de interêsses. Pouco 
importa saber eomo poderemos regular a restrição de seu campo 
comercial. Vós compreendeis, comigo, que não se trata de um sin-
dicato isolado, mas na reunião dêsses sindicatos, o Govêrno da 
Nação encontra qualquer coisa a temer". 
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Outra Sociedade, a Shell, formada em combinação de interês-
ses holandeses e inglêses, disputa à Standard o domínio do pe-
tróleo. 

Wilouhby, autor notável, conhecido de todos, nos mostra, de-
talhadamente, dezenas e dezenas de casos em que processos foram 
levados a efeito contra a Standard Oil. Robinson afirma que ela 
foi condenada mais de 120 vêzes por violação a deveres que as leis 
lhe impunham. A própria Companhia Standard Oil foi condenada 
em mais de 120 casos de violações legais . 

A Rússia nacionalizou seu petróleo e a Standard com a 
mais acentuada avidez, procura se estender por outros países da 
terra. 

Lewinshon afirma, em relação à Royal Dutch Shell, que seu 
grande propulsor, Henrique Deterding, procura sujeitar o mercado 
mundial de petróleo ao contrôle dos dois grandes. 

Vêem os Senhores Deputados que não são palavras minhas: 
são palavras de autores notáveis, palavras de Wilson, demonstran-
do, mesmo na América do Norte, onde a população é rica e o Go-
vêmo poderoso, o gravame que estas companhias exercem sôbre 
as populações e as indústrias com o monopólio da produção do 
petróleo. 

Lewinsohn diz ainda: "O truste da Standard tentou compen-
sar as perdas do mercado americano, com a expansão de seus in-
terêsses nos países estrangeiros" . 

De fato, na América do Norte, houve uma formidável resis-
tência das populações, do Congresso, dos Tribunais. Eis aqui ainda 
a opinião de Richard Lewinsohn sôbre essas instituições de des-
marcado poderio . 

Diz êle: "Cresce como um câncer, envolve tudo o que encon-
tra em seu caminho, como um pólipo, como um octopus, como um 
molusco esgotando a América. São como animais de oito longos 
braços, guarnecidos de ventosas insacjáveis". 

Diz ainda: "O truste ignora, em princípio, as fronteiras na-
cionais. Não existe truste importante que não controle a proprie-
dade no estrangeiro e não tenha participação. Acrescenta: "O 
truste não conhece, em princípio, nenhuma limitação de tempo. 
Dura enquanto subsistem as condições financeiras de sua existên-
cia: o contrôle por um só grupo ou a. cooperação financeira de 
grandes acionistas" . Acrescenta: "Onde a legislação cria obstá-
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culos aos trustes e cartéis, em particular nos Estados Unidos, se 
procedeu em lugar de contratos em boa forma, a convenções mui-
tas vêzes verbais, os gentlemen's agreements. Os gentlemen's, isto 
é, as personalidades dirigentes de muitas emprêsas, se empenham 
em cooperar, embora sem contrato formalmente estabelecido. As-
sim se dissimulam trustes e cartéis. Constituem, no dizer de Le-
winsohn, "uma verdadeira esclerose social" . E' um totalitarismo 
feroz, criando um monopólio de· dominação universal, impondo 
preços e poderão criar as mais perigosas situações para êste ou 
aquêle povo. A respeito da Standard Oil disse o mesmo autor: 

"O povo americano não tardou a revoltar-se contra essa dupla 
ditadura. A indignação foi tanto mais viva quando Rockfeller não 
era produtor e proprietârio das fonte.s de matéria-prima, mas ad-
quiriu sua pcsição monopolística, como intermediârio. Era novo 
e inaudito. Os produtores foram os primeiros a processâ-lo por 
chantage, opressão e conspiração (é o que ainda demonstra Tar-
bele, na "History of Standard 011 Company") . A acusação foi aba-
fada; seguiram-se os consumidores, que eram mais tenazes. Du-
rante trinta anos a opinião pública, os homens públicos mais emi-
nentes e verdadeiramente tôda a nação americana se apaixonou 
na luta contra o "Standard Oil Trust". Era um duelo .feroz, levado 
por todos os meios da legislação e da jurisdição mas também com 
todos os subterfúgios possíveis para contrastar a ação das autori-
dades e escapar através do tecido das leis. Os acôrdos de Rockfeller, 
com as companhias de caminho de ferro, proibidas pela "Interstate 
Commerce Act", ofereciam aos Tribunais de muitos Estados a oca-
sião para ordenar a dissolução imediata do truste". 

Diz ainda: "O truste da Sançlard Oil tem procurado compen-
sar a perda do monopólio americano por uma expansão de inte-
rêsses no estrangeiro" . 

Trago isso à lembrança dos nobres colegas, para verem que 
não se estâ tratando de uma idéia preconcebida mas de fôrças 
formidâveis. A Standard Oil sozinha vale tanto que um dia dêsses 
eu dizia: se recebêssemos a noticia de que a França teria nos de-
clarado guerra, nosso prejuízo seria menor do que se soubéssemos 
que essa companhia pretendia realizar seu predomínio no Brasil. 

Vamos, porém, ao caso concreto. A Constituição brasileira diz, 
prudentemente, que essas concessões· serão dadas exclusivamente 
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aos brasileiros. Exclusivamente. Não há sofisma possível. Mesmo 
brasileiros, formando sociedades no estrangeiro, não poderia esta 
ter tais concessões. E' preciso que êles se associem no Brasil. 

Tenho aqui a opinião íntima do Presidente da República, Sr. 
Getúlio Vargas, quando, na Constituição outorgada por S. Ex.ª, 
determina, de maneira clara, que tais concessões serão feitas "so-
mente a brasileiros ou a sociedades brasileiras, cujas ações só po-
derão ser adquiridas por brasileiros". E' a palavra do Chefe do 
Governo, com seu senso patriótico alertando, chamando a atenção 
do País. 

Ora, a Constituição atual é, nesse ponto, uma continuação 
da anterior. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não! 
O SR. AUGUSTO MEIRA - Apenas a Constituição atual diz 

que as concessões são feitas exclusiva.mente a brasileiros. Esta 
afirmativa é a maior do silogismo. Se as concessões são feitas ex-
clusivamente a brasileiros, é claro que, quando se fala em socieda-
des, estas também só poderão ser constituídas de brasileiros e no 
Brasil. Não é admissível o contrário. Seria um absurdo que se ti-
vesse admitido que os brasileiros somente pudessem intervir indi-
dualmente. Não é possível que a Constituição tenha querido fazer 
essa limitação aos brasileiros. Nossa Carta Magna quer que a 
ação dos brasileiros no assunto seja individual ou por meio de so-
ciedades formadas no Brasil. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Agora compreendi bem. Ouvi 
V. Ex.a afirmar ser a atual Constituição a continuação, em 
conjunto, do sistema de 1937. Contra isso levantei meu protesto. 
Agora, se V. Ex.ª afirma que, no caso concreto, o princípio é o 
mesmo, nada tenho a opor. 

O SR. AUGUSTO MEIRA - Sim. No caso concreto. E' êste 
artigo somente. Não estou falando no mais. A Constituição de 
1937 tem coisas excelentes. A Carta outorgada só foi inadmissível, 
inaceitável no que diz respeito aos podêres absolutos, sem margem, 
concedidos ao Executivo. No mais, pode-se até dizer que aquela 
Constituição deu um impulso à vida constitucional do Brasil. Se 
tempo houvesse não me seria difícil demonstrar . 
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Voltando, porém, ao ponto em questãc,. Se admitíssemos que 
a sociedade fôsse constituída por estrangeiros, teríamos, então, 
que êstes poderiam entrar na formação da sociedade, tomar ações 
e concorrer ao empreendimento. A que ficaria reduzida a expres-
são: "exclusivamente brasileiros"? 

Nobres colegas, ainda ontem citei a opinião de Joserand. E' 
preciso que a própria interpretação seja honesta, inteligente e po-
liciada. 

Tenho essa declaração entre êsses papéis, mas não a pro-
curarei, face à premência do tempo. Meus nobres colegas hão de 
confiar nas minhas expressões que, se não têm outro mérito, são 
ditadas por um sentimento sincero. Nem poderia agir de outra 
forma perante os meus ilustres pares. 

Na verdade, quando se interpreta uma lei, cumpre ver nela um 
sistema, uma finalidade. Não se pode estar procurando destacar 
as disposições para tirar conseqüências que muitas vêzes, se entre-
chocam e são absurdas. 

Quando a Constituição diz que a concessão deve ser feita ex-
clusivamente a brasileiros - a palavra "exclusivamente" pode ser 
grifada, pois é sintomática exclusivamente a brasileiros e a socie-
dades organizadas no Brasil - quer dizer que essas sociedades so-
mente podem ser compostas de brasileiros e os próprios brasileiros 
hão de organizá-las no Brasil. Caso contrário incluiríamos as so-
ciedades estrangeiras, êstes pêlos de que fala Wilson e o autor que 
há pouco citei . 

Diz-se que o Govêrno Federal tem 51 % . 
Meus nobres amigos, que seria feito de Portugal se tivesse con-

corrido com 51 % das despesas para colonizar o Brasil, ajudando 
no Norte - os franceses, no Sul - espanhóis e holandeses de 
Pernambuco? Parece até que os 51 % em vez de beneficiarem o Bra-
sil viriam favorecer às sociedades estrangejras. Seria verdadeiro 
calote à vida nacional . 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado que o 
tempo de V. Ex.ª está findo .. 

O SR. AUGUSTO MEIRA - Sr. Presidente, matéria desta 
magnitude não pode ser discutida em tão curto espaço de tempo. 
Há um mundo de considerações a desenvolver. Depois de muitos 
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dias de espera, vergado sob o fardo que trazia comigo, sinto-me 
agora impossibilitado de continuar, porque a hora se esgotou. 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Deputado Amando Fontes re-
quer prorrogação do tempo do orador, a fim de que S. Ex.ª ter-
mine seu discurso. 

Em votação o requerimento. (Pausa). 
Está aprovado. 
Continuá com a palavra, durante mais 15 minutos, o Sr. Au-

gusto Meira. 
O SR. AUGUSTO MEIRA - Agradeço ao meu nobre colega 

sua atitude e à Câmara, a bondade em me escutar. Poderei, assim, 
falar um pouco mais calmamente. Diante da angústia de tempo, 
via-me obrigado a atropelar as palavras e até as idéias. 

Sr. Presidente, não sou contra a instituição de uma sociedade 
tal como o govêrno deseja. Aceitaria, mesmo, francamente, essa 
solução, a meu ver perfeitamente viável: também a solução esta-
tal, que nos livraria de maçadas maiores. 

Trago, porém, emenda a respeito, em harmonia com a Cons-
tuição, determinando sejam as sociedades constituídas só de bra-
sileiros, porque a não ser assim, estaremos diante de uma farsa, 
de uma burla, de uma mentira, de uma traição ao preceito cons-
titucional - traição do intérprete, que chegaria a tão sinistro 
resultado. 

E' preciso compreender lealmente o desejo da nossa Carta 
Magna. 

Assim, se a emenda no sentido de que as sociedades sejam 
constituídas exclusivamente de brasieliros fôr aceita, estarei de 
acôrdo com o projeto. 

Sr. Presidente, foi recorrendo à prata da casa, aos grandes 
homens portuguêses, que o Brasil se constituiu, se organizou e se 
defendeu. Também podemos apelar, agora, com igual firmeza, 
para o nosso povo . 

Havendo sinceridade na solução do problema, ninguém dei-
xará de adquirir, ao menos, uma ação de duzentos cruzeiros e apre-
ciável soma se levantará no Brasil. 

A questão é haver real empenho em se levar por diante esta 
obra formidável iniciada no Govêrno passado e continuada no 
atual. 

l7 - 26246 
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Em outra parte se autoriza essas emprêsas a se organizarem, 
a fazerem a expropriação das terras . Ora, se elas podem ser cons-
tituídas de estrangeiros e estrangeiros podem expropriar nossas 
terras, teremos, no Brasil, do Amazonas ao Prata, do Rio Grande 
do Sul aos Andes, imenso formigueiro aluindo as bases da nacio-
nalidade. Haverá cegos para chegar em tais precipícios? 

Não podemos admitir tal coisa. A expropriação é direito 
privativo do Govêrno, não pode ser delegado. 

Se existe uma sociedade, mesmo brasileira, desejosa de ex-
plorar, patriõticamente, o petróleo, deve dirigir-se ao Govêrno, pa-
ra êste promover por meios legais, a expropriação e, só assim, 
ela se fará. 

Não é possível outorgar a sociedade particular o direito de 
expropriar, "de acôrdo com a lei vigente" - lei da ditadura, hoje 
ilegal, inconstitucional, elaborada ao tempo em que o legislador 
podia delegar podêres, faculdade hoje absolutamente proibida. 

O decreto referente à expropriação, do tempo da ditadura, foi 
revogado pela Constituição, que não permite mais a delegação de 
podêres. Assim, não é possível conceder ao interessado mesmo bra-
sileiro a faculdade de expropriar terras. Se entregarmos a firmas 
estrangeiras essa faculdade, estaremos Jançando o Brasil num abis-
mo, arriscando-o a enfrentar perigos sem conta. 

Agora mesmo, vemos o chanceler do Irã, homem fatigado pe-
los anos, glorioso e encanecido, fazer viagens pelo mundo, atraves-
sar oceanos, visitar países, na defesa dos interêsses de sua pátria. 

O Sr. Wanderlei Júnior - V. Ex.ª tem razão quando defen-
de a regalia do proprietário de utilizar seu terreno. Ninguém po-
de negar razão a V. Ex. a 

Também na exploração do carvão - sabe o nobre colega -
não há essa preocupação de atender ao proprietário do terreno, 
o que, evidentemente, constitui grave injustiça. A lei de águas 
admite que os exploradores de quedas, de rios, dêem um benefício 
ao proprietário do terreno onde existem êsses acidentes geográficos. 
Nas minas, em geral, também se atribui êsse benefício ao proprie-
tário da terra. 

Assim, aquêles que vão explorar o petróleo é justo dêem ao 
proprietário do terreno algum benefício decorrente dos lucros usu-
fruídos. V. Ex.ª, neste ponto, tem todo o meu apoio. 
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O SR. AUGUSTO MEIRA - Agradeço o aparte de V. Ex.ª. 
Meus nobres colegas, outro ponto de capitalíssima importân-

cia: segundo a intenção subterrânea do projeto, a propriedade das 
minas já não é dos seus donos: dos Estados ou dos particulares -
mas do Govêrno Federal. 

Onde se firma projeto para produzir calamidade de semelhan-
te natureza? Pode a lei ordinária inutilizar a Constituição? 

Desde a Constituição do Império, a propriedade é devidamente 
garantida. Afora a propriedade particular, a Nação possuía gran-
de quantidade de terras. Com a proclamação da República e a 
autonomia dos Estados, essas terras passaram a fazer parte. inte-
grante dos Estados que formam a Federação Brasileira. 

O Brasil é o resultado de uma conjunção, de uma Federação 
de Estados . As terras devolutas são dos Estados . As próprias ter-
ras de marinha que andaram por aí a querer arrastar para o do-
mínio federal, são dos Estados. Mas, deixando esta questão, que é 
lateral, pergunto: 

- Em que dispositivo constitucional se fêz essa revolução 
monstruosa, de retirar dos Estados as terras devolutas, a êles per-
tencentes? 

Quando se fêz a revolução, o Sr. Getúlio Vargas publicou um 
decreto instalando o regime revolucionário, mas nesse decreto fi-
caram ressalvadas tôdas as disposições constitucionais, exceto al-
gumas, que foram enumeradas, e essa matéria absolutamente não 
foi atingida pelo decreto de S. Ex.a. Seria muito maçante estar 
a abrir livros aqui para ler. O tempo é curto, seria preciso que eu 
dispusesse de duas ou três horas para desenvolver o assunto como 
era de meu dever, de minha obrigação, aos nobres colegas, e dei-
xá-lo em pratos limpos. O Chefe da Revolução não tinha podêres 
constitucionais, podêres êsses reservados à constituinte; apenas 
tinha o de legislar. É certo que posteriormente o Govêrno federal de-
cretou que as minas pertenceriam à União. Mas êste é projeto quase 
três vêzes inconstitucional. É inconstitucional porque dentre os po-
dêres reservados o próprio decreto que instalou a revolução dá 
ao Executivo o poder Legislativo que é muito diferente do poder 
constitucional. O próprio decreto determina que oportunamente 
a Constituinte organizará a Constituição do País. O que o .!>resi-
dente da República teve foi o direito de agir como Legislativo, .e, 
como Legislativo, não poderia ferir a Constituição brasileira .. 
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Além disso, dá-se, ainda, a circunstância de que o tal decreto 
somente foi publicado depois da Constituição de 1934, que man-
tém os antigos direitos do Estado e dos particulares em relação à 
propriedade. Sómente haverá divisão da propriedade para fim 
úteis à exploração de minas. Dividindo uma propriedade da ou-
tra, deixou tôdas entregues aos seus donos. Não há outra disposi· 
ção senão esta . 

O decreto, portanto, tendo sido publicado somente depois da 
promulgação da Constituição, já não vale mais nada; já não valia 
e, na segunda vez, nada mais valeu. E, quando valesse, a Constitui-
ção atual mantém a propriedade em poder dos seus donos - o 
Estado, em relação às terras devolutas; e os particulares, em rela-
ção às terras privadas - somente fazendo distinção entre proprie-
dade superficial e constitutiva das minas, pE.ra fins de exploração. 
E determina a nossa Carta Magna que essas concessões sejam da-
das exclusivamente a brasileiros e a sociedades brasileiras, cons-
tituídas por brasileiros; porque, se fossem constituídas de estran-
geiros, o "exclusivamente a brasileiros" seria uma burla, seria uma 
mentira, uma negaça, seria uma verdadeira vergonha nacional. 

Meus nobres colegas, o direito de propriedade é um direito 
profundo, sagrado, respeitado desde as mais antigas idades, desde 
o dia em que o homem pôde apoderar-se de qualquer coisa para ser-
vir ao dia de amanhã. Houve um filósofo que soltou certa vez uma 
boutade, dizendo que a propriedade era um roubo. 

Mas é boutade muito fácil de dizer. No dia em que o homem 
cercou um campo e plantou uma árvore, foi um educador, ensi-
nando aos outros o que deviam fazer para não passar fome 
amanhã. A propriedade é o resultado do trabalho, a propriedade 
é o trabalho armazenado, a propriedade é o trabalho poupado, é 
trabalho previdente, a propriedade é coisa sagrada, a propriedade 
- pode-se dizer - é o fotosfera da personalidade humana. É 
tão firme como a lei de atração universal. Bernard Shaw chegou a 
dizer que a propriedade é mais importante do que a liberdade. 

O Sr. Arruda Câmara - Estou acompanhando com muito 
interêsse o brilhante discurso de V. Ex.a e aprecio devidamente a 
defesa que V. Ex.ª está fazendo do direito de propriedade, que 
é sem dúvida a melhor base, o mais sólido sustentáculo da liberda-
de. Sem propriedade, não pode haver liberdade. E aproveito tam-
bém o momento para registrar a verdadeira conspiração, que ora 
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se realiza, das fôrças do mal, no sentido de destruir o direito de 
propriedade, de destruir também a família, que é a melhor fonte 
de reservas morais e sociais para a preservação da integridade da 
nossa Pátria. 

O SR. AUGUSTO MEIRA - Agradeço o aparte do meu nobre 
colega, que me vem fortalecer. 

O SR. PRESIDENTE - Comunico ao nobre orador estar a 
findar-se o tempo de que dispõe. 

O SR. AUGUSTO MEIRA - Sr. Presidente, não posso con-
cluir o estudo sôbre matéria de semelhante ordem em tão pouco 
tempo. Chamo, entretanto, a atenção dos meus nobres colegas 
para o seguinte: afirmo, terminantemente, que a sociedade só po-
de ser constituída de brasileiros; se não fôr constituída só de bra-
sileiros, não devemos aprovar o projeto; nesse caso fiquemos com 
o projeto estatal. Sem ser aprovada a outra emenda em relação 
à expropriação, logo se iria admitir estrangeiros na sociedade, con-
ceder-lhes o direito de expropriar, e, então, ver surgirem no Brasil 
essas sociedades gananciosas, que fazem mêdo ao próprio Govêrno 
norte-americano na frase autorizada de Wilson. 

Singular destino o da Bahia: foi a primeira terra descoberta 
no Brasil, a primeira terra onde jorrou o petróleo, a primeira ter-
ra atacada pelos holandeses, e é ainda a Bahia que traz o ouro do 
petróleo que precisamos defender contra investidas sorrateiras. 

Meus nobres colegas, o projeto do Presidente da República está 
dando dor de cabeça aos seus amigos . A Constituição brasileira 
não existe para os seus técnicos. O presente projeto é pura e sim-
plesmente o arbítrio, a vontade, o desejo, a intenção - boa ou má 
- dos seus autores. Não é certamente o P1·esidente da República 
quem o organizou, tanto que se verificou uma dissonância inau-
dita entre a exposição de S. Ex.ª e a letra do projeto. 

O projeto tem outros defeitos. Mas, como poderei, em tão pou-
co espaço de tempo, desenvolver o meu raciocínio? Penso ter, ao 
menos, deixado nos anais da Casa no presente e no futuro, um 
brado de alerta à consciência brasileira, representada pelos meus no-
bres colegas, no sentido de não consertir-se que o petróleo hoje uma 
fôrça mundial, não possa escapar das mãos estrangeiras, entran-
do nós ainda com 51 % não em nosso favor, mas em favor dêles. 
(Muito bem; muito bem) . 
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Por Deus, não confundamos a genero::;a nação americana de 
Washington, de Lincoln, de Cleveland, de Marshall, Miller, de 
Tanay, de sua gloriosa Côrte Suprema com a ganância e a cupi-
dez que ali mesmo afrontam o próprio govêrno, congressos, tri-
bunais, e que prejudicando o bom nome do país devoram e alar-
mam o mundo. (Muito bem; muito· bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Convoco sessão extraordinária para 
hoje às 20,30. A ordem do dia constará de matéria do avulso da 
sessão de hoje sob ns. 3, 21, 15, 00, 16, 20, 7, 17, 22, 18. 

Há sôbre a mesa e vou submeter a votos o seguinte 
REQUERIMENTO 

Sr. Presidente . 
Requeiro nos têrmos regimentais, urgência para o Projeto n.0 

1. 516/1, originário do Poder Executivo e que a êste requerimento 
acompanha. 

Sala das Sessões, em 16 de junho de 1952. - Orlando Dantas, 
líder do PSB. - Aliomar Baleeiro. - Nestor Duarte. - Artur Ber-
nardes. - Lobo Carneiro. - Lima Figueiredo. - Lopo Coelho. 
- Ranieri M azzilli. - Bilac Pinto. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Gustavo Capa-
nema, para encaminhar a votação. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (Para encaminhar a votação)* 
___:. Sr. Presidente,. agradeço sinceramente a iniciativa dos nobres 
colegas que pediram urgência para êsse projeto. Era minha inten-
ção fazê-lo: a iniciativa de S. Ex.as tornou sem dúvida mais sim-
pático o pedido. 

O projeto do Poder Executivo revela êsse intuito firme e cons-
tante em que está o Presidente da República de envidar todos os 
esforços no· sentido de desenvolver um programa nacional de pe-
tróleo. 

O Sr. Augusto Meira - Permita. Um dia dêsses o Presidente 
Vargas, discursando, fêz sentir que só Deus sabia do sacrüício feito 
para organizar Volta Redonda. Direi agora que eu, S. Ex.ª e Deus 
sabemos bem a pressão desmarcada que pesa sôbre S. Ex.ª 
no caso do petróleo. Sinto bem que S. Ex.ª se interessa pela gran-
deza do Brasil e nesse sentido todo o Congresso deve estar ao seu 
lado para lhe dar o vigor preciso à realização dessa obra notável, 

* Não foi revisto pelo orador. 
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livrando o Brasil da criação da Petrobrás e desejando pressão dos 
sindicatos estrangeiros. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Muito agradeço as palavraa 
de meu colega Sr. Augusto Meira, que acabou de falar, da tribuna, 
proporcionando à Casa discurso solidamente estruturado, com ple-
no conhecimento da matéria, sôbre o petróleo, e no qual S. Ex.a, 
mais uma vez, revelou sua fibra, cultura e patriotismo. 

Voltando ao pedido de urgência, tenho a considerar que o 
Sr. Presidente da República está sinceramente empenhado em que 
o País desenvolva, com urgência, um sábio programa de explora-
ção do nosso petróleo. S. Ex. a é sensivel a todos os apelos popu-
lares, é sensível a todos os apelos nacionais, é sensível a todos os 
apelos patrióticos, no sentido de dar ao empreendimento não só 
aquela feição nacionalista, que deve ter, mas também aquêle ca-
ráter legitimamente estatal, que não pode deixar de ter. Nesta 
ordem de idéias é que o Sr. Presidente da República, mandando 
à Câmara o projeto da criação da Petrobrás e desejando seja êle 
sem demora aprovado pelo Poder Legislativo a fim de, com a pro-
posição, podermos atingir os objetivos que temos em mira, ainda 
pediu agora à Casa 1 milhão de cruzeiros como refôrço à~ verbas or-
çamentárias, para que o Conselho Nacional do Petróleo prossiga 
nos seus trabalhos de sondagem, de pesquisa, de lavra, de explo-
ração, de refino e outros que se referem à indústria de petróleo. 

Nestes têrmos, Sr. Presidente, votaremos favoràvelmente ao 
pedido de urgência que foi feito pelos meus nobres colegas com 
profundo senso de oportunidade e com patriotismo. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. ORLANDO DANTAS (Para encaminhar a votação)* 
Sr. Presidente, a oportunidade do requerimento foi a maior. E jus-
tamente nesta hora de grandes explorações politicas, quando se 
põe em dúvida o patriotismo dos defensores do monopólio estatal 
estamos demonstrando que tôdas as vêzes que o Govêrno dá um 
passo certo no sentido de uma solução verdadeira, nós não lhe ne-
gamos apoio. 

Requeremos urgência porque, fomos a Cubatão e verificamos o 
retardamento das obras de sua destilaria, retardamento êste moti-
vado pela deficiência de verba. Sabemos ainda que no Recôncavo 

* Não foi revisto pelo orador. 
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baiano as pesquisas também se retardam, porque as verbas con-
signadas no Orçamento são pequenas, diminutas. Tanto assim que 
o Govêrno, neste projeto estabeleceu a dotação de 133 milhões de 
cruzeiros, para que as pesquisas continuem e possa ser realizada 
a tarefa a que se propõe. 

Assim, Sr. Presidente, nossa atitude demonstra que nesta Casa 
todos nós, embora tenhamos divergências em determinados pontos 
de vista, colocamos os interêsses nacionais acima de qualquer ques-
tiúncula. Respondemos, àqueles que nos combatem com esta prova 
de solidariedade a um projeto governamental, que é realmente ur-
gente, pois há todo o interêsse do Estado na pesquisa, na explora-
ção, na instalação de destilarias . 

Essas, portanto, as considerações que apresento à Casa, justi-
ficando a urgência. (Muito bem; muito bem). 

O SR. EUZJ1:BIO ROCHA (Para encaminhar a votação)* Sr. 
Presidente, disse muito bem o ilustre Deputado por Sergipe, Sr. 
Orlando Dantas, que aquêles que aqui têm defendido a tese do mo-
nopólio estatal não nutrem propósitos oposicionistas, mas muito 
ao contrário, desejam que no assunto de interêsse nacional, seja 
encontrado um denominador comum. Já havia eu comunicado ao 
ilustre colega o propósito de também requerer urgência. S. Ex.ª, 
porém, interpretando o meu pensamento - encontrava-me eu em 
São Paulo - enviou à Mesa o pedido de urgência, unificando assim 
todos os Deputados desta Casa, da oposição e do govêmo, que só 
podem ter um desejo, isto é, o de resolver, o mais ràpidamente 
possível, a questão do petróleo. Que êsse pedido inspire o Executi-
vo no sentido de aceitar as nossas medidas nacionalizadoras. Se 
elas se concretizarem, a Petrobrás será aprovada, por unanimidade, 
aceitando-se então um dos projetos, o da UDN ou o que apresentei, 
que representa êsse denominador comum. 

O Sr. Orlando Dantas - O projeto Osvaldo Fonseca merece 
tôda consideração . 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Iria acrescentar o projeto do ilus-
tre colega Osvaldo Fonseca, que também interpreta, preferentemen-
te, a corrente nacionalista. 

O Sr. Nestor Duarte - Há mais um projeto. Trata-se do subs-
titutivo da Comissão de Segurança Nacional, de autoria do nobre 
Deputado Lima Figueiredo. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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o SR. EUZltBIO ROCHA - Devo esclarecer a V. Ex.ª que é 
o projeto de que fui autor, com algumas modificações. Está, por-
tanto, dentro da mesma corrente e com uma vantagem: trata-se 
de um substitutivo de Comissão, aprovado unânimemente. 

Concluo, Sr. Presidente, desejando se realize o a pêlo que fiz 
da tribuna quando falei sôbre a questão do petróleo; que neste caso, 
não haja oposição nem Govêrno; haja somente unificação de es-
forços para salvar o país do desengano que teria se aprovasse o 
projeto da Petrobrás tal como está. Ficou provado que atenderemos 
ao Govêrno. E' preciso que o Govêrno atenda à Nação, ainda mais 
um Govêrno presidido pelo Chefe do meu Partido, a quem tanto 
quero mas nem por isso posso, absolutamente, transigir com princí-
pios para ficar com afeições pessoais . 

O Sr. Augusto Meira - O Sr. Getúlio Vargas não quer, mas 
poderá servir aos trustes. A nação, entretanto, se levantará em pêso 
contra semelhante medida. 

O SR. EUZÉBIO ROCHA - Agradeço o valioso aparte, demom:-
trativo de que, tal qual fazia, outrora, defendendo nesta Casa n 
Sr. Getúlio Vargas, hoje também defendo o Govêrno de S. Ex.a. 
contra inevitáveis ameaças provocadas pelo desengano das fôrças 
vivas da nação. Mais uma vez estou coerente com o passado, defen-
dendo as instituições, porque nada mais perigoso para o país do 
que a desilusão do povo nos organismos que o dirige. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. LUIZ GARCIA (Para encaminhar a votação)* - Sr. 
Presidente, a UDN não pode deixar de trazer o seu voto de apoio 
ao pedtdo de urgência ora formulado. E' que o crédito, pedido pelo 
Sr. Presidente da República para dar maior incremento aos servi-
ços a cargo do Conselho Nacional do Petróleo está justamente den-
tro do ponto de vista que todos defendemos nesta Casa - a mais 
pronta solução para os problemas da exploração petrolífera em nos-
sa terra. 

Há poucos dias tive oportunidade, acompanhando outros cole-
gas, de visitar não só as obras da refinaria de Cubatão, como o oleo-
duto Santos-São Paulo. São dois importantes trabalhos levados a 
efeito pelo Conselho Nacional do Petróleo, apesar da deficiência 
de verbas que lhe são distribuídas anualmente. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Seja qual fôr a solução que o Congresso dê ao problema em foco 
estamos em que o Conselho Nacional do Petróleo não pode deixar 
de ter as verbas indispensáveis ao suprimento de suas necessidades, 
pesquisas e prospecção. 

Por estas razões, acudimos ao chamamento neste pedido de ur-
gência e damos integral apoio para que se revista aquêle órgão 
dos recursos necessários à mais pronta exploração do petróleo bra-
sileiro. (Muito bem; muito bem). 

O SR. LOBO CARNEIRO (Para encaminhar a votação)* -
Sr. Presidente, ao subscrever êste requerimento de urgência, jun-
tamente com os demais deputados, que defendem, nesta Casa, o 
monopólio estatal para o petróleo, e combatem o projeto entre-
guista da Petrobrás, damos uma refutação prática às intrigas dos 
adversários que afirmam que os defensores do monopólio estatal 
pretendem retardar a solução do problema. Desejamos todos que 
o petróleo brasileiro seja efetivamente explorado com a máxima ur-
gência, em benefício do povo brasileiro . Mas protestamos, e com 
veemência, contra o regime de urgência impôsto a esta Casa por 
determinação do Sr. Presidente da República, para votação do 
projeto da Petrobrás, que consideramos atentatório aos interêsses 
nacionais e favorável às pretensões dos trustes estrangeiros. A 
imensa maioria da opinião pública está a demonstrar, em todo o 
País, o seu desejo, a sua vontade, de que prevaleça o monopólio 
estatal. E vemos, de outro lado, o govêrno, através dos jornais ofi-
ciais ou oficiosos, de suas estações de rádio e aqui mesmo, no Par-
lamento, exercendo pressão para aprovação de projeto contrário 
aos interêsses nacionais e que abre as portas aos trustes estran-
geiros. 

O Centro de Estudo e Defesa do Petróleo e da Economia Nacio-
nal está promovendo, em todo o país, uma série de conferências e 
debates que preparam a 3.ª Convenção Nacional da Defesa do Pe-
tróleo. Com a 1.ª Convenção, realizada em 1948, derrotamos o Es-
tatuto do Petróleo; com a 3.ª temos a certeza de derrotar a Petro-
brás. O Govêrno no entanto, está opondo todos os obstáculos ao 
desenvolvimento da campanha. Aqui está presente, na tribuna de 
honra, o Exmo. General Antônio José Henning que, convidado pela 
Câmara Municipal de Teófilo Otoni, para lá pronunciar conferên-

* Não foi revisto pelo orador. 



- 267 -

cias sôbre o petróleo, teve sua palestra impedida pela polícia do 
Estado, em obediência às ordens do Governador! 

Era esta a denúncia que desejava fazer à Casa, hoje, se me 
fôsse permitida a palavra para uma comunicação urgente, o que, 
infelizmente, não ocorreu. 

O Sr. Gustavo Capanema - Qual o Governador que impediu 
a conferência? 

O SR. LOBO CARNEIRO - O Sr. Juscelino Kubitschek. 
Quando tiver a oportunidade de obter a palavra, como re-

queri ao Sr. Presidente, lerei a documentação sôbre o fato. 
O SR. PRESIDENTE - Atenção! Está terminado o tempo do 

nobre orador . 
O SR. LOBO CARNEIRO - Sr. Presidente, sei que está ter-

minado o tempo de que disponho. Vou encerrar as rápidas consi-
derações, reafirmando nossa solidariedade à urgência para a ver-
ba destinada ao Conselho Nacional do Petróleo e nosso protesto 
contra a pressão exerc!da pelo Govêrno no sentido da aprovação 
do projeto entreguista da Petrobrás. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam o requerimento 
de urgência queiram ficar como estão. (Pausa). 

Aprovado. 
Tem a palavra o Sr. Vasconcelos Costa, que vai falar contra 

o Projeto n.º 1. 516, de 1951. 
O SR. VASCONCELOS COSTA (Lê o seguinte discurso) -

Sr. Presidente, no decorrer do ano de 1859, um americano, o Co-
ronel Drake, em Titusville, descobria óleo negro em um poço . 

Mal eram conhecidas ainda as propriedades energéticas do 
novo mineral líquido e já se iniciava uma outra era na Humanida-
de inspiradora dos maiores trustes e cartéís conhecidos. 

Nascia aí a luta pelo petróleo. 
Era o princípio da maior guerra subterrânea que ia abalar a 

economia mundial, provocando disputas entre nações e revolu-
cionando o sistema de transportes na terra, no ar e nos mares. 

Em todos os continentes, nos lugares mais remotos do globo, 
técnicos a serviço de poderosos grupos internacionais principiaram 
as investigações geológicas, sob os mais variados disfarces. Onde 
quer que se encontrasse vestígios da presença do ouro negro, aí 
estavam os representantes das grandes emprêsas estrangeiras. 
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Principiava o ciclo do petróleo, para ser substituído talvez 
um século mais tarde pela fase da energia nuclear e pela evolução 
do princípio da desintegração atômica. 

Na América, a corrida pela conquista dos "Wlld Cat" mobili-
zou milhares de cidadãos, enquanto outros se ocupavam em deze-
nas de diversos misteres oriundos da extração, instrialização, co-
mércio e emprêgo do petróleo. 

Em seu notável livro - "O Petróleo no Império e na Repúbli-
ca" - Maurício Vaitsman estuda a origem da descoberta do ouro 
negro no mundo, rebuscando as fontes mais remotas, que se per-
dem nas brumas do passado. Segundo a versão bíblica, já era o 
gás natural conhecido antes do Dilúvio, pois a própria Arca de Noé 
foi betuminada com o asfalto do Mar Morto. No Egito, cinco milê-
nios antes de Cristo, empregava-se o petróleo para a mumuficação 
de cadáveres, segundo descrições de Moret. Durante largo espaço 
de tempo, estêve encoberta em mistérios e mais tarde transformou-
-se em lenda, a morte de Osiris, até que se descobriu tratar-se ape-
nas da conservação do seu corpo contra a putrefação pela presen-
ça do hidrocarboneto. 

Conta-se, ainda, que Heródoto fazia referências ao petróleo, 
enquanto Ninive e Babilônia eram iluminadas pelo gás natural. 

O uso do petróleo no Oriente Médio remonta ao próprio Gê-
nesis. Nos estudos arqueológicos da Pérsia, em Gusa, revela-se o 
uso de betume desde os tempos sumerianos, há seis mil anos pas-
sados, quando já era empregado em construções e outras finali-
dades domésticas. Heródoto, no quinto século antes de Cristo, re-
fere-se à produção de um óleo, na Pérsia, ao qual os habitantes 
chamavam Rhadinace, que era o fogo eterno, usado como símbolo 
religioso pelas antigas tribos do pais. O poeta Fiurdasi descreve 
em seu livro "Shan-Nama" como Alexandre, durante a invasão 
da índia, fêz uso de elefantes acompanhados de milhares de cava-
leiros armados e empunhando cada qual um facho de fogo alimen-
tado pela nafta. 

A imensa história da antiguidade, no Oriente Médio, nasl 
guerras e religiões, refere-se à interferênria ão ouro negro, que tem 
feito modificar, por várias vêzes, o curso dos acontecimentos na 
vida dos seus povos . 

Marco Polo, na sua viagem pelo Oriente, faz referência a uma 
substância estranha, inflamável, que os persas empregavam em 
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várias finalidades, enquanto Plínio, Plutarco, e os próprios Incas 
na América, já falavam do petróleo, até que Drake, tantos séculos 
mais tarde, desse o primeiro passo para o seu aproveitamento ra-
cional. 

Isto se deu quando principiou a tirar petróleo para ilumina-
ção, de um poço cuja profundidade não excedia de 21 metros e a 
produção média não ultrapassava de 15 barris. 

Daí por diante, sucederam-se os anos sem que o petróleo ti-
vesse outra finalidade senão a da iluminação, até que, em 1875, 
em Viena, durante a Exposição Internacional, Siegfried Marcos 
mostrava a utilidade do óleo combustível mineral, com o funcio-
namento de um motor de explosão. Começa propriamente ai o 
interêsse em tôrno do petróleo e a corrida dos industriais ameri-
canos para a conquista dos "Wild Cat". 

Antes de entrarmos em considerações sôbre a política do pe-
tróleo, vamos fazer aqui um pequeno re]atório sôbre as suas condi-
ções gerais, como sejam a existência, formação, propriedades quí-
micas e outros fatôres. 

Existência - Existe em terrenos pertencentes às épocas ter-
ciária (sistema paleógeno) e secundária (sistemas triássico, ju-
rássico e cretáceo) . 

A distribuição geográfica dêsses terrenos é a seguinte: 
Época ou era terciária: contornam os continentes e, no inte-

rior, apresentam-se com lagunas ricas de sal-gema e gipsita (sul-
fato de cálcio). 

Afirma o prof. Rui de Lima e Silva, em sua 41Geologia", que 
"no Brasil há uma faixa terciária quase contínua junto ao litoral, 
desde o Estado do Espírito Santo até o vale do Amazonas, onde se 
alarga mais. Em alguns lugare~ tem 3ido bem estudada, em Ma-
ruá, Bahia, onde é constituída de xistos ( esquisto) betuminosos, 
em Alagoas (esquistos do riacho Doce e Camaragibe, explorados 
pelo Dr. Euzébio de Oliveira), em Pernambuco (Maria Farinha e 
Olinda) e no Amazonas. As principais bacias terciárias interiores 
são: a do Alto Paraíba, no Estado de São Paulo (esquistos betu-
minosos de Taubaté, Tremembé e lenhito de Caçapava), a que 
cerca a cidade de São Paulo, formada de argilas variegadas e ou-
tras menores em Minas Gerais (Gandarela, etc.)". 

Época ou era secundária: é intere~sante considerar-se, nesta 
época, cada sistema isoladamente. 



- 270 -

O jurássico, conforme seu nome indica, não nos interessa dire-
tamente, de vez que "as célebres camadas são as que constituem 
as montanhas do Jura", razão do nome. 

O triássico, no Brasil, abrange extensas zonas de São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso. 
"Geralmente é formado de camadas estéreis" e a forma é de areni-
tos vermelhos e frágeis . 

O cretáceo é espalhado por tôda a Terra. As principais forma-
ções brasileiras são: Paraíba (estreita faixa), Pernambuco, Sergi-
pe e Bahia; São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul 
e Mato Grosso; camadas horizontais, com mármore branco e abun-
dante quantidade de peixes fósseis, existem na Serra do Araripe, 
ceará. 

Emanuel Liais, em sua obra "Climats, Géologie, Faune et Géo-
graphie Botanique du Brésil", publicada por Garnier Frêres, Pa-
ris, em 1872, por ordem do Govêrno Imperial do Brasil, assim se 
exprime sôbre ·os territórios brasileiros da Bahia, Pernambuco, Ser-
gipe e Alagoas: 

"Incontestablement, en comparant toutes les donnés 
rapportées précédement, on ne peut douter de l'identité 
de la formation marine secondaire à Bahia, Sergipe et 
Pernambuco. Quelques indications que l'on possede sur 
Alagoas se trouvent en conformité pour établir la presque 
continuité de .cette formation. Les couches de cette mê-
me formation se trouvent relévées souvent la diretion gé-
néral de la côte, c'est-à-dire le N.-M.-E .. Cette direction, 
notée par moi en 1859 pour les dépots de Pernambuco, est 

-celle que M. Pissis a donnée pour Bahia et M. Hartt pour 
Meroim. Cette identité des directions semble en outre in-
diquer une discolation vers la même époque et en vertu 
des mêmes phénomênes. A Bahia, comme nous venons de 
la voir, les recherches de MM. Hartt et Allorrt, ont établi 
l'existence de dépots d'eau douce sur les couches marines, 
sans doute par suite de la formation de lacs d'eau dou-
ce prês de la côte; et c'est à três peu sous le même pa-
rallele, de l'autre côté de la bande de gneiss, non recou-
verte para la mer crétacée et formant encere aujourd'hui 
la premiere terrasse du continent, laquelle devait être 
hors des eaux, aux époques jurassiques et crétacées, éga-
lement s~périeu.r à une puissance formation secondaire, 
probablement marine, dépôt dans lequel j'ai trouvé des 
fossiles à Engenho, comme si cet autre point était alors 
opposé à celui de Bahia. A Pernambuco, je n'ai pas re-
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marqué de formation d'eau douce supérieure à la forma-
tion marine, et n'ai pas connaissance d'indication de cet-
te formation dans les provinces du nord. Au sud, dans les 
provinces de Espírito Santo et Ric de Janeiro, la forma-
tion sécondaire marine semble elle-même manquer, car 
on ne l'a pas encore signalée. La grande arête de gneiss 
bordant la côte nord du Brésil parait donc inclinée du sud 
le nord plus fortement à cette époque qu'aujourd'hui. 
Elle se serait plutot baissée au sud et relevée au nord 
depuis cette époque, de maniêre à faire disparaitre au sud 
sous la mer la formation d'eau douce cotiêre qui aurait 
pu s'y former, et ne laisser voir nnlle part de formation 
marine. La ligne à partir de Jaauelle. devait se faire cette 
inclination du sud au nord devait être alors une ligne 
plus ou moins oblique, joignant le plateau de Barbacena 
au grand plateau Bolivien; mais l'intérieur du continent 
était moins élevé au'aujourd'hni, et la grande terrase cen-
trale, laquelle domine aujourd'hui la formation de gneiss 
qu'il borde, était alors beaucoup plus basse que cette der-
niêre, et les eaux de la mer la couvraient presque en-
tiêrement." 

Mais adiante, o mesmo autor escreve: 

"L'existence de lignites dans le dépôt secondaire 
dont nous venons de parler, s'est fait remarquer, en un 
assez grand nombre de points. dans les couches argileuses 
subordonnées aux schistes, grés et calcaires de ce dépôt. 
Naus les avons déjà cités à Bahia. J'ai également recon-
tré, prês de Pernambuco, des lignites disseminées dans 
des argiles interposées entre les calcaires ou reposant sur 
eaux. On en a un autre signalé sur beaucoup d'autres 
points; mais, comme il en existe aussi dans le dépôt su-
périeur et probablement terciaire, on ne peut, quand man-
quent les données précises sur les gisement, les rapporter 
au dépôt que nous venons d'indiquer. II y a aussi, comme 
naus avons dejà dit, des schistes bitumineux dans les 
couches de la formation secondaire. Je les ai cités dans 
la Serra de Sete-Lagoas et pres de Pitangui. M. Pissis 
en a signalé à Tatuí, dans la Province de São Paulo, et 
on en connait sur beaucoup d'autres points. Sur les mar-
ges du rio Maranu, pres de Camarnu, dans le sud de la 
province de Bahia, il existe de schistes bitumineux en 
contact avec des diorites et d'ou suite du pétrole. Ces 
schistes alternent avec des argiles bitumineux jaunâtres 
et brunes, mélées de sables, donnant une grande quantité 
de pétrole par la distilation et renfermant des fragments 
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de feuilles et de racines indéterminables, et aussi avec 
des grés ferrugineus et des calcaires bitumineux. Dans 
quelques unes de ces couches, se trouvent intercalés des 
fragments de lignites. Cette formation bitumineuse rem-
plisse un bassin isolé, sur le bord de la mer, au pied de la 
terrasse de gneisse de l'intérieur, n'est probablement pas 
d'une grande antiquité et se rapporte peut être à la pério-
de tertiaire. Les détails fournis par M. Nicolay et M. 
Hartt, qui ont visité cette région, sont trop insuffisants 
pour pouvoir en fixer l'âge avec sureté. Des fragments 
d'argile bitumineuse que j 'ai reçus de ce lieu ne sem-
blent pas indiquer une grande antiquité, car on y trouve 
des racines et des portions de feuilles en décom-
position. J'ai reçu encere du même point des fragments 
de diorites recouverts de lamelles de gypse. Ces frag-
ments m'ont été signalés comme provenant de la couche 
inférieure aux schistes bitumineux il parait même qu'on 
a trouvé du succin avec les lignites intercalés dans ces 
schistes, et cette circonstance est aussi de nature à faire 
rapporter à l'époque tertiaire Ja formation en question." 

Pelo exposto acima verifica-se a existência do petróleo em tô-
das as regiões da terra de formações terciárias e secundárias, sendo 
explorado nos EE. UU., Canadá, México, Venezuela, Colômbia, Ar-
gentina, Rússia, Palestina, Pérsia, Iraque, Rumânia, Alsácia, Ga-
lícia, Birmânia, Ilhas de Sonda e Trinidad e, incipientemente, em 
Lobato, no Brasil. 

Formação - Três teorias procuram explicar a origem do pe-
tróleo: duas apresentam-no como de natureza orgânica e uma, 
mineral. As duas primeiras podem ser assim consideradas: 1.ª) 
origem animal; 2.ª) origem vegetal. A 3.ª é a de origem mineral. 

1.ª teoria - Origem animal - Hofer, Engler e outros admi-
tem que a gordura de peixes sepultados em lençóis d'água salgada, 
a determinada profundidade e sob pressão elevada, ter-se-ia fer-
mentado e produzido o petróleo. E' provável que assim tenha sido; 
sob os depósitos de petróleo existem camadas d'água salgada. 
Além disso, demonstrações experimentais confirmam aquela su-
posição; em 1863, o químico Lauret obteve hidrocarbonetos, nor-
malmente extraídos de petróleo, destilando ácidos graxos numa 
corrente de vapor d'água superaquecida. Mais recentemente, em 
1922, outro químico - Mailke, obteve os mesmos hidrocarbonetos 
de óleo animais sob a ação de agentes catalisadores, hidrogenan-
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tese desidratantes; êstes hidrocarbonetos, misturados, davam pro-
dutos semelhantes ao petróleo e com as mesmas propriedades óti-
cas dos petróleos naturais, isto é, apresentando rotações, digo po-
larização rotatória. 

2.ª teoria - Origem vegetal - Alguns autores, principal-
mente Bimey, Kramer e Bishop, afirmam ser o petróleo de origem 
vegetal, sendo a sua formação devida à decomposição de madeira 
e fôlhas de grandes florestas soterradas por movimentos sísmi-
cos. Também esta teoria encontra conformação experimental nos 
trabalhos de Mailke, submetidos os óleos vegetais à ação de cata-
lisadores, hidroginadores desidratantes. 

3.ª teoria - Origem mineral - Conquanto defendida por 
Humboldt, Mendelejeff, Berthelot e outros, esta teoria se choca 
contra argumentos bastante fortes para poder manter-se de pé. 

Por ela supõe-se que, nas eras primitivas da Terra, ao se con-
densarem os metais pesados, como o ferro, combinaram-se com o 
carbono produzindo carbonetos. :í!:stes reagiram com ~ água, por 
sua vez condensada pelos sucessivos resfriamentos da Terra, pro-
duzindo óxidos metálicos e hidrocarbonetos. Os principais argu-
mentos contrários são: l.º) nas jazidas arcaicas não se tem encon-
trado quaisquer vestígios de petróleo; 2.º) o. atividade ótica do pe-
tróleo deixa fora de dúvida que sua origem não pode ser inorgâni-
·ca, por isso que essa propriedade decorre da decomposição de al-
buminoides. 

O que se admite, hoje, afinal, aceitando as teorias orgânicas, é 
que "as lamas pútridas, chamadas sapropélitos, sob a ação de bac-
térias anaeróbias, fermentam-se por um fenômeno chamado betu-
minação". 

Sapropélitos - Bactérias - Betuminação 

Êstes sapropélitos acumulam-se principalmente nos litorais ou 
lagunas ricos em plancton. :í!:ste é o que se chama vulgarmente 
sôpa de peixes e é uma associação de animais e plantas minúsculos, 
algas, mariscos e que ficam flutuando na água e alimentam os pei-
xes. Nestas lagunas o plancton é mui.to abundante. São lagunas 
de água salgada com elevado teor de iôdo . O plancton, depois de 
morto, acumula-se no fundo e mistura-·se com a argila, formando 
lama pútrida, que vai ser a rocha matriz do petróleo . A betumina-

18 - 26 246 
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ção só se faz da ação do oxigênio . Como nos oceanos e mares as 
águas são oxigenadas, a betuminação seria impossível, porque os 
restos orgânicos dariam, sob a ação do oxigênio, compostos solú-
veis n'água. Nestas condições, só é possível em mares interiores, 
onde não há correntes marinhas. São possíveis em lagunas lito-
rais de água salgada, ricas em plancton, as que fornecem as me-
lhores condições para a betuminação. Estas lagunas, geralmente, 
são lugares de sedimentação ativa. Uma condição também, para 
que se tornem possantes jazidas petrolíferas é que o fundo dessas 
lagunas sofra um abatimento de modo que os sedimentos formem 
maciços espessos" . 

Jazidas petrolíferas - Qualquer que seja a sua origem, o pe-
tróleo é encontrado em camadas anticlinais, isto é, dispostas com 
a convexidade para cima e sob considerável pressão. Ao furar-se 
o poço, o líquido jorra a grande altura. Na região de Bacu há um 
poço que deu, na perfuração, um jato de 105 metros de altura, 
produzindo, em dois meses, 288. 000 toneladas de óleo líquido. No 
México, há um exemplo mais apreciável: uma perfuração deu um 
jôrro de massa líquida a 180 metros de altura! 

Nas formações em anticlinais o terreno é dobrado pelas fôr-
ças orogênicas e o petróleo acumula-se sôbre uma camada de água 
salgada, ficando o espaço superior saturado de gases sob conside-
rável pressão. O terreno envolvente das três camadas é de material 
impermeável, verbi gratia, rochas argilosas. Dêste fato conclui-se 
a razão por que o líquido jorra a alturas elevadas quando as son-
das de perfuração atingem o lençol petrolífero. 

Na Rumânia e na Galícia o petróleo forma ocorrências muito 
peculiares e interessantes. Nota-se quase sempre um núcleo de sal 
disposto profundamente e arqueando as camadas superiores, for-
mando as chamadas dobras diapíricas. Nestas formações o petró-
leo quase sempre se acumula nos flancos do maciço salino. Em 
muitas regiões como, por exemplo, no Iraque, Irã, Bacu e Califór-
nia, isto é, regiões que sofreram movimentos orogênicos recentes, 
o petróleo enche fraturas existentes nas rochas compactas. Nou-
tras regiões, como Palestina, Cáucaso, os terrenos fazem fendas 
no solo e o petróleo pode boiar na superfície. 

Migração do petróleo - Do lugar de origem o petróleo emigra 
para as armazenadoras pelas seguintes causas: 
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1.ª) os sedimentos amontoam-se, havendo uma elevação das 
isogeotermas. Daí resulta um aumento de temperatura e maior 
tensão dos gases, de modo que o petróleo é expelido para longe; 

2.ª) as rochas mais profundas da bacia de sedimentação so-
frem a diagênese; os seus poros são cheios pela cimentação e o 
petróleo é expulso para outras regiões; 

3.ª) as pressões orogênicas. - Todo lugar de sedimentação 
intensa é o núcleo de uma fratura. A crosta reage contra o pêso 
dos sedimentos e as camadas são dobradas, fraturadas, e, assim, 
o petróleo é expulso . 

Esta migração se faz por capilaridade ou pelas fendas. A ex-
periência tem mostrado que, pela pressão, o petróleo atravessa ro-
chas aparentemente impermeáveis. Nessa travessia há uma certa 
separação seletiva. Assim, nas rochas argilosas, fixam-se, de prefe-
rência, os hidrocarbonetos não saturados. 

Para que uma jazida se estabeleça em uma região é, ainda, 
necessário uma cobertura impermeável. A migração cessa quando 
a jazida se põe em equilíbrio, isto é, quando a tensão dos hidro-
carbonetos não pode ·mais vencer as resistências opostas . Isto se 
dá quando há um decréscimo das fôrças orogênicas. 

Pelo que foi dito acima, as jazidas de petróleo devem ser loca-
lizadas de preferência nos flancos dos maciços montanhosos, onde 
as dobras vão se atenuando. E' o que se tem verificado nas prin-
cipais jazidas do mundo. Por exemplo, nos EE. UU. as regiões 
ocupadas hoje pelas Montanhas Rochosas foram lugar de origem 
de petróleo, mas êste emigrou do eixo do maciço para os flancos, 
aí constituindo as jazidas. 

Condições de explorabüidade - Para que uma jazida petro-
lífera seja explorável, são condições: 

1) O volume dos poços das rochas deve ser bastante grande 
para permitir a acumulação do petróleo. Quando um furo de son-
da atinge uma jazida o líquido sai por pressão. Por êste modo re-
tira-se um quinto a um têrço da jazida. O restante fica impregnan-
do as rochas, de onde é tirado por meio de galerias. E' o que se faz 
na Alsácia. 

2) As jazidas devem ter uma cobertura impermeável. Se as 
águas meteóricas atingirem a jazida, ela sofre uma degradação, 
alterando o petróleo (oxidando) . 
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Caracteres e composição química do petróleo - Os caracteres 
físicos do petróleo natural variam segundo sua procedência. Esta-
belecem-se três tipos universais: petróleo Pensilvânia, petróleo 
Russo e petróleo da Galícia e Rumânia. 

O tipo Pensilvânia é pardo, fluorescente, ligeiramente dextró-
giro, de pêso específico 0,782 a 0,820, ultrapassando, às vêzes, 0,930. 
O procedente do Canadá é idêntico ao Pensilvânia. 

O tipo Russo apresenta uma côr variável do amarelo ao ne-
gro, conforme o local de procedência; sua densidade ou pêso es-
pecífico é de 0,850 a 0,885. Os líquidos encontrados na América 
do Sul são idênticos ao tipo Russo. 

O tipo Galícia e Rumânia é muito fluorescente, de cheiro be-
tuminoso especial, e de côr variável do amarelo ao pardo averme-
lhado ou negro esverdeado. Sua densidade é de 0,750 a 0,930. 

A composição é, também, variável com o tipo. 
O tipo Pensilvânia é composto de hidrocarbonetos saturados 

ou alcenas, de fórmula química geral CnH2N2. Os cinco primeiros 
componentes, isto é, os que encerram até cinco átomos de carbono, 
são gases. Os doze componentes seguintes, isto é, os que apresen-
tam em suas moléculas de cinco até dezesseis átomos de carbono, 
inclusive, são líquidos e tanto mais espessos quanto maior o nú-
mero de átomos de carbono. Os demais componentes, isto é, os 
que encerram de dezessete átomos de carbono em diante, são só-
lidos e tanto mais espessos quanto maior o número de átomos de 
carbono da molécula. Além disso há cerca de 8% de hidrocarbo-
netos cíclicos, em sua quase totalidade pertencentes à série do ben-
zeno e pequenas proporções de compostos oxigenados (azotados) 
e sulfurados, podendo o enxôfre atingir até 3% . O petróleo do Ca-
nadá encerra, ainda, hidrocarbonetos não saturados da série das 
alcenas. 

O tipo Russo, que é de formação mais recente que os petróleos 
americanos do norte, assemelha-se aos líquidos sul-americanos . 
A base da sua composição é a série de polimetileno, hidrocarbone-
tos cíclicos, também chamados cicloparafinas, de fórmula geral 
CnH2N. Contém, ainda, cêrca de 10% de hidrocarbonetos benzê-
nicos e compostos oxigenados. Em pequenas quantidades encon-
tram-se, também, hidrocarbonetos acíclicos. 
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o tipo Galícia e Rumânia é formado de hidrocarbonetos satu-
rados (alcenas), em sua maior parte, mas encerram, também, cêr-
ca de 20% de hidrocarbonetos cíclicos das séries benzênica e poli-
metilênica e vestígios de hidrocarbonetos terpênicos . 

O que se pode extrair do petróleo - Pela destilação fracionada 
realiza-se o desdobramento do petróleo bruto em produtos utili-
záveis na vida prática. Em determinados limites de temperatura 
êsses produtos vão sendo separados em lotes comerciáveis sob no-
mes ora químicos, ora de fantasia, conforme os detentores das res-
pectivas patentes de privilégio. 

A destilação realiza-se em três frações principais: 
34º a 150º: nafta, principalmente pentanas até nonanas; 
150º a. 300º: querosene, decanas até hexadecanas; acima de 

300º: óleos pesados . 
Resíduo: alcatrão e pixe. 
Cada uma dessas frações é, ainda, submetida a um fracciona-

mento mais intenso, selecionando-se os subprodutos mais comer-
ciáveis. 

Assim: 
Rigoleno - passa entre 18 e 37 graus centígrados. 
Canadok, ou Canadol, ou óleo de Sherwood - entre 37 e 50 

graus centígrados. 
:mter de petróleo - entre 50 e 60 graus centígrados. 
Benzina de petróleo, Gasolina, gasoleno ou queresoleno - en-

tre 60 e 80 graus centígrados. 
Ligroína - entre 80 e 120 graus centígrados. 
Petrolina (para limpeza e tira-mancha) - entre 120 e 150 

graus centígrados. 
Querosene (para iluminação) - entre 150 e 270 graus cen-

tígrados. 
óleo lubrificante (óleo de Mohring) - entre 270 e 300 graus 

centígrados. 
Parafina, vaselina - acima de 300 graus centígrados. 
Alcatrão e pixe: são resíduos naturais, isto é, tudo quanto 

não passa pela destilação . 
Política do Petróleo - Feitas estas considerações em tôrno do 

petróleo, vamos examinar aqui as influências políticas ocasiona-
das pelo "sangue da terra", como o chamou Clemenceau. 
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Com o intuito de melhor conhecer os seus reflexos na vida dos 
povos visitei vários países, na América, Europa, Oriente, onde é 
explorado o petróleo. 

Depois de andar pela Argentina, Bolívia, Venezuela, Ilha de 
Trinidad, Estados Unidos, procurei ir ao Oriente Médio, para exa-
minar as origens e conseqüências da luta que, no Irã, se travava 
pela posse da imensa riqueza do país, então dominada pelos bri-
tânicos. 

O petróleo é o centro potencial econômico do Oriente Médio, 
em tôrno do qual lutam poderosos interêsses internacionais. Na 
Pérsia e no Iraque, na Síria, na Arábia, Transjordânia e Palestina, 
examinei êste palpitante assunto, que está a revolucionar tôda 
aquela região do globo e que também constitui, no Brasil, um dos 
seus mais importantes problemas políticos. Como representante 
do povo, bastaria essa viagem para a compreensão exata de um 
dos problemas mais sérios do mundo contemporâneo e que tem 
levado tantos povos ao apogeu, à desgraça e às guerras. Por mais 
que lesse sôbre o petróleo, sôbre a batalha secreta em tôrno do 
ouro negro, jamais havia chegado a uma conclusão certa a respei-
to dêste assunto tão transcendental. Uma coisa pode-se concluir 
como em um paradoxo - todos os países que possuem petróleo 
encontram-se em situação de dificuldade financeira, de desigual-
dade social, debatendo-se com problemas sérios como o da instru-
ção, saúde, transportes, conseqüentes de uma difícil situação eco-
nômica. Exceção apenas daqueles que têm o precioso óleo e que 
diretamente o exploram. Esta é a situação de várias nações que 
conheço e que fazem parte da geografia do petróleo . 

O Sr. Lôbo Carneiro - ~sse é um depoimento pessoal de 
V. Ex.ª? V. Ex.ª verificou in loco que as nações que entre-
garam seu petróleo aos trustes se debatem nas maiores dificulda-
d.es econômicas, estando até na miséria o povo? Foi o que V. Ex.ª 
observou na sua viagem? 

O SR. VASCONCELOS COSTA - Perfeitamente. Essa ob-
servação, aliás, me f êz modificar completamente a minha opinião 
política a respeito do problema do petróleo no Brasil. 

O Sr. Lôbo Carneiro - Congratulo-me com V. Ex.ª, porque 
é da maior oportunidade êsse testemunho pessoal trazido a esta 
Câmara. 
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O SR. VASCONCELOS COSTA - Registro com muita honra 
o aparte do nobre colega. 

Com o início da exploração das ocorrências petrolíferas no 
Oriente Médio, em 1900, deixou esta região de constituir os român-
Ucos países do Islam, para tornar-se um dos pontos do mundo de 
maior convergência dos grandes interêsses internacionais. 

A situação dos Balkans transportou-se para os Estados do 
Levante, que constituem hoje a brasa apagada na grande fogueira 
política do mundo. 

Localizam-se as maiores reservas petrolíferas do globo, sob 
contrôle e exploração de inglêses, amelicanos, holandeses e fran-
ceses. 

A lição do Irã nós a temos de estudar e sôbre ela meditar, 
antes da decisão sôbre os destinos do petróleo no Brasil. A lição 
dos povos escravizados que possuem petróleo, sem ter, no entanto, 
o seu domínio, deve ser considerada, quando estamos à frente do 
no desejo de dar o meu testemunho ao povo do meu Pais. 

Por isso é que aqui vamos relembrar os fatos recentes, que 
abalaram a opinião pública da Pérsia, e que de perto os observei, 
no desejo de dar o meu testemunho ao povo do meu País. 

Os inglêses, há tempos, já previam a nacionalização do petró-
leo no Irã. Por isso mesmo, trataram de construir em Fawdey, 
para as necessidades da Grã-Bretanha, uma refinaria que pudesse 
substituir a de Abadan, que fornece 610 mil barris diários de óleo 
ao mundo . A nova refinaria inglêsa é considerada como uma res-
posta ao movimento nacionalista iraniano. 

Harriman, enviado especial de Truman, recusou-se a trans-
mitir ao Govêrno Britânico as quatro propostas de Mossadegh. 
Em primeiro lugar, o primeiro ministro reconhecia que o Irã ti-
nha necessidade de técnicos estrangeiros, porém não aceitava a 
proposta inglêsa de um gerente, propondo um conselho de gerên-
cia, do qual participassem chefes de serviço britânicos, técnicos de 
nacionalidade neutra e representantes do govêrno do seu país. 
Em segundo plano, propunha, como compensação à Anglo-Ira-
nian, estabelecer para as ações da sociedade o valor da Bôlsa, logo 
antes da nacionalização, ou o critério de outras nações que tomaram 
idênticas providências quanto ao petróleo. Propunha ainda a ado-
ção de qualquer método mediante acôrdo recíproco. Como tercei-
ra proposta, informava que o consumo britânico de petróleo devia 
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atingir a dez milhões de toneladas por ano e propunha a obriga-
ção de vender essa quantidade anualmente ao Reino Unido, por 
prazo determinado e pelo preço das demais nações. Em último lugar 
dizia Mossadegh que se prontificava a permitir que o transporte 
dêsses dez milhões de toneladas se fizesse por intermédio de com-
panhias inglêsas, restando-lhe a prerrogativa de transportar o sal-
do por meio de outras emprêsas. 

Harriman, inteligentemente, contraditou uma por uma das 
propostas, sem contudo transmiti-las oficialmente ao Govêrno de 
Londres. 

E assim, continuou a pendência anglo-iraniana, que tanto 
preocupou os círculos políticos internacionais, sôbre o destino dos 
30 milhões de toneladas a mais, que é a produção da Pérsia. 

Os inglêses apelaram para o Conselho de Segurança da ONU 
sôbre o caso do petróleo, afirmando tratar-se de uma espoliação, 
pois não houve indenização prévia e que não tinha o Irã o direito 
de denunciar unilateralmente o acôrdo que havia assinado, com 
o apoio do Congresso e sob a égide da Sociedade das Nações. In-
vocaram, para isso, os estatutos da Côrte Internacional de Justi-
ça de Haia. 

Por outro lado, os iranianos sustentaram que se tratava de 
mera questão de economia interna do país, tal qual aconteceu no 
Reino Unido quando os inglêses nacionalizaram as indústrias do 
ferro e do aço, e que não havia em pauta nenhum tratado ou con-
venção a ser discutido. O govêrno de Teerã considerou também 
que se tratava de um diploma privado, de contrato firmado com 
uma companhia particular - a Anglo-lranian - embora dela pos-
sua ações o Govêrno de Londres. Alega o Irã que não possuía a 
Grã-Bretanha nenhuma responsabilidade jurídica, quando levou o 
caso à Côrte Internacional de Justiça de Haia, por se tratar de 
assunto meramente particular, de fôro estritamente interno. 

Quando o Presidente dos Estados Unidos ofereceu mediação, 
o Govêrno do Irã aceitou discutir o assunto com o representante 
britânico, o Lord do Sêlo Privado, mas admitindo-o apenas na qua-
lidade de advogado de uma companhia particular. 

Os britânicos resolveram, então, apelar para o Conselho de Se-
gurança da ONU, afirmando que o assunto ameaçava a paz do 
mundo. Neste sentido o Govêrno de Teerã contestou, declarando 
que nenhuma disposição da Carta das Nações Unidas autorizava 
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êste organismo a intervir nos negócios que derivavam da compe-
tência nacional de um Estado e que nem o obrigava a submeter 
assuntos dessa natureza a um processo perante a ONU. 

Encontrava-se o caso do petróleo nesta posição, com os técni-
cos inglêses fora de Abadan, quando o premier Mossadegh, nos Es-
tados Unidos, defendia os interêsses iranianos perante a Organiza-
ção das Nações Unidas. 

O SR. PRESIDENTE - Advirto o nobre orador que estâ es-
gotado o tempo de que dispunha para falar. Há, no entanto, sôbre 
a mesa um pedido de prorrogação de 15 minutos, assinado pelo 
Deputado Lôbo Carneiro. 

Em votação o requerimento. 
Os Senhores que o aprovam, queiram conservar-se como se 

encontram. (Pausa). 
Está aprovado. 
Continua com a palavra o Sr. Vasconcelos Costa. 
O SR. VASCONCELOS COSTA - Grato a V. Ex.ª, Sr. Pre-

sidente, e aos meus distintos colegas. 
J!:ste discutido processo do direito internacional, que tanto 

assoberbou a opinião mundial, é um exemplo para o Brasil. A 
orientação da nossa política em relação à exploração do petróleo 
deve se fazer com absoluta cautela, a fim de preservar as nações 
de acontecimentos que possam abalar a sua tranqüilidade e a 
sua própria soberania . 

O Irã é das nações mais ricas do mundo. No entanto, a sua 
maior fonte de riqueza fisicamente se escoa para fora do país, sem 
o proveito imediato do seu povo. Quanto ao próprio pagamento de 
royalties, reclamam os iranianos que não vinha sendo feito regu-
larmente pelos inglêses . 

A situação no Brasil 

A conjuntura de abastecimento de combustíveis, para as ne-
cessidades atuais e futuras, do Brasil, está exigindo maiores aten-
ções do poder público . 

Para satisfazer o consumo atual, gastamos em divisas 16 mi-
lhões de dólares, mensalmente, ou sej2.m 200 milhões de dólares 
por ano. 
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Em face dêsses algarismos, temos que optar entre a diminui-
ção ou racionamento do consumo, e o incremento da produ-
ção interna. 

A compressão, isto é, o racionamento do consumo seria um 
convite à paralisação de várias fôrças produtoras, e de renúncia 
do progresso . 

Pode-se medir o grau de civilização de um país pela natureza 
das fôrças energéticas de que dispõe. 

E' o Brasil, infelizmente, daqueles que mais abusam da fôrça 
do braço, e que menos empregam energias multiplicadoras dos es-
forços humanos. 

País pobre de carvão, terá que apelar para o aproveitamento 
de suas quedas d'âgua e para a exploração das regiões sedimenta-
res, onde a técnica indique a possibilidade do petróleo. 

Quanto à produção de eletricidade, ainda é muito baixa a con-
tribuição brasileira, como se vê no quadro abaixo, referente a 
1949, publicado pela ONU: 

Milhóes de 
kilowatts 

hora 
Estados Unidos ....................... . 345.066  
Canadá ............................... . 46.673  
Itália ................................. . 20.782  
Austrália ............................. . 9.043  
México ................................ . 4.328  
Argentina ............................. . 3.640  
Brasil ................................ . 3.511  

Quanto à produção do óleo, isto é, do petróleo, então a nossa 
posição ainda é mats dolorosa: 

Mil. t 
métricas 

Estados Unidos ....................... . 252.096  
Venezuela ............................. . 69.012  
México ................................ . 8.712  
Colômbia .............................. . 4.175  
Argentina ............................. . 3.151  
Canadá ............................... . 2.858  

O Brasil não figura nas estatísticas, de vez que ainda não al-
cançou a primeira centena. 
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Na Bahia temos um exemplo típico, o campo de Candeias, com 
horizonte perto de 2. 000 metros, onde enterramos uma fortuna e 
muito tempo; e o campo Dom João, com menos de 400 metros, cujc 
custo de exploração é infinitamente inferior ao despendido em 
Candeias, apesar de ser campo bem mais importante. 

Estamos completamente atados à técnica americana, de tal 
forma que fomos levados ao absurdo de uma perfuração de 4. 500 
metros em Limoeiro, Estado do Pará. 

Não foram publicadas as despesas com êsse poço, porém so-
mos informados que as mesmas andam pela ordem de 25 milhões 
de cruzeiros. 

Com essa importância, utilizando sondas mais leves e mais 
baratas, poderíamos ter descoberto campos de horizontes mais 
próximos, mesmo no próprio vale amazônico. 

Buscar petróleo nas profundidades além de 4. 000 metros, só 
em países onde essa indústria está bastante desenvolvida. 

O Govêrno despreza a tese do monopólio do Estado, que seria 
a recusa da iniciativa e dos recursos privados, fixando o problema 
em uma fórmula burocrática, ou seja inoperante. 

O monopólio de Estado poderia trazer também grandes in-
convenientes funcionais, qual o de enquadrar as atividades de 
pesquisas e perfurações e exploração de petróleo, que exigem dina-
mismo e mobilidade, dentro da inércia de verbas orçamentárias 
e das normas do Código de Contabilidade. 

Nós não podemos receiar a falta de recursos para um empreen-
dimento dessa natureza, mesmo porque os riscos das pesquisas e 
de exploração não são da ordem citada no Relatório do Dr. Odilon 
Braga. 

Há, sim, uma proporção geométrica de custo de perfurações, 
segundo a profundidade dos poços. 

Um poço de mil metros poderá ser perfurado por menos de 
um milhão de cruzeiros. 

O custo de um poço de 2. 000 metros anda perto de seis mi· 
lhões; quando um de 4.000 metros chega a mais de 20 milhões. 

Quanto aos riscos, isto é, no que diz proporção de poços se-
cos, os chamados poços pioneiros, pela técnica adiantada das pes-
quisas, êsses são positivos, isto é, produzem óleo ou gás, segundo 
uma constante de mais de 20%. · 
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Mas, no cômputo dos poços perfurados, pioneiros, de limites 
e de exploração, 50% produzem óleo e 10 % gás. 

Essa proporção é conseguida no Brasil e até com melho-
res índices . 

Dessa forma, o nosso Govêrno pode enfrentar o problema do 
petróleo, certo de que seus riscos não são tão alarmantes, como 
pretendem alguns. 

Depois, também não são necessários tantos recursos como 
afirmam os entreguistas partidários do capital estrangeiro, e nem 
também na ordem de grandeza fixada pelo projeto oficial. 

Somos de opinião que o capital do petróleo deverá ser fixado 
em muito menos do previsto, talvez na metade ou sejam apenas 
cinco bilhões de cruzeiros, aqui incluídos os bens incorporados pela 
Companhia. 

Um pouco mais prático e com menos fantasia, andaríamos 
com mais segurança no terreno viscoso do petróleo. 

Para enfrentá-lo precisaríamos de resistência econômica; po-
rém não é apenas disso, pois teríamos que formar quadros técnicos 
e organizar, em harmonia, o desenvolvimento das soluções. 

Basta lembrar que as nossas perfurações anuais andam em 
pouco mais de 30 poços, agora. 

Devemos estabelecer uma escala progressiva e não saltar de 
tim ano para outro, de vinte para mil, o que seria difícil ou im-
possível. 

Para o abastecimento atual do Brasil, tomando-se a média 
de produção dos campos da Bahia, vamos precisar de uns mil po-
ços produzindo, ou, em outros têrmos, conhecido o coeficiente de 
aproveitamento, teremos que perfurar uns 2. 000 poços. 

t:sses cálculos são um tanto empíricos, porém não otimistas. 
Para um plano de perfuração dessa ordem, bastam 4 bilhões 

de cruzeiros, e algum prazo, no mínimo oito anos. 
Ora, no correr dêsse tempo, com os poços que já possui, com 

a destilaria em funcionamento, com os poços abertos produtores, 
em suma, com sua atividade industrial e comercial, muitos recur-
sos financeiros dariam ao Govêrno a possibilidade da exploração. 

O Conselho Nacional do Petróleo precisa dinamizar-se, rees-
truturando-se em normas mais elásticas e com capacidade de re-
cursos que permitam aumentar substancialmente as perfurações 
em busca do óleo desejado. 
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O C. N. P. deverá ainda alterar a sua técnica de perfurações, 
procurando a estrada dos países pobres, e deixar as dispendiosas 
fantasias de poços de grande profundidade; deverá aparelhar-se 
com equipamentos de pesquisas e perfurações, pois, continuando 
com apenas 11 sondas, algumas de pouco rendimento, jamais sai-
remos do impasse de agora. Com apenas 11 sondas, dificilmente 
poderemos perfurar mais de 30 poços anualmente, e, no entanto, 
para as necessidades atuais, precisamos de um mínimo de 300 po-
ços perfurados, por ano. 

Tem-se estudado, nesta Casa, a legislação comparada dos paí-
ses produtores de petróleo. No entanto, preferiríamos examinar 
aqui a economia comparada dessas nações, para a conclusão de 
que sómente a exploração direta, pelo Estado, seria capaz de uma 
solução satisfatória no caso especial do Brasil. 

País novo, devemos preservar a sua soberania econômica, por-
que sómente na dependência desta é que estará a sua verdadeira 
independência política. 

A tese, é certo, mostra erros e omissões, mas, no cômputo ge-
ral dêsses empecilhos, ainda é a solução ditada pela consciência 
dos que desejam para o País um grande e promissor futuro, livre 
dos perigos internacionais que o ameaçam. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Foram enviadas à Mesa as seguintes 

EMENDAS AO PROJETO N.O 1.516-A-51 
N.0 66 

Onde convier: 
Quando o acionista fôr pessoa jurídica de direito público, ser-

lhe-â facultado o exame dos papéis e documentos da sociedade 
para o fim de fiscalização das contas. 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - José Bonifácio. 

N.O 67 

Substitua-se o Art. 16 pelo seguinte: 
(A íntegra da Emenda n.0 10 na Comissão de Finanças acres-

cida do seguinte) : 
Parágrafo - Atendido o abastecimento interno, os dividendos 

e os juros que forem distribuídos às ações e obrigações de proprie-
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dade da União serão recolhidos ao Tesouro Nacional e incluídos no 
orçamento da receita como renda extraordinária que se destinarã 
à pavimentação de rodovias. 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - José Bonifácio. 

N.O 68 

Substitua-se o Art. 22 pelo seguinte: 
Os militares e os funcionários públicos civis da União e das 

entidades autárquicas, paraestatais, e das sociedades de economia 
mista, poderão servir na Petrobrás S . A, em funções de direção ou 
de natureza técnica, na forma do Decreto-lei n.º 6. 877, de 18 de 
setembro de 1944, não podendo, todavia, acumular vencimentos, 
gratificações ou quaisquer outras vantagens, sob pena de se con-
siderar como tendo renunciado ao cargo primitivo. 

Sala das Sessões, 9 de junho de 1952. - José Bonifácio. 

N.O 69 
Onde convier: 
Fica revogado o Decreto-lei n.0 2 . 928, de 31 de outubro de 

1940, e restabelecido em tôda sua plenitude o Art. 127 do De-
creto-lei n.0 2. 627, de 16 de outubro de 1940. 

Justificação 

O Decreto-lei n.º 2. 928 tem apenas um artigo que diz o se-
guinte: 

As sociedades por ações, nas quais o Govêrno Federal interfira 
diretamente na constituição dos órgãos de sua administração ou 
seja subscritor de parte do seu capital, ficam excluídas da aplica-
ção obrigatória das normas dos Arts. 127, n.º I, e 130 do De-
creto-lei n.0 2. 627 de 26 de setembro de 1940 e seus efeitos. 

O Art. 127 do Decreto-lei n. o 2. 627 reza o seguinte: 
Aos membros do Conselho Fiscal incumbe: 
I - examinar, em qualquer tempo, pelo menos de três em 

três meses, os livros e papéis da sociedade, o estado da caixa e da 
carteira, devendo os diretores ou liquidantes fornecer-lhes as in-
f1Jrmações solicitadas; 

II - lavrar no livro das "Atas e Pareceres do Conselho Fis-
cal" o resultado do exame realizado na forma da Alínea I dêste 
artigo; 
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Onde convier: 
Fica revogado o Decreto-lei n .o 2. 928, de 31 de outubro de 

1940, e estabelecido em tôda sua plenitude o Art. 127 do De-
creto-lei n.º 2.627, de 16 de outubro de 1940. 

N.0 73 

Subemenda à Emenda n.0 20 da representação baiana 

Elimine-se a expressão do § 1.º: "para sua refinação e dis-
tribuição" . 

Sala das Sessões, 10 de junho de 1952. - Nestor Duarte. 
Aliomar Baleeiro. - Antônio Balbino. - Manoel Novais. 

N.0 74 

Subemenda à Emenda n.0 20 da representaçã_o baiana 

.Substituam-se os §§ 2.0 e 3.0 pelo seguinte: 
§ - A União deverá facilitar aos Estados e Municípios con-

dição de prazo para a integralização do capital que desejarem e 
puderem subscrever. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 1952. - Nestor Duarte. 
Aliomar Baleeiro. - Antônio Balbino. - Manoel Novais. 

N.O 75 

Subemenda à emenda n.0 18 da representação baiana 

Onde se diz: 15% e 5%, diga-se: 8% e 2%.  
Sala das Sessões, 10 de junho de 1952. - Nestor Duarte.  

Aliomar Baleeiro. - Antônio Balbino. - Manoel Novais.  

N.0 76 

Eliminem-se as expressões finais: "no ato de sua constitui-
ção ou posteriormente". 

Sala das Sessões, 10 de junho de 1952. - Nestor Duarte. - Alio-
mar Baleeiro. - Antônio Balbino. - Manoel Novais. 

19 - 26246 
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N.0 77 

Subemenda à Emenda n.0 20 da representação baiana 

Substitua-se o § 5.º pelo seguinte: 
§ 5.º - Na constituição dos corpos de direção das subsidiá 

rias, serão adotados critérios análogos aos estabelecidos nesta lei 
assegurada ademais às pessoas de direito público com interêss 
relevante naquelas emprêsas, a representação na diretoria execu 
tiva. 

Sala das Sessões, 10 de junho de 1952. - Nestor Duarte. 
Aliomar Baleeiro. - Antônio Balbino. - Manoel Novais. 

N.O 78 
Inclua-se onde couber: 
Art. - A Petrobrás entre suas obrigações imediatas, fará ins 

talar em Manaus uma refinaria de petróleo para refino d 
dez mil barris diários de óleo bruto, quer de procedência nacional 
quer de estrangeira. 

Justificação 

Quando se tratou das concessões e obrigações governamentai 
para a instalação de refinarias de petróleo, estava prevista a im 
plantação de uma de 25. 000 barris diários em Manaus ou Belém. 

Injunções de ordem especial levaram o Govêrno a transferir 
instalação acima para Santos, onde neste momento prossegue 
as obras da refinaria de Cubatão. 

Acontece, porém, que tôdas as refinarias, governamentais o 
privadas em curso de exploração, construção ou mesmo promess 
de instalação, não atingem o beneficiamento mesmo do consum 
atual de produtos de petróleo, que é da ordem de 110. 000 barri 
diários. 

Nestas condições, impõe-se a instalação de uma usina de re 
fino em Manaus, para servir a Amazônia, seus Territórios e ma· 
o Estado do Maranhão, onde chegam com dificuldade e lentid* 
os combustíveis líquidos de que necessitam suas indústrias e su 
navegação. 

Ainda mais, neste momento, já se consome petróleo do Peru 
que entra no Amazonas pelos navios daquele país aliás em quan 
tidades ainda reduzidas, mercê da pequena frota fluvial de qu 
dispõe. 
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:ti:sse petróleo, vindo do Pachitéa, afluente de Ucayale, que por 
sua vez o é do Marafíon (nosso Solimões), só pode ser consumido 
pelo Brasil e suas fontes de fornecimento já nos podem mandar 
30 .000 barris diários . 

Deixará a Amazônia e mesmo o Maranhão de depender do 
petróleo venezuelano e de qualquer outra procedência, garantindo 
ao Brasil no dia em que se abrir a navegação do Tocantins, ós 
combustíveis necessários ao Brasil Central, sem os perigos e amea-
ças dos transportes costeiros. · 

Ademais, um dia próximo, o petróleo jorrará no Amazon~s, 
pois é justamente na contravertente da Serra da Cantareira, no 
alto do rio Moa, na fronteira do nosso país, que estão as jazidas 
da "Ganso Azul", a emprêsa petroleira que tem sua pequena refi-
naria no Pachitéa. 

Sala das Sessões, em 10 de junho de 1952. - Pereira da S#-
va. - Rui Araújo. - Antônio Maia. 

N.O 79 

Substitutiva 
Ao Art. 13, caput. 
Substitua-se o caput do Art. 13 pelo seguinte: 
"Art. 13 - Os Estatutos da Sociedade, garantida a preferên-

cia às pessoas jurídicas de Direito Público Interno poderão admj-
tir como acionistas somente": · 

Salas das Sessões, 13 de junho de 1952. - Castilho Cabra~. 

Justificação 

Veja-se nosso voto em separado na Comissão de Constituição 
e Justiça, especialmente tópicos 4 e seguintes. Esta douta Çomis-
são, com a aprovação da não menos ilustre Comissão de Finança~, 
aprovando emenda de nossa autoria, já firmou a preferência às 
pessoas jurídicas de Direito Público Interno na subscrição dos. ca-
pitais das sociedades subsidiárias . Justo é adotar-se o mesmo .. Pl:E!-

. ceita em relação à própria "Petrobrás". A presente emenda co:Q.-
substancia também a norma constante da Emenda n.0 6 da Ç9-
missão de Finanças . : ! 
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N.0 80 

1.0 Redija-se assim o Art. 4.0 : 

"Art. 4.º - A União subscreverá a totalidade do capital ini-
cial da Sociedade, que será expresso em ações ordinárias e, para 
sua integralização, disporá de bens e direitos que possui, relacio-
nados com o petróleo, inclusive a permissão para utilizar jazidas 
de petróleo, rochas betuminosas e pirobetuminosas, e de gases na-
turais; e também subscreverá, em todo aumento de capital, pelo 
menos 51 % das ações ordinárias, bem como das preferenciais, 
que forem emitidas". 

2.º Redija-se assim o Art. 5.º: 
"Art. 5.º - As transferências pela União de ações do quadro 

social, ou as subscrições de aumento de capital pelas entidades e 
pessoas às quais a lei confere êsse direito, não poderão, em hipó-
tese alguma, importar e reduzir a menos de 51 % não só as ações 
com direito a voto de propriedade da União, como a participação 
desta na constituição do capital social. 

Parágrafo único - Será nula qualquer transferência ou subs-
crição de ações feita com infringência dêste artigo, podendo a nu-
lidade ser pleiteada inclusive por terceiros, por meio de ação po-
pular". 

3.º Substitua-se o Art. 17 pelos seguintes: 
"Art. - A Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima operará di-

retamente ou através de sociedades por ações que constituir, com 
aprovação do Conselho Nacional do Petróleo, para a pesquisa, a 
lavra, a refinação, o comércio ou o transporte de petróleo e de 
seus derivados, inclusive de xisto betuminoso. 

Parágrafo único - A constituição de subsidiárias obedecerá 
aos seguintes preceitos: 

I - A Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima deterá sempre 
pelo menos 51 % das ações com direito a voto, bem como do pró· 
prio total do capital social; 

II - Além da Petróleo Brasileiro S.A., sõmente poderão ser 
acionistas as pessoas jurídicas de Direito Público Interno, as pes-
soas físicas brasileiras ou naturalizadas há mais de cinco anos, e 
as pessoas jurídicas de Direito Privado, organizadas com observân-
cia do disposto no Art. 3.º, Alínea b, do Decreto n.0 4.071, de 12 
de maio de 1939, garantida preferência para as primeiras e obe· 



-293-

decidas os limites para a aquisição de ações estabelecidos no 
Art. 13, guardadas as proporções com o capital social; 

III - será privativo de brasileiro nato o exercício dos cargos 
de administração e fiscalização,,. 

"Art. - Mediante autorização do Presidente da República, a 
Petróleo Brasileiro S. A. poderá financiar ou associar-se, a em-
prêsas produtoras de artigos de seu interêsse ou consumidoras de 
derivados do Petróleo, cujo desenvolvimento seja necessário à ex-
pansão de suas atividades, limitados os recursos que poderá em-
pregar com êsse objetivo a Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos mi-
lhões de cruzeiros}". 

Sala das Sessões, em 16 de junho de 1952. - Osvaldo Fonseca. 

N.0 81 
Suprimam-se: 
1.º As Alíneas Ili e IV do Art. 12. 
2.º Tôdas as referências a açõe.s preferenciais. 
3.º Tôdas as palavras que se refiram a pessoas físicas e ju-

ridicas de Direito Privado. 

Justificação 

Reportamo-nos aos argumentos de discurso nosso em plená-
rio e adotamos ainda os do Deputado Bilac Pinto, também em ple-
nário. 

Sala das Sessões, 14 de junho de 1952. - Aliomar Baleeiro. 

N.0 82 

No Art. 13 acrescente-se: 
"V - Tôdas as pessoas jurídicas a que se refere esta lei, com 

a faculdade de ser acionista, devem ser constituídas, exclusiva-
mente, por brasileiros, nos têrmos da Constituição, Art. 153, § 1.0. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 1952. - Augusto Meira. 

Justificação 

A necessidade de defender a nação de investidas prejudiciais à 
sua tranqüilidade de soberania, deu lugar ao dispositivo do Art. 
153 da Constituição. Aí, no § 1.º, se diz que só a brasilei-
ros e socieda.des organizadas no Pais, serão permitidas con-
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cessões referentes a exploração das riquezas do subsolo e energia 
hidráulica. Isto seria burlado se às sociedades não fôssem com-
postas de brasileiros. O contrário, seria permitir a introdução de 
estrangeiros perigosamente associados, em violação formal ao pre-
ceito acautelador e vigilante da Constituição. E' sabido que as 
vantagens recolhidas por uma sociedade, o são, em última aná-
lise, em favor dos indivíduos que ·a compõem. E' da natureza de 
tôdas as associações que visam vantagens econômicas e financei-
ras. Dizer que só brasileiros devem merecer tais concessões e per-
miti-lo a estrangeiros agrupados em sociedade, só porque mate-
rialmente organizada no País, seria a mais deplorável e revoltante 
violação do preceito constitucional, que em vez de defender a 
Nação, a poria em risco o mais escandaloso. A emenda se justifica 
por seus próprios têrmos . 

Sala das Sessões, 25 de maio de 1952. - Augusto Meira. 

N.O 83 

O Art. 21 fique assim redigido: 
"As minas e riquezas do subsolo de propriedade particular e 

dos Estados nas terras devolutas poderão ser expropriadas, quando 
assim o exigir o interêsse público, e, nesse caso, a sociedade que 
se organizar solicitará ao Govêrno que promova a dita expropria-
ção, nos têrmos da Constituição . 

Sala das Sessões, 25 de maio de 1952. - Augusto Meira. 

Justificação 

A propriedade é direito fundamental, constitucionalmente ga· 
rantido. Só os podêres públicos poderão expropriá-las, nos têrmos 
dá Constituição, mediante indenização prévia. A faculdade de ex-
propriar, imanente ao Poder Público, não pode ser delegada, em 
face da Constituição, entregando à sociedade particular expropriar 
em seu interêsse. O decreto ditatorial sôbre a matéria, está revo-
gado pela própria Constituição, que não permite delegação de po-
dêres. Só o Poder Público pode expropriar e como surgem sempre 
conflitos de interêsses, deve promovê-los perante o Poder Judiciá-
rio, que avaliará das razões da expropriação, como sempre foi li-
vremente entre nós. A emenda se justifica por si própria. 

Sala das Sessões, 25 de maio de 1952. - Augusto Meira. 
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N.º 84 

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos: 
Art. - São mantidas no domínio privado da União, como 

bens inalienáveis e imprescritíveis as jazidas de petróleo e de ou-
tros hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no território 
nacional. 

§ 1.º - O seu aproveitamento econômico fica subordinado: 
I - Ao propósito de garantir à Nação as vantagens legitimas 

resultantes da utilização de sua riqueza petrolífera; 
II - Às exigências do consumo interno de petróleo e deri-

vados; 
III - À necessidade de manutenção de reservas naturais de 

óleo bruto; 
IV - A conveniência de proscrever processos não admitidos 

peia melhor técnica de exploração . 
§ 2.º - Constitui monopólio da União a pesquisa e a lavra 

das jazidas indicadas neste artigo, a refinação do petróleo nacio-
nal ou estrangeiro, o transporte marítimo, fluvial e lacustre de 
petróleo bruto, para o abastecimento das refinarias e da distribui-
ção dos derivados que produzir, bem como o transporte, por meio 
de condutos, de hidrocarbonetos fluidos de qualquer origem (Cons-
tituição, Arts. 152 e 146). 

Art. - A União exercerá o monopólio previsto no parágrafo 
anterior por meio da Petróleo Brasileiro S. A., na forma desta lei. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1952. - Rondem Pacheco .. 

N.O 85 

Substitua-se o Art. 13 pelo seguinte: 
"Art. 13 - Somente poderão ser acionistas da sociedade e de 

suas subsidiárias: 
I - A União; 

II - Os Estados;  
III - Os Territórios;  
IV - O Distrito Federal;  
V - Os Municípios;  

VI - As autarquias;  
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VII - E as sociedades de economia mista, de que o Poder 
Público seja acionista majoritário . 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1952. - Rondon Pacheco. 

N.0 86 

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos: 
Art. a) As compras da sociedade, no País e no estrangeiro,. 

serão sempre precedidas de concorrências, abertas com prazo ra-
zoável, para as quais serão convocados por editais, as fábricas ou 
produtores idôneos, do respectivo ramo. 

Art. b) Para as compras de maior vulto, de material estran-
geiro, as concorrências poderão ser realizadas no País e na cidade 
que constitua o ponto de convergência mais favorável à maioria 
dos concorrentes. 

Parágrafo único - Realizando-se a concorrência fora do ter-
ritório nacional, deverá ela ser presidida pelo chefe da representa-
ção diplomática no Brasil, do respectivo país. 

Art. e) As concorrências de valor superior a vinte milhões 
de cruzeiros (Cr$ 20. 000. 000,00) sómente poderão comparecer as 
próprias fábricas ou produtores, representados por diretor ou pro-
curador, com podêres especiais, sendo vedada a participação de in-
termedários . 

.Art. d) Dos editais das concorrênci.as de valor superior a cin-
co milhões de cruzeiros (Cr$ 5. 000. 000,00) deverá constar, obri-
gatóriamente, que o preço líquido da oferta não poderá ser supe-
rior ao vigente no mercado e que dêle deverão ser deduzidas, a fa-
vor da sociedade, as comissões ou participações que normalmente 
são pagas aos intermediários. 

Art. e) Será nula a concorrência, em caso de fraude. 
Parágrafo único - Serão consideradas como fraudes à con-

corrência: 
I - O fornecimento prévio de especificações a determinada 

fábrica ou produtor, de modo a colocá-lo em superioridade de con-
dições sôbre os demais; 

II - A fixação de prazo excessivamente exígüo, para a apre--
sentação das propostas; 

http:concorr�nci.as


-297 -

III - A inclusão de cláusula ou condições que restrinja o 
caráter competitivo da concorrência; 

IV - O conluio entre concorrentes para a apresentação de 
propostas com preços superiores aos vigentes no mercado . 

Art. f) O Conselho de Administração organizará o regula-
mento geral de compras da sociedade, atendendo aos princípios 
consagrados nesta lei. 

Parágrafo único - Para as compras e fornecimentos de ob-
jetos de escritório e de campo, de impressos e demais materiais de 
consumo, de pequeno valor, poderá ser estabelecido o regime de 
simples coleta de preços, assegurado, entretanto, o princípio com-
petitivo, sempre que possível.· 

Art. g) Para cada compra superior a cinco milhões de cru-
zeiros (Cr$ 5. 000. 000,00) o Conselho de Administração elaborará 
um edital de concorrência que atenda às peculiaridades da ope-
ração, depois de estudar as especificações, as condições, o prazo e 
o local em que deva ser realizada a concorrência, de modo a assegu-
rar plenamente o objetivo final da competição que será o de adqui..: 
rir o melhor material nas condições de preço, de prazo e de moeda 
que forem mais vantajosas. 

Art. h) A sociedade dará preferência, na aquisição de pe-
tróleo bruto e de derivados, às propostas que estabeleçam o paga-
mento ou em cruzeiros ou pelo regime de compensação ou por 
meio de operações vinculadas que venham desenvolver ou abrir 
novos mercados para a exportação nacional. 

Parágrafo único - A preferência estabelecida neste artigo 
somente deverá ser dada quando as operações vinculadas ou de 
compensação versarem sôbre produtos ou mercadorias para a~ 
quais não haja procura nos mercados de moedas conversíveis. 

Art. i) Na aquisição de equipamentos para a pesquisa, a la-
vra e a industrialização do petróleo e do xisto e para o transpor-
te especializado a sociedade dará preferência às propostas que es-
tabeleçam o pagamento parcelado e, especialmente, as que preve-
jam as modalidades de pagamento previstas no artigo anterior. 

Parágrafo único - Sôbre as propostas que estabeleçam paga-
mento pelo regime de compensação ou de operações vinculadas, 
será sempre ouvido o Banco do Brasil. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1952. - Rondon Pacheco. 
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N.O 87 

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos: 
Art. a) Fica a União autorizada a lançar empréstimos in-

ternos, até um bilhão de cruzeiros (Cr$ 1. 000. 000. 000,00) por ano, 
durante os anos de 1952 a 1957, cujos títulos terão os valores no-
minais de Cr$ 200,00, 500,00, 1. 000,00 e 10. 000,00, e as seguintes 
características: 

a) juros de seis por cento (6%) ao ano; e 
b) prazo de dez (10) anos. 
Parágrafo único - Os juros dos títulos dêsse empréstimo 

gozarão de isenção do impôsto de renda. 
Art. b) Os títulos de empréstimo previstos no artigo ante-

rior darão direito a uma bonificação extraordinária nos exercí-
cios em que os investimentos do Govêrno Federal na indústria pe-
trolífera proporcionar lucros superiores de dez (10 % ) por cento. 

Parágrafo único - O montante da bonificação será fixado 
pelo Ministério da Fazenda . 

Art. e) O resgate dos títulos dêsse empréstimo será feito, na 
data do vencimento e nas seguintes condições: 

I - se a sua cotação estiver acima do par, pelo valor da co-
tação; 

II - se a sua cotação estiver abaixo do par, pelo seu valor 
nominal. 

Art. d) O produto dêsse empréstimo será aplicado, exclusi-
vamente, na realização do capital da Petróleo Brasileiro S.A. ou 
em empreendimentos relativos à pesquisa e a exploração indus-
trial do petróleo. 

Art. e) Todos os Bancos, Casas Bancárias, Caixas Eco-
nômicas Federal e Estaduais, em funcionamento no território na-
cional, por suas matrizes, filiais e agências, cooperarão com o Go-
vêrno Federal no lançamento dêsse empréstimo, mediante a aqui-
sição anual, em duodécimos mensais, de títulos no valor corres-
pondente a um por cento (1 % ) dos depósitos de cada um daque-
les departamentos. 

§ 1.0 - Para o cálculo do montante das cotas de títulos a 
serem adquiridas pelos Bancos, Casas Bancárias e Caixas Econô-
micas serão tomados por base os balanços do exercício imediata-
mente anterior. 
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§ 2.0 - Os estabelecimentos bancários referidos neste artigo 
colocarão livremente em mãos do púbiico os títulos adquiridos. 

Art. /) O Ministro da Fazenda baixará instruções conten-
do normas para a execução do disposto nos artigos a a e, nas quais 
estabelecerá as sanções de suspensão e de cassação da carta pa-
tente dos estabelecimentos bancários que recusarem o seu concur-
so, bem como as recompensas de caráter honorífico que serão con-
feridas aos gerentes e diretores dos estabelecimentos que derem 
cooperação reputada excepcional à colocação dos títulos do emprés-
timo do petróleo. 

Sala das Sessões, 17 de julho de 1952. - Rondon Pacheco. 

N.O 88 

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos: 
Art. a) Enquanto a frota nacional de petroleiros e os seus 

veículos forem insuficientes para atender às necessidades do trans-
porte do petróleo bruto e dos derivados que produzir, o Conselho 
Nacional do Petróleo, em nome do Govêrno Federal, poderá con-
ceder licença a terceiros, para fazer êsse transporte . 

Art. b) O Poder Executivo encampará, dentro de doze (12) 
meses, as refinarias de petróleo, instaladas ou por instalar, de pro-
priedade de emprêsas particulares, com todos os seus bens, con-
tratos, obras e instalações, fixas ou móveis. 

§ 1.º - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, parcial 
ou totalmente, os bens imóveis aforados pela União a emprêsas 
concessionárias de refinarias. 

§ 2.º - O produto dessas vendas será aplicado na indústria 
petrolífera. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1952. - Rondon Pacheco. 

N.0 89 

Acrescente-se ao parágrafo único do Art. 9.0 , depois da pa-
lavra artigo: Ficando isentos os transportes coletivos a serviço da 
instrução pública particular. 

Justificação 

Os transportes coletivos de colegiais trafegam poucas horas 
por dia, ou sejam duas vêzes ao dia, no início e encerramento das 
aulas. Os lucros são diminutos em comparação com as emprêsas 
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que exploram o transporte público de passageiros nos grandes cen· 
tros urbanos. Durante os três meses de férias colegiais, os edu· 
candários e emprêsas pagam ordenados integrais aos profissionais 
do volante, de acôrdo com a legislação trabalhista. 

Existem emprêsas de 10, 20 ou 50 ônibus, que não paderão SU· 
portar essa arrecadação compulsória, mesmo encarecendo o preço 
das passagens, já. bastante elevadas per capita. 

Sala das Sessões, em 16 de junho de 1952. - Sau.lo Ramos. 

N.O 90 

Suprima·se o item IV do Art. 13. 

Não a.creditamos, de forma alguma, que o Parlamento deseje 
assumir a responsabilldade de contrariar a manifesta vontade do 
povo brasileiro. tolerando a participação dos testas-de-ferro dos 
trustes internacionais. E' incontestável que se prevalecer êste 
item, emprêsas como a Ultra·Gás, a Gás Esso e a Companhia Ma· 
rítima Brasileira poderão fazer parte dêsse empreendimento. 

Convidamos os Srs. Deputados a examinar o "Diário Oficial" 
de 28 de janeiro de 1952, página 1.288 e constatarem o seguinte 
exemplo de emprêsa organizada no Brasil, enquadrada no item IV 
do presente artigo: 

Standard Oíl .................... . 54.883 ações 
Paulo José Pires Brandão ....... . 50 .. 
Euclisio Guimarães .............. . 50 " 
M. W. Johnsen ................. . 50 
E. G. Bromlng ................. . 1 ação 
C. W. Zollar ................... . 8 ações 

Total 55.000 ações 

Diante da evidência dessas emprêsas testas-de-ferro, tolerar a 
prevalência dêste item é servir aos interêsses dêsses grupos mono· 
polistas e quanto a isso o Partido Trabalhista Brasileiro se pr<>-
nunciou de forma categórica. 

Sala das Sessões, em 16 de junho de 1952. - Saulo Ramos. 
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hipótese alguma às referentes ao item IV do mesmo artigo, se as 
importâncias provenientes dêsses empréstimo_s somados a parte 
da receita do impôsto único sôbre lubrificantes e combustíveis lí-
quidos e mais as provenientes de dotações orçamentárias, créditos 
adicionais, lucros da exploração do petróleo em qualquer das suas 
fases, assim como os recursos consignados no Art. 4.º do pre-
sente projeto, totalizarem as importâncias de Cr$ 4. 000. 000. 000,00 
(quatro bilhões de cruzeiros) no primeiro ano; Cr$ 5.000.000.000,00 
(cinco bilhões de cruzeiros) no segundo ano; Cr$ 6.000.000.000,00 
(seis bilhões de cruzeiros), no terceiro ano; Cr$ 8.000.000.000,00 
(oito bilhões de cruzeiros), no quarto ano; Cr$ 9.000.000.000,00 
(nove bilhões de cruzeiros), no quinto ano, e Cr$ 10.000.000.000,00 
(dez bilhões de cruzeiros), no sexto ano. 

Sala das Sessões, em 16 de junho de 1952. - Saulo Ramos. 

Justificação 

Já havíamos firmado o propósito de incluir a possibilidade 
de empréstimo público para atender aos empreendimentos petrolí-· 
feros, quando a União Democrática Nacional apresentou o seu 
importante substitutivo, que consigna, de forma clara e precisa, no 
texto do projeto, a hipótese que havíamos formulado. 

O Brasil é dos países que têm menor dívida interna . O re-
curso do empréstimo tem a vantagem de não onerar os contribuin-
tes, mas realizar um simples adiantamento em condições franca-
mente favoráveis ao investimento do capital particular. 

Evitamos, de um lado, onerar importantes setores econômi-
cos da vida nacional capazes de provocar um aumento sensível no 
custo de vida pelo encarecimento de transportes; e, no outro, bus-
camos recursos muito mais significativos para os previstos na pro-
posta governamental. 

Estas razões justificam de sobra as medidas que propomos, ao 
mesmo tempo que atendemos a manifestação do nosso povo, de evi-
tar a participação dos grupos privados que sabemos também ser pro-
pósito do Govêrno, que só permitiu a participação dos capitais 
privados, temeroso de não encontrar recursos bastantes para a rea-
lização dêsse empreendimento tão importante e fundamental à 
economia do País. 

Sala das Sessões, em 16 de junho de 1952. - Saulo Ramos. 
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N.O 94 

Art. 3.0, § 2.0 - Acrescente-se: e que em hipótese alguma 
terão direito a voto . 

Justificação 

O parágrafo único do Art. 9.0 da Lei de Sociedade Anônima 
consigna expressamente: 

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

Ora, se houvesse uma emissão de ações preferenciais superior 
à metade do capital, estas passariam obrigatoriamente por ter di-
reito a voto, e, como no Art. 5.0 do Projeto de Lei n.º 1. 516-51, 
a percentagem de 5% obrigatõriamente da União refere-se somen-
te às ações ordinárias, isso poderia permitir fôsse a emprêsa em-
polgada por outros grupos que dela fazem parte. 

Sala das Sessões, em 16 de junho de 1952. - Saulo Ramos. 

N.O 95 

Art. 28. 
Suprima-se a palavra "Não" e leia-se: Aplica-se aos direto-

res etc.... 
Sala das Sessões, 16 de junho de 1952. - Saulo Ramos. 

N.O 96 

Inclua-se onde couber: 
Art. . .. - A criação de subsidiárias dependerá sempre de au-

torização do Congresso mediante proposta da direção da Petro-
brás S.A., ouvido o Conselho Nacional do Petróleo. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1952. - Saulo Ramos. 

N.0 97 

Art. 13. 
suprima-se a expressão "com direito a voto". 
Sala das Sessões, 16 de junho de 1952. - Saulo Ramos. 
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N.O 98 

Art. 3.º, § 1.º - Substitua-se 1956 por 1958. 

Justificação 

A experiência internacional demonstra que um plano de pe-
tróleo não pode ser executado com eficiência, em prazo muito cur-
to. Os problemas ligados à preparação de técnicos, os problemas 
de pesquisa, exigem um desdobramento razoável, dessas ativi-
dades. A êste respeito vale a pena ler o que diz a revista "World 
Oil", de junho de 1950, que se constata que o primeiro óleo a ser 
levado ao mercado na Venezuela, a "Creoleoe Petroleum Corpo-
ration" (subsidiária da Standard) gastou Cr$ 904. 000. 000,00 (no-
vecentos e quatro milhões de cruzeiros) em dez anos. Na Colôm-
bia, a "International Petroleum Co.'', Cr$ 908. 000. 000,00 (nove-
centos e oito milhões de cruzeiros) em dez anos. No Iraque, a 
"Iraq Petroleum Co.'', Cr$ 1.160. 000. 000,00 (um bilhão, cento e 
sessenta milhões de cruzeiros) em nove anos. 

Tôdos êsses planos, conseqüentemente foram executados em 
prazo superior a nove anos. 

O engenheiro Pedro Moura, em seu depoimento, deixou claro 
que não havia como gastar, de início, um milhão de cruzeiros por 
ano, no setor de pesquisa e lavra. O desdobramento da inversão 
prevista pela "Petrobrás" para êsses sete anos, atende melhor à 
natureza técnica do empreendimento. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1952. - Saulo Ramos. 

N.O 99 

Ao Art. 2.º, § 1.º - Substitua-se a palavra "independerão" 
por "dependerão" . 

Justificação 

E' indiscutível que se tratando de uma sociedade de economia 
mista, não poderia ela gozar da regalia e isentar-se da autorização 
da União para pesquisar e lavrar petróleo, a não ser que se preten-
desse revogar a lei geral para o presente caso, o que não conviria 
de forma alguma, a nosso ver, aos nossos interêsses. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1952. - Saulo Ramos. 
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N.O 100 

Art. 14. 

Suprimam-se os §§ 2.0 e 3.º e modifique-se a redação do 
§ 5.0 para: 

§ 5.º - Os estatutos determinarão o critério para a composi-
ção do Conselho Fiscal da Sociedade. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1952. - Saulo Ramos. 





SESSAO EM 17 DE JUNHO DE 1952 

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

. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . ..... . . ....... . 
ORDEM DO DIA 

Primeira discussão do Projeto n.º 1. 516-A, de 
1951, que dispõe sôbre a constituição da. Sociedade 
por Ações Petróleo Brasileiro S .A., e dd outras pro-
vidências. (Do Poder Executivo) . Anexo o Projeto 
n.0 1.595, de 1952, que dispõe sôbre a organi2ação 
da Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro S. A., 
e dá outras providências; tendo parecer, com emen-
das da Comissão de Constituição e Justiça, com 
voto em separado do Sr. Casttlho Cabral e declara-
ções de voto dos Srs. Lúcio Bittencourt e Augusto 
Meira; com parecer da Comissão de Segurança Na-
cional, adotando como substitutivo do Projeto n.0 

1. 516, de 1951, de iniciativa do Poder Executivo, o 
Projeto n.o 1.595, de 1952, com emendas; parecer 
com emendas, da Comissão de Transportes, Comu-
nicações e Obras Públicas; parecer, com emendas, 
da Comissão de Economia. Parecer da Comissão de 
Finanças, com emendas ao Projeto e favorável às 
emendas das Comissões de Constituição e Justiça, e 
de E'conomia, com declaração de votos dos Srs. Alde 
Sampaio, Abelardo Andréa e Raul Pila. (Anexos os 
Projetos ns. 1.517-51 e 1.595, de 1952). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Nestor Duarte, 
que vai falar a favor do Projeto. 

O SR. NESTOR DUARTE - Sr. Presidente, as questões se 
resolvem, em geral, por esclarecimento. Algumas há, entretanto, 
que exigem maior ou menor grau de calor emocional capaz de 
mover as vontades deliberantes, e outras, por tal maneira escal-
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dadas por êsse calor emocional, que não podem prescindir de um 
prévio resfriamento. São, se a Câmara me permite a comparação, 
como o cristal, que só o frio permite o trabalho da cinzeladura. 
A questão do petróleo é assim escaldante, exigindo um refrigério 
- o refrigério mental da análise e da crítica. 

O Sr. Castilho Cabral - E é V. Ex.a que vem trazer êsse re-
frigério? (Riso) . 

O SR. NESTOR DUARTE - Tamanho e tão forte foi o sen-
timento público que se desencadeou em tôrno do problema do pe-
tróleo, que nos cabe hoje repassar a questão e examiná-la a frio, 
para que possamos também encontrar a solução que implique no 
esclarecimento desejado. 

Mas a questão do petróleo provocou outras questões, as que 
chamo de questões mal postas, aquelas que se exprimem sob vi-
ciosa dialética e que se criaram sob aparentes antagonismos e 
semelhantes também aparentes. E' certo i:; dúvida não há a res-
peito, que a opinião pública dêste país, num movimento que mui-
to a honra, se tem p1·onunciado por dois caminhos que igualmen-
te devem ser os caminhos de nossa resolução no seio do Parlamen-
to: o monopólio estatal e o da nacionalização da exploração pe-
trolífera. (Muito bem). 

E porque é tão vivo o empenho dos que debatem o assunto, 
presos a certas teses antecipadas, há quem jogue na discussão pro-
blemas como êste: ou monopólio estatal ou emprêsa mista; ou 
nacionalização, ou capital privado, emprestando ao têrmo "nacio-
nalização" signüicado que não é o mesmo que se mantém no de-
correr do debate. 

Por isto, o que mais importa neste instante, ao estudar cada 
um dos projetos em discussão, deve ser, antes de mais nada, evi-
tarem-se os equívocos que o debate do petróleo tem gerado e mos-
trar onde não há antagonismos senão aparentes ou falsos, e onde 
não se deve fazer analogia, porque também é aparente ou falsa. 

Todos os projetos em discussão, Sr. Prnsidente, são pelo mo-
nopólio estatal: a Petrobrás, o projeto Euzébio Rocha e o projeto 
do General Lima Figueiredo. 

O Sr. Bilac Pinto - V. Ex.ª dá licença para um aparte? 





- 310 -

O Sr. Aliomar Baleeiro - Permita, V. Ex.a está combatendo 
um inimigo desarmado. Até agora, ninguém, pelo menos nenhum 
de nós, afirmou que o monopólio fôsse incompatível com a socie-
dade de economia mista ... 

O SR. NESTOR DUARTE - V. Ex.a é um precioso instru-
mento de retificação das confusões que levaram no plenário da 
Câmara. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - ... ou com o capital privado, como 
no caso do govêrno do Distrito Federal que ao conceder o serviço 
de bondes da cidade do Rio de Janeiro à Light dá monopólio de 
concessão a um particular. Veja V. Ex.ª que há inúmeros 
exemplos. 

O SR. NESTOR DUARTE - Sr. Presidente, já não preciso 
demonstrar o falso antagonismo gerado em tôrno do monopólio 
estatal e de emprêsa mista, porque um Deputado da autoridade do 
Sr. Aliomar Baleeiro acaba de confirmar a minha assertiva inicial. 

Mas, Srs., a conclusão também será forçada. Se a emprêsa 
mista não contraria o monopólio, não há de ser pelo fato de se 
constituir emprêsa mista que se há de combater a Petrobrás, por-
que contraria o monopólio do Estado. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Convinha, para clareza do debate, 
que não discutíssemos em tôrno de palavras, pois como V. Ex.ª 
sabe, muitas vêzes os debates refletem apenas o fato da mesma 
palavra ser empregada para conceitos diversos. Assim, apelando 
para o professor e pondo ênfase no método, peço a V. Ex.ª que 
torne bem claro seu conceito de nacionalização. 

O SR. NESTOR DUARTE - Todo o debate é em tôrno de 
palavras e de conceitos. E não me parece que deva eu descer pre-
tenciosamente a analisar certas palavras e expressões de uso e de 
sentido corrente nesta Casa, sobretudo entre os . professôres, para 
esclarecer o que seja monopólio ou emprêsa mista. O que basta 
à nossa discussão e aos propósitos com que abri o debate no ple-
nário, é a conclusão de V. Ex.ª que é a minha também: monopó-
lio estatal não contraria a emprêsa mista. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Perfeito. Permita-me agora outro 
aparte. Vou dar a V. Ex. a a razão. 
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o SR. NESTOR DUARTE - Não disponho de muito tempo, 
meu nobre colega. 

o Sr. Aliomar Baleeiro - Pedirei prorrogação oportunamen-
te. Na Constituinte, houve debate enorme a propósito da nacio-
nalização. Os Deputados chegaram à convicção de que discutiam, 
porque chamavam nacionalização a coisas diversas. Dai, o Presi-
dente da Comissão, Sr. Nereu Ramos. ter sustentado que o con-
ceito caboclo de nacionalização não era o de nenhum tratadista. 

O SR. NESTOR DUARTE - Acudo a V. Ex.a A expressão 
"nacionalização" pode ter dois sentidos: ou é processo de socia-
lização, pelo qual a Nação, no seu sentido jurídico, se apropria de 
certos bens ou serviços, ou, no sentido caboclo - segundo a ex-
pressão do Sr. Nereu Ramos - é processo de naturalização, por 
fôrça do qual se impõe a determinados bens, serviços ou pessoas, 
o caráter de nacional. 

Dizia eu, Sr. Presidente, no comêço do meu discurso, que se 
tem contraposto à nacionalização o capital privado sem se dar, 
entretanto, no correr da discussão, o mesmo significado à expres-
são. Afirmava, porém, Sr. Presidente - e isso é o que importa -
que êrro será dos mais graves, senão viciosa atitude, na discussão, 
contrapor-se o monopólio à emprêsa mista. A Petrobrás, como está 
nas linhas gerais, é organização de monopólio do Estado. 

O Sr. Artur Santos - Muito bem. 
O Sr. Bilac Pinto - Absolutamente! Nega o orador que, con-

correntemente, possam ser feitas concessões a outras emprêsas 
para explorar o petróleo? 

O SR ..NESTOR DUARTE - V. Ex.ª deve ter prestado aten-
ção à expressão intercalada de que me servi, com muita prudên-
cia: em linhas gerais, a Petrobrás, como emprêsa mista, é emprê-
sa de monopólio, porque também o projeto Euzébio Rocha, tão 
elogiado aqui pelos economistas do monopólio não tem a rigidez 
de uma organização estritamente estatal, de portas fechadas a 
incursões ou à intervenção do capital privado ou de emprêsas 
privadas. 

O Sr. Artur Santos - Muito bem. 
O SR. NESTOR DUARTE - Dou um exemplo. 



- 312 -

O Sr. Euzébio Rocha - Meu projeto não permite, de forma 
alguma, no setor de pesquisa, lavra e refino, qualquer participa-
ção privada. 

O SR. NESTOR DUARTE - V. Ex.ª então já reconhece que, 
em outro setor, o seu projeto permite a incursão da emprêsa pri-
vada ... 

O Sr. Euzébio Rocha - V. Ex.ª, ilustre representante nesta 
Casa, não deve usar uma afirmativa dessas. 

O SR. NESTOR DUARTE - ... da emprêsa não estatal, no 
comércio, na distribuição e industrialização do petróleo. 

O Sr. Euzébio Rocha - O meu projeto não permite, em setor 
algum, a participação dos grupos estrangeiros como o faz a Pe-
trobrás. 

O SR. NESTOR DUARTE - O que me parece injusto - e isso 
naturalmente inspirado pelo calor emocional com que se vem tra-
tando do problema do petróleo - é acusar-se a organização da 
Petrobrás de não ser monopolista e elogiar-se o projeto de V. Ex.ª 

Afirma o Sr. Deputado Euzébio Rocha: 

"Não serão instituídas quaisquer outras organiza-
ções nem feitas novas autorizações ou concessões". (Art. 
2.0, § 3.º). 

O dispositivo, portanto, consagra as existentes, as que já exis-
tem. 

Diz, ainda, o Deputado Euzébio Rocha: 

"Poderão continuar a funcionar na situação em que 
se encontram, operando com produtos derivados que as 
mesmas importarem". 

Aqui está o exemplo, em duas disposições, do que chamei "as 
portas abertas" também existentes no projeto do Sr. Euzébio Ro-
cha. 

O Sr. Euzébio Rocha - Permita-me esclarecer.  
O SR. NESTOR DUARTE - V. Ex.a não precisa esclarecer ...  
O Sr. Euzébio Rocha - V. Ex.ª há de permitir que eu lhe res-

ponda, que eu esclareça à Casa. O meu projeto não permite, como 
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diz V. Ex.ª, a participação dêsses grupos, inclusive companhias que 
aqui operam. Evidentemente não é real a afirmativa de V. Ex.ª 
nesse sentido. 

O SR. NESTOR DUARTE - Não há nenhum dispositivo com 
esta extensão de expressão, nem êsse sentido lato no projeto da 
Petrobrás. Foi mais cauteloso o autor do projeto da Petrobrás; pre-
feriu guardar silêncio a respeito, mas V. Ex.ª se fêz mais impruden-
te: abriu a possibilidade, clara e manifesta, da incursão, da in-
tervenção de organizações outras, que não a estatal, na industria-
lização e na exploração do petróleo. (Muito bem). 

O Sr. Euzébio Rocha - É absurdo V. Ex.ª dizer que o meu 
projeto permite a participação privada na exploração, na pesquisa 
e na lavra do petróleo. Tal afirmativa é inexata. Pelo meu projeto, 
no setor de lavra, pesquisa e refino, somente a União, Estados e 
Municípios podem, realmente, ser acionistas. 

O SR. NESTOR DUARTE - Quero mostrar, com o exemplo 
que acabo de dar, que precisamos ter mais serenidade e discutir, 
a frio, todos os problemas de petróleo, porque estamos aqui a nos 
dividir, através de falsas teses, de temas viciosamente apresenta-
dos. Por isto, até agora, não encontramos a melhor solução que 
totalize tôda a vontade do plenário, que, por sua vez, há de estar, 
como acredito, em consonância com o espírito e a opinião pública 
do país. (Muito bem). 

O Sr. Euzébio Rocha - Muito bem. V. Ex.a é partidário da 
Petrobrás? 

O SR. NESTOR DUARTE - É preciso que eu prossiga e apa-
nhe, também de carreira, como me fôra possível, o famoso projeto 
da minha velha e querida União Democrática Nacional. 

O Sr. Euzébio Rocha - Por que V. Ex.ª não esclarece se é 
partidário da Petrobrás, tal como está? Seria oportuno para todos. 

O SR. NESTOR DUARTE - Não sou favorável a êsse projeto, 
tal como está. Se critico a Petrobrás, como estou criticando a pro-
posição de V. Ex.ª, evidentemente a minha posição, no proble-
ma do petróleo, está a exigir certas retificações, certos esclareci-
mentos. E é por isto que aqui estou, na tribuna, menos para dá-las 
à Câmara do que para recebê-las do plenário. 
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O projeto da União Democrática Nacional é o que se afasta 
mais daqueles em discussão ou daquele que a maioria, por uma ou 
outra razão, gostaria de escolher para resolver o problema legal 
da exploração do petróleo entre nós. Dos projetos, é o mais rígido. 
Sr. Presidente. Poderia dizer que lhe cabe a culpa de ter pecado por 
excesso. Tão rígido no seu centralismo no seu empenho de entre-
gar o problema do petróleo ao Govêrno Federal que não permite 
qualquer modificação no órgão que diretamente deve tomar a si 
o problema de explorar a riqueza petrolífera nacional. 

Se quiserem, como evidentemente querem os seus ilustres au-
tores, transigir no problema das emprêsas subsidiárias, para permi-
tir que os Estados também participem da organização que explore 
o petróleo, não o poderão fazer. Tão rígido e tão duro é o art. l.º 
e seus parágrafos em definir o monopólio do Estado e em exigir 
que êsse monopólio se faça através de um órgão federal direto da 
União, que, existindo no anteprojeto da UDN um dispositivo, que 
era, se não estou em engano, o do Art. 36, que permitiria em lei 
posterior, a organização de subsidiárias com os Estados e Municí-
pios, tal dispositivo foi elidido do texto que, afinal, se transformou 
em projeto na Câmara, pela absoluta incompatibilidade entre a 
existência de subsidiárias e aquêle órgão central dos primeiros dis-
positivos dêsse projeto. 

Mas, cheio de novidades em matéria de Direito Constitucional, 
o da União Democrática Nacional nem por isso é menos passível 
da crítica que todos lhe precisamos fazer, porque o nosso papel, 
aqui, é o de analisar, e analisar fria e pacientemente, tôdas as 
proposições. O projeto, como eu dizia, tem um êrro mais grave: o 
da centralização. Não acudiu à União Democrática Nacional, par-
tido nacional que é, com tamanhas raízes nos sentimentos, nos in-
terêsses de cada Estado da Federação, que a organização da ex-
ploração do petróleo nacional, como riqueza pública de todo o país, 
haveria de permitir, também, a participação dos Estados, numa 
justa divisão de proventos e encargos, por isso que, em nome da 
própria Federação, os seus princípios não vivem apenas no terre-
no político, mas também no terreno econômico. 

A E.N.A.P., organização proposta pela União Democrática 
Nacional, tem, entre coisas graves, a significar que também o gran-
de Partido não soube ser cauteloso no fechar tôdas as portas à 
incursão perigosa dos trusts ou do capital estrangei.TQ, uma dispo-

http:estrangei.TQ
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sição que autoriza essa organização estatal, sem prévio pronuncia-
mento de qualquer poder da República - o que nenhum outro ór-
gão da República poderá fazê-lo - a contrair empréstimos no es-
trangeiro. E tanto se pode comprometer a riqueza do país, os in-
terêsses nacionais, através de uma organização como por inter-
médio da sua ação posterior, através dos compromissos que a or-
ganização venhá a adotar ou a assumir como é exemplo o em-
préstimo no estrangeiro . No Art . 22 do projeto da U. D. N . se 
encontra uma autorização ampla, prévia, absolutamente incons-
titucional, permitindo à E. N. A. P. contrair empréstimo no estran-
geiro! 

O Sr. Lobo Carneiro - O projeto da União Democrática Na-
cional estabelece que tais empréstimos não incluirão cláusula de 
fornecedor preferencial nem terão os credores o direito de interfe-
rir nos lucros do empreendimento. Serão exclusivamente emprés-
timos nessa base. 

O SR. NESTOR DUARTE - O meu nobre colega e ilustre apar-
teante, que é tão agudo em reconhecer os perigos e as manobras 
dos trustes estrangeiros, responda: tão-só com estas duas limita-
ções estarão preservados os interêsses do País? 

O Sr. Bilac Pinto - A inconstitucionalidade que V. Ex.a. de-
nuncia neste artigo ... 

O SR. NESTOR DUARTE - Há outras. (Risos). 

O Sr. Bilac Pinto - Estou examinando esta. Ela poderia ser 
corrigida apenas com a fixação do limite dêsses compromissos. 
Mas sabe V. Ex. a que a Câmara e o Senado acabam de votar 
um texto no Banco de Desenvolvimento Econômico autorizan-
do empréstimos externos sem nenhum limite. A Câmara já 
deu a sua aprovação a êsse projeto e também o Senado. Agora, 
atenderei ao escrúpulo de V. Ex.ª 

O SR. NESTOR DUARTE - Quando fiz em comêço a acusa-
ção, obtemperou-me V. Ex.ª que a Câmara já havia aprovado o 
tal projeto que, neste instante, se encontra no Senado. Fiz-lhe 
ver, porém, com absoluta procedência, creio, que ali se tratava 
de operações determinadas, concretas, segundo um certo limite 
de negócios. Aqui não há, absolutamente, a menor semelhança ou 
paridade. Autoriza-se, sem nenhum limite, sem nenhum prévio 
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pronunciamento do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, a 
fazer-se empréstimo no estrangeiro, quando a Nação, o Estado e 
os Municípios, ou qualquer outro órgão estatal não poderá em-
penhar nem seu crédito nem seus bens num empréstimo no es-
trangeiro sem a prévia autorização do Congresso ou do Poder 
constituído para isso. 

O Sr. Moura Andrade - E' muito grave. 
O Sr. Antônio Balbino - Devo esclarecer que, realmente, pro-

cede a observação do Deputado Bilac Pinto, quando aponta o pre-
cedente que se criou na Câmara, e ao que soube, foi mantido no 
Senado, a propósito de autorização semelhante dada ao Banco 
do Desenvolvimento Econômico. 

O SR. PRESIDENTE - Peço licença para interromper o ora-
dor. 

Veio à Mesa o seguinte requerimento: 
"Requeiro, nos têrmos do Regimento, a prorrogação 

por 15 minutos do tempo do nobre Deputado Nestor Duar-
te para S. Ex.ª concluir as considerações sôbre o Projeto 
n.o 1. 516". 

Em votação. (Pausa).  
Aprovado.  
V. Ex.ª continua com a palavra. 
O SR. NESTOR DUARTE - Agradeço, Sr. Presidente, ainda 

que tenha que fazer um reparo. Quando V. Ex.ª me concede uma 
prorrogação está apenas a me dizer que disponho de tempo muito 
limitado para falar. Nesta Casa hâ duas coisas difíceis, convém 
repetir: falar e ouvir. Num problema como êsse, com o interêsse 
que vem despertando, e com os inúmeros apartes proferidos no 
debate, tenho poucos minutos que a concessão bondosa de V. Ex.ª 
elastece por mais 15 minutos para discutir assunto tão e tão 
magno. 

Um belo Regimento o da Câmara dos Deputados do Brasil! 
O Sr. Antônio Balbino - Permita-me V. Ex.ª continuar no 

aparte que ia iniciando. O Deputado Bilac Pinto tem razão na 
observação que fêz jâ o disse. Eu, porém, acolho por inteiro a in-
crepação de inconstitucionalidade a êste dispositivo do projeto de 
que S. Ex.ª foi relator no seu Partido, porque, realmente, me pa-
rece ser aí a inconstitucionalidade manifesta. 
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o Sr. Antônio Balbino - E o acolho com autoridade, porque 
tive ensejo de subscrever declaração de voto redigida pelo Deputado 
Lúcio Bitencourt e também de votar na Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade dêsse dispositivo que, se me não engano, 
é o Art. 21 do projeto que cria o Banco do Desenvolvimento Eco-
nômico. Assim, acho que a tese certa é a que àquela época foi de-
fendida pela minoria e eu me prezo de ter tido naquela oportuni-
dade também a companhia muito autorizada, valiosa e querida 
para nós do Sr. Deputado Aliomar Baleeiro. 

O SR. NESTOR DUARTE - Há outras inconstitucionalidades 
no projeto da U. D. N. que deixo à Comissão competente respigar, 
como empreender a necessária retificação. Quero, porém, com os 
três exemplos que acabo de indicar, demonstrar que todos os proje-
tos são passíveis da crítica que inicialmente se faz exclusivamente 
ao projeto da Petrobrás. Todos têm seus erros; todos deixam, aqui 
ou ali, a frincha para possíveis e perigosas incursões do capital 
estrangeiro, dos renegados trustes internacionais. Importa, por 
isso mesmo, na hora de submeter ao processo de refrigério o debate 
da questão petrolífera escolher neste ou naquele projeto o que deve 
exprimir os sentimentos da Câmara e corresponder à opinião pú-
blica do País. 

O Sr. Moura Andrade - O que mais me admira é que ontem 
membros preeminentes da U. D. N. achavam absurdo que a Su-
perintendência da Moeda e do Crédito ficasse com o direito de fixar 
limites ao redesconto de operações com garantias reais feitas por 
lavradores e pecuaristas do Brasil, hoje, proponham projeto de lei 
com ilimitação absoluta para empréstimos externos em favor de 
uma organização estatal. · 

O SR. NESTOR DUARTE - O sentimento de cordialidade não 
me permite ultrapassar o do zêlo constitucional. Aponto o que cha-
mo de inconstitucional no projeto, mas não desço a possíveis ou a 
verdadeiras contradições da linha partidária da nossa querida 
União Democrática Nacional, Sr. Deputado Moura Andràde! (Ri-
sos). 

O Sr. Moura Andrade - Mas continuamos sempre correligio-
nários. 

O SR. NESTOR DUARTE - Sob ângulo mais sereno a que se 
deve submeter o estudo dos projetos em curso, todos estão a exigir 
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retificações, por que se respiguem aqui e ali, seus erros, v1c1os, 
contradições, a fim de podermos, de igual modo. formular a lei 
que corresponda ao sentimento da Câmara em consonância - re-
pito - com a opinião pública do país. 

Estou, Sr. Presidente, que a esta altura do debate da questão 
do petróleo, em face das demonstrações tão inequívocas do senti-
mento nacional, não será possível ao Congresso do Brasil resolver 
o caso do petróleo na forma da organização que deve dirigir, orien-
tar e explorar essa riqueza, senão dentro de dois grandes princí-
pios, duas linhas que se enquadram nesse sentimento: o monopó-
lio estatal e a nacionalização. 

Dos sistemas em discussões o que me parece melhor na acei-
tação do Congresso é o projeto da Petrobrás, isto é, o sistema de 
emprêsa mista, porque tem tôdas as flexibilidades que pode 
neste instante, para garantia da eficiência do órgão futuro, na 
prática, e com as correções que lhe vamos fazer, os requisitos 
para assegurar o monopólio do Estado. O que é mais, dos siste-
mas em discussão, é aquêle que mais acode ao sentimento e ao 
espírito da Federação brasileira, porque de todos os projetos foi o 
que primeiro acenou com a possibilidade de incluir, na exploração 
do petróleo, os Estados e os municípios, quer por meio da emprêsa 
central, quer por meio das emprêsas subsidiárias. 

E como a questão do petróleo, por sua profunda repercussão 
na riqueza nacional, na economia da União, dos Estados e dos 
municípios, não pode ser resolvida, exclusivamente tendo em vista 
um dos seus ângulos ainda que o mais importante, cabe à Câmara 
dar solução nacional ao assunto, decidir enfim que a União, os 
Estados e os municípios formem uma comunidade, a verdadeira 
comunidade nacional, de órgãos dos podêres públicos, no contrôle, 
na direção, na exploração e na fricção os proveitos da riqueza pe-
trolífera. 

Neste sentido, Sr. Presidente, sabe V. Ex.ª que a representação 
da Bahia, menos em nome do grande Estado, do que em nome de 
todos os Estados da federação brasileira, apresentou à deliberação 
do plenário emendas que visam incluir, neste ou naquele texto do 
projeto, que vier a ser o vitorioso, dispositivo que assegure a parti-
cipação dos Estados e dos Municípios na organização estatal, de 
maneira que, repito, acudindo ao sentimento nacional, à opinião 
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pública, a organização do monopólio estatal brasileiro do petróleo 
signüique, igualmente a organização da Federação Brasileira em 
tão importante e tão grave questão da economia nacional (Muito 
bem). 

Com estas considerações, Sr. Presidente, desejo concluir, afir-
mando à Casa que não sou contra ou a favor dêste ou daquele pro-
jeto, mas tanto quanto me permita a serenidade da anâlise, o que 
me parece mais condizente com os interêsses do pais - dos Estados 
e dos Municípios - o que atende, sem postergar os princípios do 
monopólio estatal e a nacionalização dessa riqueza, é o projeto da 
Petrobrás, excluído dêle todo e qualquer dispositivo que contrarie 
tais princípios porque, no particular, não há a menor dúvida de 
que, ao tratarmos da organização do petróleo do Brasil, estamos 
cuidando de uma das organizações mais importantes à vida e à 
sobrevivência de nossa terra. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lima Figueiredo, 
que vai falar contra o projeto. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Sr. Presidente. Srs. Deputados,· 
a opinião pública está com os olhos voltados para nós, a opinião 
pública está interessada na solução do problema. Com a opinião 
pública estão também as Fôrças Armadas. Pelas sondagens que 
fiz, posso asseverar à Casa que 80% dos Militares são pelo mo-
nopólio estatal, desejam que se entregue exclusivamente ao Estado 
a solução do problema do petróleo. 

Há dias, consultando-me com um médico, disse-me êle: "Já 
não posso mais atender aos meus clientes, porque nem filmes para 
examiná-los consigo importar do estrangeiro". De fato, o Brasil 
encontra-se nestas condições. Não tem mais divisas para importar 
artigos do exterior. Na marcha em que vamos, cedo não poderemos 
importar sequer a mola do progresso do Brasil, que é o petróleo. 

Aqui na Câmara, o Sr. Plínio Cantanhede, fazendo exposição 
ante as Comissões reunidas, de Segurança Nacional, de Transpor-
tes e de Economia, disse que estávamos num período de hemorra-
gia econômica. 

Estamos drenando para fora de nossas fronteiras grande vo-
lume de divisas, tão necessárias à economia nacional. O Pais se 
esvai na aquisição de divisas para pagamento de importação do 
petróleo e seus derivados. 



- 320 -

Neste ano de 1952, despenderemos 260 milhões de dólares e, 
daqui a cinco anos 450 milhões de dólares, se não tivermos achado 
óleo bruto e não tivermos aumentado a nossa rêde de refinaria e 
a nossa frota petrolífera. 

Em 1950, consumimos cem mil barris, de lá para cá, em cada 
ano, tem havido um acréscimo de 20 % sôbre essa quantidade. As-
sim, em 1955, teremos duplicado o nosso consumo, graças ao pro-
gresso que o País está tendo em todos os setores. 

Os trustes estrangeiros, logo que souberam que o Govêrno ia 
resolver a questão do petróleo, aliás, tardiamente, porque já de 
há muito devia estar estruturada e em fase de final solução, co-
meçaram, através da imprensa do País, assim como da americana, 
a puxar a brasa para sua sardinha. Os trustes desejavam ter aqui, 
como conseguiram em outras terras, o monopólio estrangeiro; que 
lhes entregássemos as nossas zonas sedimentares para que êles 
as explorassem e só êles pudessem tirar o lucro do petróleo. Daí 
urgiu a campanha pró entrega ao estrangeiro, essa campanha en-
treguista que tanto dinheiro espalhou por êsses Brasis afora. Di-
ziam os jornais que ia haver verdadeira batalha do petróleo, mas, 
para mim, essa batalha do petróleo vai ser como aquela outra, 
muito famosa, de Itararé: não se verificará porque o Govêrno se 
mostrou também eminentemente nacionalista e mandou para o 
Congresso a fórmula da Petrobrás, uma fórmula suave de monopó-
lio estatal de economia mista. Pediu o Govêrno a colaboração do 
Congresso, para que o projeto fôsse examinado patrioticamente 
e daí saísse uma solução. Aqui nesta Casa, o nosso colega Euzébio 
Rocha apresentou uma proposição, segundo a qual somente po-
diam fàzer parte dessa emprêsa, a União, os Estados e os Municí-
pios. Finalmente, a UDN apresentou também um substitutivo 
radicalíssimo. Assim, os estrangeiros ficaram mais ou menos de 
fora. Mesmo na Petrobrás, a colaboração do capital estrangeiro 
poderia ser eliminada. E, assim, não haverá a grande batalha do 
petróleo. 

O Sr. Euzébio Rocha - Queria somente esclarecer que o meu 
projeto foi aprimorado por algumas emendas apresentadas por 
V. Ex.ª pelas quais confesso, também me entusiasmei, pois ao ofere-
cer a proposição tinha eu o propósito de encontrar aquilo que po-
deria ser um denominador comum dentro da experiência nacional 
e internacional, isto é, partindo do princípio de que quem controla 
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pesquisa, lavra e refina, controla efetivamente o preço e o mercado. 
Mantido êsse princípio tem o Estado possibilidade de impedir a 
ação prejudicial de grupos econômicos em nossa economia. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Fui mais radical que V. Ex.a. 
Apresentei emenda para que voltasse novamente ao Estado perma-
necendo integralmente estatal, confirmando aquêle slogan que 
nos acostumamos a ver nas paredes: "O petróleo é nosso". Acho 
que deve ser só nosso, exclusivamente nosso. 

O Sr. Euzébio Rocha - Quis somente congratular-me com 
V. Ex.ª 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Como militar examinei· o pro-
blema do petróleo do mesmo modo como encaramos o problema da 
guerra - examinando os fatôres de decisão, a missão, o inimigo, o 
terreno e os meios. Como resolvemos a parte da missão? A nossa 
pergunta é clássica. De que se trata? Trata-se de resolver o proble-
ma do petróleo no Brasil, mas para os militares o problema tem 
duas fases. A primeira, a de que não podemos esperar saia o pe-
tróleo do solo. Necessitamos desde logo, e imediatamente, do pe-
tróleo, não só para atender aos serviços fundamentais da indús-
tria, ao transporte no País principalmente porque estamos im-
portanto grande quantidade de máquinas Diesel, mas a fim de pre-
parar nossas fôrças para a eminência de uma guerra. A êste pro-
pósito, o Presidente nutra começou a esboçar a solução do pro-
blema. Criou a refinaria e a frota de petroleiros. O trabalho estava 
iniciado e iria nos desafogar um pouco. 

Assim, acho que o problema tem duas fases: uma a de dar, 
imediatamente petróleo ao Brasil, e outra a de produzir petróleo. 
Na primeira surge o binário refinarias-petroleiros. Temos refinarias 
com capacidade de produzir em 1955 apenas 50 % das necessidades. 
Quanto aos petroleiros, em 1955 estarão prontos para atender a 
20% de nossas exigências. A guerra não diz quando vem. Pode ser 
amanhã. 

Afirmou aqui o General Juarez Távora que para o Ministério 
da Guerra a solução era de proporção e de tempo. 

Durante o último conflito armado, tivemos de buscar petróleo 
no mar das Caraíbas, completamente infestado de submarinos. 
A produção de nossa indústria caiu e fomos forçados a apelar para 
o carvão de má qualidade e para a lenha que constitui 80 % do 
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fornecimento da energia do país. Se na ocasião possuíssemos re-
finarias no País, podíamos ir ao Chile que não tem refinarias e 
exporta o óleo cru para o Uruguai. 

A primeira fase do problema portanto consiste em conseguir-
mos refinarias. 

Já dizia Churchill em 1913, - e esta contribuição nos foi tra-
zida por Plínio Cantanhede e depois repetida pelo nobre Deputado 
Bilac Pinto - na Câmara dos Comuns, na qualidade de Primeiro 
Lord do Almirantado: 

"Nosso objetivo é que o Almirantado se torne dono 
e produtor independente de seus próprios suprimentos de 
combustíveis líquidos; em primeiro lugar pela progressi-
va formação neste país de uma reserva suficiente para nos 
dar segurança na guerra e para nos habilitar a conter na 
paz as flutuações dos preços; em segundo lugar pela aqui-
sição do poder de intervir nos negócios de óleo bruto, 
quando a preços baixos êle mudar o mercado ... " 

Aí estão as palavras do grande Churchill, o herói da guerra 
passada, o homem que previu as coisas, agora apontadas, no Brasil, 
como uma lição a seguir. 

Depois desta lição do estrangeiro, quero citar a opinião de 
Juarez Távora, que, naquele momento, consubstanciava o pensa-
mento do Exército Nacional: 

"Devo agora, fazer uma afirmação importante: -
ao Estado-Maior do Exército, ao contrário do que tem 
sido propalado por elementos jacobinos, não importa, es-
sencialmente, o processo que o govêrno siga para resolver 
o problema do petróleo; a matéria é de exclusiva compe-
tência da autoridade política. O que lhe interessa, funda-
mentalmente, para a execução de seus planos, é que te-
nhamos garantido o petróleo indispensável à segurança 
nacional em emergências de guerra. Dou a êsse respeito 
um depoimento pessoal. Era Subchefe do Estado-Maior do 
Exército, em 1947, quando lhe foi feita, oficialmente, a 
seguinte interpelação: Em face dos têrmos constitucio-
nais de 46, qual o ponto de vista do Estado-Maior, em rela-
ção à exploração do petróleo: manter o monopólio esta-
tal, ou permitir uma liberdade maior de exploração? A si-
tuação era bastante delicada, pois muitos setores da opi-
nião nacional estavam intoxicados com o ultranaciona-
lismo da carta de 1937. 
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E a resposta do Estado-Maior foi, em têrmos gerais, 
a seguinte: O que interessa imediatamente à segurança 
militar do País é que êle disponha dentro do mais breve 
prazo possível, do petróleo mínimo de que necessita para 
viver como nação soberana e para defender-se em caso de 
agressão; os processos pelos quais se há de obter êsse 
petróleo cabem à responsabilidade política do govêrno. 
Quero salientar êsse ponto, a fim de que os senhores depu-
tados não sejam vítimas de mistificações; o Estado-Maior 
do Exército não defende, nem condena êste ou aquêle pro-
cesso de exploração do nosso petróleo. Nesse particular, 
apenas opinou que, se fôr adotado o regime de concessões 
administrativas, previsto na Constituição, seja assegurado 
a nacionais o contrôle das emprêsas de refinação e trans-
porte especializado, quando destinadas ao suprimento do 
mercado interno". 

Aí está a opinião do Estado-Maior através da palavra de Juarez 
Távora. Infelizmente, S. S.ª diz uma coisa com a qual não posso 
concordar. Dou-lhe parabéns, quando afirma que o Exército ne-
cessita dispor, dentro do mais breve prazo possível, do petróleo 
mínimo de que precisa para que o Brasil viva como Nação soberana 
e se defenda em caso de agressão. Agora, que os processos fiquem 
dependendo apenas do Govêrno, não. O Estado-Maior deve velar 
pela Pátria. E se o Govêrno resolvesse entregar o país aos estran-
geiros o Estado-Maior permaneceria de braços cruzados? Temos 
vários exemplos, em nossa História, do contrário. O primeiro é da 
Proclamação da República. O Exército quis fazê-la, e fêz. Na pa-
lavra de um cronista, o povo apenas a assistiu bestificado. E o povo 
também ficou bestificado quando, no glorioso dia 29 de outubro de 
1945, foi apeado do Govêrno o ditador que queria resolver, sozinho 
e como muito bem entendia, o problema da democracia brasileira. 
(Muito bem). 

A propósito do 29 de outubro, en passant, devo dizer que com 
grande tristeza vi o prefeito interino da cidade da Guanabara, êste 
querido Rio de Janeiro onde nasci, - êle, um professor catedrá... 
tico do Colégio Militar, êle um homem que trazia nos ombros ga-
lões e na cinta uma espada - mudar o nome da Avenida 29 de pu-
tubro para Avenida Suburbana, como pretendendo riscar da his-
tória um fato que, queira ou não queira o Coronel Dulcídio Espí-
rito Santo Cardoso, está registrado. 

Continuemos a nossa oração. 
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A fim de resolver a primeira parte, a que se refere Juarez Tá-
vora, temos de ver quais são os nossos meios para solucionar o pr0-
blema, o mais ràpidamente possível. Temos Mataripe. Produzia 
2,5%, apenas, do consumo nacional; foi reformada, para que pro-
duza 5%. Devíamos mandar desenvolver, imediatamente, essa refi-
naria, a fim de que ela dê a produção diária de 15 mil, 20 mil barris. 
Não esgotar, certamente, as nossas reservas, avaliadas em 50 mi-
lhões, mas que prometem mais, se importarmos óleo cru do es-
trangeiro, pois que êsse óleo existe em abundância em tôdas as 
partes do mundo. Resolveremos, então, uma parte do problema. 

A outra solução é a do xisto betuminoso. ~sse problema está 
vai-não-vai, e não se resolve nunca. Uma vez, é atacado; depois, en-
tão, há um período de estagnação; depois, volta novamente, à baila. 
Mas temos xisto em qualidade, não só no Vale do Paraíba, como em 
muitos Estados. Devíamos, então, resolver com celeridade êsse pro-
blema, cuja matéria-prima temos ao pé da obra. 

O terceiro problema consiste em providenciar o Ministério do 
Exterior junto à Bolívia. Aliás, já gastamos 50 milhões de dólares 
com a estrada Brasil-Bolívia, para que prontamente se possa ex-
trair o petróleo da Bolívia instalando-se uma refinaria em Corum-
bá, capaz de distribuir o produto também pelo oeste de S. Paulo 
e do Paraná, e pelos Estados de Goiás e Mato Grosso. 

Só assim é que eu veria o problema atacado com a urgência 
que as fôrças militares e a defesa do país exigem. 

E ainda mais: o primeiro dinheiro que pudéssemos obter, ime-
diatamente seria aplicado quer na aquisição de novas refinarias, 
para formarmos uma rêde capaz de atender ao nosso consumo em 
1955, ou 1956, quer numa frota de petroleiros que, mesmo em caso 
de guerra, pudesse ir buscar no Peru, ou na Venezuela, que já nos 
ofereceu os "royalties" a que têm direito, óleo para ser refinado 
e distribuído no Brasil. 

Mas êsse problema de trazer óleo cru para cá e distribuí-lo 
iria exigir que, ao lado de cada refinaria, tivéssemos grandes de-
pósitos de óleo, para que, em dado momento, como dizia Churchill, 
se o preço se elevasse - porque, hoje, quem dá o preço é o truste 
- e, em caso de guerra, tivéssemos o nosso estoque de óleo cru, 
que não se deteriora, que não se evapora e que poderia ser utili-
zado numa emergência. 
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:fl:sse problema encarece mais a solução. porque eu adoto a 
tese eminentemente estatal. Tudo é nosso, desde o que não dá 
lucro, até o que dá lucro. 

Depois, iremos ver, ainda, se os recursos de que dispomos po-
derão atender a essa minha solução que visa ao caso de segurança 
e de defesa nacionais, quando isso se tornar necessário, porque, pe-
lo que vemos através dos telegramas que nos chegam da velha Eu-
ropa e dos Estados Unidos, a guerra fria não pode continuar, pois 
está matando a economia dos Estados Unidos, e, como já foi afirma-
do naquele grande país, é isso justamente o que Stalin quer - que 
os Estados Unidos consumam suas energias através do seu capi-
talismo, e que lhe dêem a vitória antes de entrar em combate. 

Aí está a solução que chamo de "binário'', refinaria-petrolei-
ro, tão bem iniciada pelo General Dutra. 

Quero, agora, dar a opinião do Deputado Horácio Lafer, que, 
num discurso pronunciado aqui, nesta Câmara, assim se expres-
sou: 

"Nunca foi suficientemente explicado que dos 109 
milhões de dólares que enviamos em 1948 para importa-
ção de petróleo, 46 milhões se destinaram a fretes ou, 
mais ou menos, 49 % do total enviado. Outros 13 milhões 
ou, mais ou menos 12 % , economizaríamos, se tivéssemos 
refinarias, somente importando óleo cru. Logo, se com-
prarmos navios petroleiros e instalarmos refinarias eco-
nomizaremos cêrca de 60 % em divisas. Só em 1948 te-
ríamos poupado 65 milhões de dólares." 

"E a nossa importação marcha neste setor ràpida-
mente para 150 milhões de dólares. A descoberta do pe-
tróleo será a vitória final, mas, esgotando êste dia impre-
terível, providenciemos sôbre o que está em nossas mãos re-
solver, o que nos poupará mais de 60% das divisas que o 
petróleo consome." 

E adiante: 
"Digamos todos ao govêrno e ao Brasil que o proble-

ma de instalação de refinarias e de aquisição de navios 
petroleiros não pode mais ser protelado." 

Era essa a opinião do atual Ministro da Fazenda. 
Agora, Sr. Presidente, alinhei uma série de considerações a 

respeito do que entendo como sendo contra a sociedade de econo-
mia mista e, por outro lado, o que acho favorável à emprêsa es-
tatal, na base do projeto Euzébio Rocha. 
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Contra a sociedade de economia mista, em primeiro lugar, 
acho que hã possibilidade da infiltração de trustes. Os discursos 
excelentes e magníficos do Sr. Deputado Bilac Pinto demonstram 
que isso pode suceder. Mas vou ler novamente um dos trechos de 
um dos discursos do Sr. Deputado Aliomar Baleeiro, porque a idéia 
é como o prego que se prega na parede, é preciso pregar, pregar, 
para que fique bem seguro. Dizia o nobre Deputado: 

"Como estã o projeto da Petrobrãs, é lícito ao truste, 
através das subsidiãrias criadas no Brasil, com nome bra-
sileiro ou até com nome inglês e registro no Brasil, par-
ticipar do capital; é lícito uma vez que suas ações se ele-
vem a 7 % do capital, obter diretor brasileiro; é lícito obter 
um segundo diretor, se conseguir subscrever mais 7 %% , 
e nada impede que subscreva mais êsses sete e meio por 
cento." 

E mais adiante: 

"Mas, além da inconveniência grave de têrmos con-
correntes com os olhos dentro do negócio, hã ainda, a pior 
de tôdas: os "trusts" obterão essa vantagem incomensu-
râvel de subscrições 15% das ações sem o menor risco e 
com dividendos garantidos, isto é, com garantias de juros 
para o seu capital. Na verdade o que se vai dar é que ne-
nhum brasileiro, homem da rua, individualmente, vai to-
mar ação da Petrobrãs." 

Em virtude disso, e antes disso, jã havia eu aqui afirmado que 
êsse projeto da Petrobrãs, dando ações a particulares, só servia pa-
ra tornar aquêles que pudessem comprar essas ações mais ricos, 
e o povo brasileiro mais pobre, porque taxava até o sabonete, para 
um povo que exige educação destinada a mostrar-lhe o que é o 
uso dêsse artigo indispensâvel à higiene pessoal. As nações já fo-
ram classificadas pela quantidade de sabonete que gastam, e, en-
tretanto, vamos, com o projeto, impedir que o povo brasileiro se 
lave, porque taxamos fortemente êsse produto. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não só o sabonete. Até o dentifrício, 
num país em que os dentes são o que vemos por aí afora. Um jornal 
declarou que eu tinha cometido sofisma, vale dizer, raciocínio de 
mã fé ao me referir ao caso da Petrobrás. Não afirmei, no meu dis-
curso, que minorias poderiam influir na Petrobrás. Disse, isto sim, 
que poderiam dominar completamente as subsidiárias. Mas aceito, 
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para discussão, a afirmativa e, então, quero socorrer-me dêsse 
aparte que V. Ex.ª me dá, para lembrar duas hipóteses. Primeira: 
como V. Ex.ª vê, o projeto da Petrobrás cria ações preferenciais, 
ações sem voto e com dividendos ou reembôlso garantidos. Como 
V. Ex.ª sabe, a lei brasileira de sociedades por ações determina, se 
não me engano, no Art. 81, que se dividendos preferenciais não 
forem pagos pontualmente, até três anos após êsse período, as 
ações preferenciais passam a ter voto. Não há nenhum limite, no 
projeto da Petrobrás, para as ações preferenciais, de sorte que, ha-
vendo 95% de probabilidades de a Petrobrás, nos seus três primei-
ros anos não dar dividendos, por estar na fase inicial, as ações pre-
ferenciais passarão a ter o voto e a dominar, excluindo a própria 
maioria do Govêrno. Esta, a primeira hipótese. A segunda é esta: 
pode ocorrer, embora não seja provável, seja condenável e haja 
apenas na lei, desídia por parte do Tesouro. Aliás, há precedente, 
V. Ex.a conhece o episódio da Casa Lohner; pessoas ligadas à famí-
lia do Presidente da República controlaram emprêsas em que a 
União tinha maioria de ações, a ponto de o próprio Presidente da 
República, em despacho, reparar o prejuízo do Tesouro Nacional 
pela incúria de seus representantes. Não é caso único. Várias fir-
mas alemãs, confiscadas pelo Govêrno, possuíam marcas de co-
mércio e de fábrica - Bayner, Siemens-Shukert e outras, de cujos 
nomes não me recordo. Pois bem, o Govêrno, por desídia de seus 
representantes, deixou de renovar o registro, perdendo o contrôle 
dessas marcas de comércio e de fábrica. 

O SR. PRESIDENTE - Submeto à consideração da Casa re-
querimento dos Srs. Ranieri Mazzilli e Menezes Pimentel, de pror-
rogação do tempo do orador por 15 minutos, para que S. Ex.ª 
possa concluir seu discurso. 

Os Srs. que concedem a prorrogação queiram ficar como estão. 
(Pausa.) Concedida. 

O SR. LIMA FIGUEffiEDO - Agradeço à Casa e aos nobres 
colegas a prorrogação concedida. 

O ilustre Deputado Sr. Aliomar Baleeiro tem razão e seu apar-
te elucida, em grande parte, meu discurso. 

Ainda mais, S. Ex.ª foi criticado, quando falou, aqui, na taxa-
ção da cachaça. Na verdade, o brasileiro habituado à cachaça, es-
teja barata ou cara, continuará bebendo. Afinal, que sucederá? 
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i!:le vai comprar menos pão para a família, andar mais mal vestido, 
tornar-se ainda maior sofredor. A medida de taxar a cachaça para 
que o brasileiro não a beba é anti-social. Assistia razão ao Senhor 
Aliomar Baleeiro. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - A mesma tese, em caráter científico, 
sustentaram, na Holanda, Pearson; no Brasil, Rui Barbosa, quando 
Ministro da Fazenda e Gaston Jêse, quando de sua visita à Ar-
gentina. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Muito obrigado. 
Sr. Presidente, em favor da tese, quero repetir, ainda, o Sr. 

Aliomar Baleeiro, para que, mais uma vez, seu conceito apareça no 
"Diário do Congresso". Os nobres colegas ouvirão, novamente, êste 
período. 

1!: quando S. Ex.ª se vale do sábio Professor Rafael di Bielsa, 
reputado mestre de Direito Administrativo e assim se expressa: 

"Eu me poupo a divagação sôbre a matéria, mostran-
do que, do ponto de vista jurídico, numa frase, Bielsa as-
sinala a absoluta inconsistência do r,onceito de "socieda-
de de economia mista". 1!:sse conceito reúne duas coisas 
que, dificilmente, podem ser postas debaixo do mesmo te-
to: o interêsse particular e o interêsse público, constituí-
dos de elementos que se repelem fundamentalmente. O 
interêsse particular se consubstancia no lucro. Tem uma 
moral própria, um tipo de direito próprio e uma economia 
própria. 

O interêsse público é exatamente contrário". 

Na tese que defendo, em caso de guerra, se tivermos a con-
flagração que o mundo espera, embora alguns achem que não 
virá, as nações ocidentais perderão imediatamente a fonte do Mé-
dio Oriente e os Governos das nações ocidentais podem querer ex-
plorar nosso petróleo. Se estivermos sob o regime do monopólio es-
tatal, o assunto terá de ser tratado de Govêrno para Govêrno, nes-
sa ocasião da guerra. Se, porém, adotarmos a fórmula da sociedade 
de economia mista, que acontecerá? O truste tem de entrar nessa 
economia, e entrará. Assim, vimos, todos uníssonos, lutando con-
tra os trustes; o Deputado Antônio Brubino, lá na Comissão de 
Justiça, procura fechar portas, tenta sair de esparrelas, apesar de 
achar bom o projeto, para que êste se torne menos pior, mas, na 
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oportunidade da guerra, quando teremos de ser aliados, queiramos 
ou não, adotada a economia mista, estarão os trustes dentro da 
Petrobrás. É outra desvantagem por mim alinhada. 

Portanto, como já disse o Deputado Aliomar Baleeiro e como 
já foi proposto ao Sr. Presidente da República, se adotarmos a 
solução estatal, poderemos, depois, se não der certo, passar para 
a economia mista. Se, porém, estivermos no regime de economia 
mista, dificilmente conseguiremos passar para o regime estatal. 
Será quase impossível. (Muito bem). 

O Sr. Osvaldo Orico - Embora um pouco retardado, quero 
salientar que a crítica de V. Ex.ª à taxação do sabonete teria razão 
em outra época; hoje, com a falta de água, o sabonete, na opinião 
dos elaboradores do projeto, passou à categoria de coisa supérflua, 
sem razão de ser. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Registro o aparte de V. Ex.ª 
Há dias, Sr. Presidente, quando na tribuna o Sr. Euzébio Ro-

cha, o Sr. Moura Andrade aparteou S. Ex.ª, no momento ell 
que focalizava a exportação de dividendos, a saída dos lucros, 
do país. O debate andou de cá para lá e não se chegou a uma con-
clusão. Disse o Sr. Euzébio Rocha que, justamente para evitar a 
dúvida sôbre se o projeto deveria sair ou não, seria melhor sua so-
lução, pois não dava possibilidade alguma à saída de capital para 
o estrangeiro. Alinhei êste ponto também, como desvantagem. 

O Sr. Moura Andrade - Desejava apartear V. Ex.a, e só o 
faço porque fui citado nominalmente. V. Ex.ª conhece a legisla-
ção brasileira e ... 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Pediria ao nobre colega, uma 
vez que meu tempo já se está esgotando, tomasse pequena nota dos 
pontos de meu discurso que desejava ver esclarecidos e viesse, ama-
nhã, à tribuna examiná-los. O prazo de que disponho para falar 
está a findar-se e ainda tenho muito a dizer. Seria obséquio de 
V. Ex.a 

O Sr. Moura Andrade - Atendo a V. Ex.ª, deixando apenas 
registrado que solicitei o aparte em virtude de ter sido citado no-
minalmente. Achava perfeitamente oportuno esclarecer qual a 
nossa organização sôbre retôrno de capitais. Deixarei, entretanto, o 
assunto para momento mais conveniente a V. Ex.ª, pois, êste V. Ex.a 
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não considera azado, mas julga, talvez, até impróprio para o meu 
aparte. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Não conheço o aparte que V. Ex.a 
desejaria dar e não o julgaria inoportuno. Apenas, V. Ex.a 
pode crer na minha sinceridade - há sinceridade nisso.. . - o 
tempo não me permite modificar o rumo de minhas considerações. 

O Sr Moura Andrade - Terei o máximo prazer em transferir 
para outra oportunidade, meu esclarecimento e, no ínterim, V. Ex.ª 
verificará a exatidão dos têrmos por mim adiantados no aparte 
anterior, quando mencionei a legislação nacional. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Aliás, quase não me referi a 
V. Ex.ª, mas, principalmente, ao Deputado Euzébio Rocha. 

Fazem acusações de que o Govêrno tem uma burocracia, pre-
cisa atender ao DASP, ao Tribunal de Contas e ao Código de Con-
tabilidade - tudo defeito da solução Euzébio Rocha. Quem tal 
adianta, porém, não conhece o projeto dêste nosso querido colega, 
porque nada disto sucederá. 

O Conselho Nacional do Petróleo, que já mostrou ter capaci-
dade técnica e administrativa, pois, fundado em 1938, já em 1939 
tínhamos o petróleo descoberto e, em 1950, a refinação e o trans-
porte do petróleo, não poderá continuar orientando e chefiando a 
campanha. Afirmou muito bem o Deputado pelo Estado do Rio que 
ocupou a tribuna, Sr. Osvaldo Fonseca, que, no meio da batalha 
não se muda de cavalo. Seria até um desprimor, no momento em 
que desejamos intensificar a campanha, deixar de lado o Conselho 
Nacional do Petróleo, o heróico Conselho Nacional do Petróleo, ape-
nas para orientação técnica, quando dentro desta Companhia pode 
haver testas-de-ferro a serviço dos trustes, como muito bem de-
monstrou o Deputado Aliomar Baleeiro. 

Então, a melhor solução é a proposta pelo Sr. Euzébio da Ro-
cha, na qual o Conselho Nacional do Petróleo tem o seu justo e de-
vido lugar. E, por último, a União não participará dos dividendos 
enquanto aos outros acionistas não fôr distribuído o mínimo de 
8% , focalizando que, com isto, pràticamente, o risco da pesquisa 
cairá sôbre o capital integralizado por ela. E é isto mesmo: o que 
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vai suceder é que o risco da pesquisa, o maior de todos, enquanto 
não tivermos descoberto o petróleo em quantidade que nos satis-
faça, cairá sôbre o Brasil e os lucros sôbre os acionistas, principal-
mente sôbre as companhias subsidiárias, aquelas que, atualmente, 
estão fazendo a distribuição, com um lucro de cêrca de dois bilhões 
por ano. '.a:ste vultoso lucro não pode ser encaminhado para os bol-
sos de estrangeiros que para aqui vêm com capital pequeno e que 
vêem no fim de pouco tempo êsse capital duplicado, triplicado, 
decuplicado, em desfavor, em desvantagem do povo consumidor 
brasileiro. 

Ainda não falei, Sr. Presidente, sôbre os recursos. A Petrobrás 
pediu oito bilhões - cinco bilhões para lavra e pesquisa, dois para 
o refino e um para o transporte. 

Até aí vamos mais ou menos na mesma quantia. O modo de 
taxar, porém, para nós, é diferente. Ficaremos apenas com a União, 
os Estados e os Municípios. Dispensamos aquela taxa sôbre os 
automóveis, que podia dar ensejo a que estrangeiros adquirissem 
ações e fôssem engrossando o seu capital para poderem, até, um 
dia, ser diretores da Petrobrás. Aceitamos o aumento do impôsto de 
consumo proposto pelo Deputado Barros Carvalho, que nos vai dar 
mais ou menos 7 bilhões de cruzeiros. Assim, os nossos recursos 
seriam de 5 bilhões e 300 milhões de cruzeiros do impôsto único 
sôbre combustíveis líquidos e 7 bilhões e 200 milhões do adicional 
sôbre o impôsto de consumo; lucros a reintegrar, 4 bilhões e 500 
milhões. E, assim, eliminando a contribuição dos proprietários de 
veículos - mais ou menos 2 bilhões - teremos resolvido o nosso 
problema, sem os perigos que apontamos na solução do monopólio 
estatal de economia mista. 

Temos ainda a fórmula adotada no México e no Canadá de 
contratarmos a pesquisa com companhias independentes estran-
geiras, na conformidade da emenda que apresentei e foi aprovada 
na Comissão de Segurança Nacional. Não dará despesas, se o pe-
tróleo não f ôr encontrado. 

O Coronel Ibá Jobim Meireles, ex-chefe de gabinete do Conse-
lho Nacional do Petróleo, quando Presidente o General Julio Cae-
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tano Horta Barbosa, fêz um belo estudo e terminou justificando a 
tese hoje apresentada por mim de resolvermos, sem maior tardan-
ça, o problema, que tem por binário a refinaria e o petroleiro: 

No tocante às refinarias pontifica êle: 

"Vantagens para justificar as montagens de refina-
rias no Brasü. 

a) A indústria da refinação deve proceder a desco-
berta do petróleo. O Brasil encontrou o óleo em 1939. So-
mente em fins de 1950 pôde industrializá-lo, porque não 
possuía a indústria do refino. 

b) Impossibilidade de formar grandes estoques de 
refinados; porque: 

1) alguns dêles são deteriorá veis (as gasolinas co-
muns importadas pelo Brasil têm a duração de 3 a 6 me-
ses). 

2) o alto custo da maioria dos refinados exigiria 
imobilizações superiores às nossas possibilidades, além 
de onerar os produtos. 

3) parques de armazenamentos mais caros, porque 
diversificados. 

4) as perdas por evaporação de alguns refinados são 
sensíveis. 

c) o cru custa menos do que os refinados, como já 
se mostrou no princípio. 

d) é mais fácil adquirir cru do que refinados. 
e) em tempo de guerra, o cru pode ser comprado 

em fontes não bloqueadas, ao passo que os refinados terão 
de ser buscados onde houver refinarias. 

No último conflito nossos navios foram obrigados a 
trazer refinados através do Mar das Caraíbas, infestado 
de submarinos, quando poderiam ir ao Pacífico via Ma-
galhães, onde entretanto, só havia cru. 

f) A implantação da indústria do fracionamento do 
óleo amplia de tal maneira as possibilidades do volume 
de cru a importar, dentro de nossas disponibilidades em 
dólares, que a arrecadação do impôsto de consumo desti-
nado a construção de rodovias excederá o montante dos 
direitos aduaneiros para o mesmo fim, como se demons-
trou acima. 

g) Sómente com estoque de óleo bruto, que se con-
serva indefinidamente e sem perdas, é possível planejar 
a defesa nacional. 

h) Maior emprêgo. 
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i) Mercados novos para os produtos siderúrgicos na-
cionais e indústrias subsidiárias. 

k) Produção de refinados nas proporções reclama-
das pelos mercados de paz ou guerra. 

1) Não é possível controlar preços de refinados im-
portados. :t!:les nos são impostos pelo truste. É sempre pos-
sível fazê-lo, desde que a indústria esteja, de fato, na mão 
de brasileiros. 

m) Com os lucros da refinação cobrem-se as despe-
sas da pesquisa e as inversões para o desenvolvimento da 
lavra. 

n) Uma indústria verdadeiramente nacional de re-
finados (Estado ou brasileiros natos, não testas-de-ferro), 
permitiria convênios com Governos, como da Venezuela 
e México em que receberíamos petróleo bruto em troca 
de nossos produtos. A Argentina mantém ajustes dêsse 
tipo com a Venezuela dispõe de óleo cru proveniente das 
galias cobradas e sempre manifestou desejo de manter in-
tercâmbio com o Brasil nas bases indicadas. 

O Chile assinou convênio semelhante com o Uruguai, 
a quem fornece óleo bruto. Essa modalidade cria merca-
dos novos para a expansão da indústria nacional, sem as 
limitações de dólares, ora existentes. 

Aí está, Srs. Deputados, o problema do petróleo, que se deve 
apresentar como monopólio e não emprêsa livre, pois seria comido 
pelos trustes. :í!:le deve ter suas fases tôdas perfeitamente integra-
das, desde a pesquisa até a distribuição e venda formando uma 
verdadeira cadeia de cujos elos deverão sair as subsidiárias por 
cissiparidade. :í!:sse sistema monopolista, com suas fases integradas, 
e separadas as subsidiárias por cissiparidade deve ser totalmente· 
brasileiro. Saiu do solo brasileiro, foi procurado, até agora, por bra-
sileiros; e para que não sejam acusados de entreguistas, hão de 
bater-se os brasileiros a fim de que o petróleo continue sempre 
e sempre do Brasil. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Alde Sampaio 
que vai falar a favor do projeto. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Sr. Presidente, nessa já tão afer-
\rorada e longa discussão sôbre o petróleo, vou limitar-me a sus-
tentar uma tese que constitui a base de diversas emendas por mim 
apresentadas ao projeto, e que consubstanciado nesses têrmos, a 
pesquisa custeada por tributos fiscais deve ser feita por organismo 
estatal, e não por sociedade de economia mista. Quero dizer: a 
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pesquisa nas regiões ainda não conhecidamente petrolíferas reali-
zada por um organismo como o Conselho Nacional do Petróleo e 
não por uma sociedade do tipo da Petrobrás. 

Esta a tese que pretendo defender da tribuna, invocando três 
ordens de razões: razões de ordem econômica, razões de ordem téc-
nica e razões de ordem jurídico-administrativa. 

Antes, porém, de ingressar na sua análise; quero chamar a 
atenção da Câmara para os fatos que servem como fundamento 
preliminar ao estudo da exploração do petróleo. 

Em primeiro lugar, cito a urgência da produção do petróleo 
nacional como fato da máxima importância para a vida brasileira. 

Não só quanto ao aspecto econômico, senão ainda como ao 
social, a questão do petróleo é tão preponderante nos problemas 
do País que será talvez o único remédio de salvação nacional ca-
paz de corrigir todos os desajustamentos em que vivemos na hora 
presente. 

Essa mesma urgência, Sr. Presidente, como fato de observação, 
já aparece como ponto inicial da tese que propugno, pois deter-
mina que o poder público deve aplicar tributos fiscais na pesquisa 
do petróleo, com o que, aliás, tôda a Câmara e tôda a Nação estão 
de acôrdo. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Mas há tributos e há tributos. 
O SR. ALDE SAMPAIO - Estou me referindo a tributos fis-

cais. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Evidentemente, a saturação de im-

postos, no Brasil, chegou a um ponto que dificilmente será ultra-
passado. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Pediria a V. Ex.ª não vir com essa 
tese. É um desvio do assunto que desejo tratar... 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Longe de mim contrariar a V. Ex.ª. 
O SR. ALDE SAMPAIO - ... e o tempo é mutto escasso para 

debatê-la. Sei onde V. Ex.ª quer chegar. Suas idéias me são conhe-
cidas. Pediria, pois, a V. Ex.ª dispensa do aparte, embora os receba 
com agrado, dentro do assunto que estou versando. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Neste caso, não apartearei. 
O SR. ALDE SAMPAIO - Mas, há outro fato, Sr. Presidente, 

que se apresenta ainda como preliminar na exploração do petróleo: 
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é a dificuldade até hoje manifestada em todo o território brasileiro, 
com exceção da Bahia, de acesso ao petróleo. 

Presumimos que haja petróleo no território nacional. O pró-
prio otimismo nos obriga a uma afirmação categórica desse teor. 
Mas convenhamos: tôdas as pesquisas feitas, até agora, se bem 
que em número limitadíssimo, vêm demonstrando que o petróleo 
não exsuda ou não aflora espontâneamente da terra brasileira, com 
o que provocaria a ação dos descobridores audaciosos como tem 
ocorrido em outras partes do universo. Como fato liminar, isso é de 
grande e grave importância para a produção do petróleo nacional. 

O petróleo brasileiro mantém-se escondido no território pátrio. 
Não pode provocar aquelas manifestações de entusiasmo por pes-
quisas que sobrevieram na exploração do petróleo em outras re-
giões do globo, determinando o que foi chamado de febre do pe-
tróleo. 

:ti:stes dois fatos levam à primeira conclusão importante no 
estudo da aplicação do petróleo, e é a seguinte: a determinação 
das regiões petrolíferas constitui o ponto crucial do problema do 
petróleo brasileiro. 

Na verdade, uma região tornada petrolífera por descobertas 
ocasionais ou em conseqüência de estudos, cria situação inteira-
mente nova para a exploração do petróleo. Já não falta quem quei-
ra ir pesquisar; quem disponha de dinheiro para colocar na aven-
tura de descobrir novos poços. É precisamente o caso da Bahia. Não 
haveria de faltar capital particular, se o Govêrno abrisse a região 
litorânea da Bahia às operações de pesquisa por parte de quem 
quer que pretendesse. A aventura do jôgo da descoberta, aí, é de 
muito altas probabilidades, e os homens de negócio de espírito au-
dacioso acorreriam para pesquisar. Já não é assim nas outras re-
gões do Pais, onde o petróleo ainda não se revelou aos olhos da 
população. 

:ti:ste, Sr. Presidente, o primórdio do discurso pelo qual se anun-
cia que o ponto essencial da exploração do petróleo está na deter-
minação das regiões petrolíferas do País. 

O Sr. Hélio Cabal - Permita uma nota, à margem da obser-
vação de V. Ex.ª a respeito da impossibilidade que tem o capital 
privado de ser investido na pesquisa. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Com muito agrado. 
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O Sr. Hélio Cabal - Desejo esclarecer que o direito de pesqui-
sar é concedido a quem o requerer, de acôrdo com o Código de Mi-
nas. Há, atualmente, dezessete concessionários para pesquisa e ex-
tração de petróleo. Isso significa que qualquer pessoa, desde que 
brasileira, poderá requerer a pesquisa. Não há inconveniente legal 
para isso. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Agradeço o aparte elucidativo de 
V. Ex.a, mas replico que as garantias, a meu ver, não são sufi-
cientes para ninguém arrojar-se à pesquisa, hoje no Brasil; e o 
ambiente ainda continua impróprio. Há, mesmo, falta de legisla-
ção adequada para êsse fim. 

Mas, Sr. Presidente, continuando, vou entrar na análise da-
quela primeira ordem de razões em favor da tese preliminarmente 
enunciada de que a pesquisa feita por tributos fiscais deve ser efe-
tuada por um organismo de natureza estatal. 

Começo pela ordem de razões decorrentes do problema eco-
nômico da exploração do petróleo, no que se prende à pesquisa. 

Observo, de início, que a pesquisa como operação referente à 
produção do petróleo, pode ser feita, quer como uma atividade au-
tônoma, o que vale dizer, como operação exercida por sociedade que 
se funda, exclusivamente, para pesquisar; quer como atividade 
complementar às outras fases da exploração, o que significa que a 
pesquisa entre como operação por parte de uma emprêsa que se 
constitui para explorar a industrialização do petróleo. Como ati-
vidade autônoma, a pesquisa corresponderia a ação de um orga-
nismo cujo fim se limita a execução de um serviço, organismo que, 
no nosso caso, poderia ser o próprio Conselho Nacional do Petróleo, 
reestruturado para êsse propósito; como atividade complementar, 
a pesquisa viria como fase de ação de uma emprêsa, de tipo par-
ticular, isto é, uma emprêsa de natureza econômica. 

Insisto em dizer que a pesquisa, quando efetuada por uma 
emprêsa, representa uma atividade complementar, pois não se ca-
racteriza como atividade própria aos fins de emprêsa. A emprêsa 
na sua verdadeira designação, tem sempre um objetivo que corres-
ponde ao resultado da sua produção. O objetivo da produção da 
emprêsa cria o elemento que permite o lucro. Na lavra, o objeto é 
a extração do petróleo, como matéria-prima vendável; no refino 
o objeto consiste na especüicação do petróleo em vârios produtos 
de aplicações diversas. 
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Ora, a pesquisa no propósito de descobrir petróleo não consti-
tui um objeto de emprêsa econômica, e não constitui, Sr. Presi-
dente, porque não visa o resultado de uma produção; representa 
simplesmente a preocupação de um achado, que então permitirá 
a criação de uma emprêsa para explorá-lo. Fundar uma emprêsa na 
perspectiva dêste achado equivale a ato de audácia cuja imprevi-
são de resultados, sobretudo em regiões onde não há conhecimen-
to da existência de petróleo, tem probabilidade de risco excessi-
vamente grande para aplicação de capital. Hoje, com a produção 
regular e continuada do petróleo, a pesquisa vem como atividade 
complementar, como conseqüência das outras fases da exploração 
do petróleo. Pode-se então dizer que o processo econômico atual 
consiste em efetuar a pesquisa como um serviço custeado pelo 
próprio petróleo que se extrai. A pesquisa já não é mais o primeiro 
elo de uma cadeia de fatos econômicos sucessivos, como seria sob 
o aspecto mineralógico e como ocorreu no inicio de sua exploração 
no século passado . A pesquisa é o último elo da cadeia das outras 
fases da industrialização do petróleo. Por isso mesmo, a tendên· 
cia na exploração do petróleo é de concentração de tôdas as fases 
numa emprêsa única; cabendo a elas, em comum, as despesas com 
as pesquisas, com o que se diluem os riscos da operação por efeito 
de resultados infrutíferos . Essa associação das fases se faz em con-
centração vertical, justapondo-se uma a outra a lavra, o refino, a 
distribuição comercial. Do lucro dessas três operações reunidas, 
numa só emprêsa, com objetos distintos, mas com direção comum, 
decorre a possibilidade da realização da pesquisa, em face dos ris-
cos que apresenta. Ora, no Brasil, êste processo de realização da 
pesquisa, como atividade complementar de emprêsa, só pode ser 
aplicado no petróleo da Bahia; e, em forma incompleta, por meio 
da importação de óleo bruto. Só nessas bases, é, portanto, possível 
instituir-se uma emprêsa sob moldes particulares. ou seja, sob mo-
dêlo de emprêsa econômica, ainda que conduzida pelo Estado, mas 
com organização que permita a efetuação da pesquisa, como uma 
decorrência de lucros anteriores. 

De fato, a pesquisa, dentro dêsse processo, aparece, já não mais 
como objeto da emprêsa ligado ao objetivo de lucro, mas como exi-
gência da continuidade da vida da emprêsa. 

Sabe-se que, nos tempos de hoje, não mais se funda uma em-
prêsa sem êsse imperativo da continuidade. Tôda emprêsa é oti-

22 - 26 246 
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mista na sua própria criação de sorte que o fato da continuidade 
já é hoje qualidade intrínseca das emprêsas. E a pesquisa sobretudo 
em zonas não petrolíferas, advém como exigência dessa continui-
dade, ou do imperativo de sobreviver. 

Tôdas as condições descritas, essenciais à vida de uma em-
prêsa, ocorrem com o petróleo da Bahia. E aí, Sr. Presidente, volto 
a considerar a tese que sustento. Para a exploração do petróleo 
da Bahia, tem todo o cabimento a constituição de uma sociedade 
em molde particular, qual a sociedade mista, cuja designação já se 
vai fazendo de Petrobrás. A Petrobrás tem tôda a possibilidade de 
existir, como sociedade de tipo particular, para exploração do pe-
tróleo da Bahia, concentrando em suas mãos a lavra, a refinação e 
até a parte comercial da exploração dos derivados do petróleo. Mas 
a sua própria estrutura não permitiria um bom desempenho da 
operação da pesquisa em território brasileiro onde o petróleo ainda 
não apareceu, como nas regiões sedimentares do Amazonas, Ma-
ranhão, Paraná, Piauí e demais Estados inclusive os do Sul. De 
sorte, Sr. Presidente... 

O Sr. Mauricio Joppert - V. Ex.ª pode explicar por que a Pe-
trobras não permitiria a exploração do petróleo em zonas onde ain-
da não foi assinalada, onde é apenas provável? 

O SR. ALDE SAMPAIO - Porque, dentro do ponto de vista 
econômico a que me estou cingindo, falharia ao seu próprio ob-
jetivo de emprêsa. Basta observar que a pesquisa se contraporia 
ao lucro e o lucro é o móvel essencial cde uma emprêsa econômica. 
No ano em que a emprêsa fizesse grandes despesas em pesquisas 
não apresentaria lucro no seu balancete. Daí a necessidade de 
distinguir-se o processo de emprêsa, do processo de atividade au-
tônoma sem fim de lucro. 

O Sr. Maurlcio Joppert - Eis a vantagem da emprêsa estatal: 
colocaria o interêsse do Estado acima do lucro. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Não se pode contar com o bom 
desempenho de uma tarefa, quando o organismo que a executa o 
faz contra ou fora de sua finalidade intrínseca. Isto em face sim-
plesmente das razões econômicas que aleguei, mas vou chegar ao 
ponto de dúvida que V. Ex.ª lança, quando tratar da parte seguin-
te, que é a parte técnica da organização das emprêsas. Verá, então, 
V. Ex.a que não se coaduna com uma emprêsa de tipo econômico, 
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de molde particular, uma exploração que não apresenta condições 
de lucro. 

O Sr. Maurício Joppert - Mas a emprêsa é constituída para 
isso. Ela lança mão de recursos tirados do povo brasileiro para 
fomentar as pesquisas. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Mas exerce mal essa função que 
lhe é imprópria e inadequada a seus fins. 

O Sr. Maurício Joppert - Pensei que V. Ex.ª estivesse fa-
lando a favor da Petrobrás. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Estou na parte que se refere à 
lavra, ao refino e a distribuição do petróleo. Mas na parte refe-
rente à pesquisa, estou que a Petrobrás falharia a êsse objetivo do 
desejo nacional. A pesquisa não seria bem conduzida por uma com-
panhia de molde particular tal como a Petrobrás, cuja constituição 
tem por fundamento o lucro, que é a razão de ser da emprêsa. 

O Sr. Aluísio de Castro - Estou inteiramente perdido nas 
considerações que V. Ex.ª está fazendo a respeito do assunto, por-
que ainda não pude compreender como V. Ex.ª pode situar o pro-
blema, quando assevera que o primeiro elo da cadeia, que diz res-
peito às iniciativas para exploração do petróleo, não está na pes-
quisa, mas na exploração, na lavra do petróleo. Não compreendi 
isso, porque V. Ex.ª sustenta que se deve, com o petróleo, obter re-
cursos para a pesquisa. Pergunto: como pode ser tal coisa? Como,. 
antes da pesquisa já se tenha petróleo para, com os recursos dêste, 
fazer a pesquisa? Estou - confesso - inteiramente perdido nas 
considerações de V. Ex.ª. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Basta olhar para o que ocorre no 
mundo inteiro, com as companhias petrolíferas. O petróleo, no 
seu início, nas descobertas do século passado, não poderia obedecer 
a êsse ritmo atual, tal como o descrevi, sem que lograsse me fazer 
compreender por V. Ex.ª, mas hoje, que se trata de empreendimen-
to em curso antigo e continuado, não há dúvida; êsse é o processo 
da exploração. Uma emprêsa que descobrisse um poço e viesse a 
esgotá-lo... 

O Sr. Aluísio de Castro - Mas como descobrir o petróleo? Por 
acaso, como Pedro Alvares Cabral descobriu o Brasil? ... 
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O SR. ALDE SAMPAIO - Sim, . dessa mesma forma. Estou 
agora conduzindo os fatos dentro do ponto de vista do nobre co-
lega. 

No século passado, se uma emprêsa que se constituísse para 
fins de pesquisa e exploração do petróleo, descobrisse um poço, 
poderia atuar até o seu esgotamento; estaria no caso que o nobre 
colega cita. Mas se essa emprêsa, antes de terminar o poço, cogita 
da descoberta de novos poços para sua continuidade de vida, então 
já a pesquisa para o segundo poço é o elo terminal de uma primeira 
cadeia. 

O Sr. Aluísio de Castro - V. Ex.ª condiciona a exploração de 
petróleo a um fato casual, acidental, quer dizer. a descoberta por 
acaso de um poço. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Ao contrário, hoje a pesquisa de pe-
tróleo não se faz mais por êsse espírito de audácia e só por orga-
nização preconcebida. 

O Sr. Aluísio de Castro - Não se trata de audácia. Antes da 
lavra há a pesquisa, o estudo, as preliminares que determinam a 
iniciativa privada ou pública no sentido da exploração do petróleo. 
Depois de feitos os estudos dos geólogos e tudo que se relaciona 
com a técnica da engenharia petrolífera, então, há a lavra. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Teria muito prazer em discutir o 
assunto com V. Ex.ª, mas, infelizmente, o Regimento é drástico e 
o tempo que me sobra é curto, pois preciso passar ao segundo ponto 
da demonstração da minha tese. 

Ainda dentro dêsse conceito de problema econômico, queria 
pedir a atenção para o outro processo de pesquisa do petróleo: 
o que podemos chamar de atividade autônoma. Neste caso não se 
cria emprêsa tal como hoje é entendida, mas organismo instituído 
pura e simplesmente, para aplicação de dinheiro. É o caso do Con-
selho Nacional do Petróleo. Já aí a formação da entidade é inteira-
mente diversa; não tem objetivo de lucro: funda-se o organismo 
para orientar bem; as despesas para aplicar bem; os recursos para 
um objetivo predeterminado, sem a interferência das razões do 
lucro. Aí, sim, já se pode contar a eficiência do organismo nos fins 
para que foi criado, e então se aplica muito bem o caso para a 
pesquisa do petróleo. 
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o Sr. Raimundo Padilha - Perdoe-me interromper o racio-
cínio de V. Ex.ª, mas, nos Estados Unidos da América, ao que me 
consta, mais de 70% do petróleo pesquisado é realizado por em-
prêsas privadas que não têm qualquer conexão com os chamados 
"trusts", os grandes grupos de concentração supercapitalistas. 

O SR. ALDE SAMPAIO - V. Ex.a tem tôda a razão. 
O Sr. Raimundo Padilha - Em conseqüência, há cêrca de 

30% apenas de pesquisas que são outorgadas às entidades mais 
poderosas. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Os Estados Unidos constituem re-
gião petrolífera. Minha tese é justamente relativa a zonas des-
conhecidas quanto a petróleo. 

Nos Estados Unidos, foi êsse o processo inicial, que ainda con-
tinua, por causa da legislação daquele país, aliás com cabimento 
econômico, porque a região é petrolífera. O processo é aplicável 
à região baiana e assim o preconizo nas emendas que apresentei. 

Não tenho, entretanto, tempo para discutir o assunto tanto 
quanto êle merece. 

Sr. Presidente, voltando ao assunto da atividade autônoma, tal 
como a considerei, faço ver que a formação de entidade para êsse 
fim não é própria aos capitais particulares, ou, mais propriamente, 
não dá origem à formação de emprêsa. A simples aplicação de di-
nheiro com fim determinado, dá nascimento a uma entidade de 
pura organização de serviços, que não significa uma emprêsa eco-
nômica. 

O certo, Sr. Presidente, é que a exploração do petróleo no Bra-
sil, comporta ou antes exige as duas formas de organismos e os 
processos de ação próprios a cada um. 

Assim, se dividirmos o Brasil, pondo de um lado tôda a sua 
região sedimentar, onde o petróleo é desconhecido, e do outro are-
gião litorânea da Bahia e parte de Sergipe, onde o petróleo já 
aflorou e constitui, portanto, região petrolífera conhecida, há mis-
ter a aplicação dos dois processos: o processo por atividade autô-
noma efetuada por organismo apropriado. 

São êstes dois processos que eu quereria ver aplicados con-
juntamente nos trabalhos relativos ao petróleo nacional, acredi-
tando que assim chegaríamos não só ao maior grau de perfeição na 
condução dos serviços, como teríamos maior facilidade de recur-
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sos para a organização das entidades cujo fim precípuo é a desco-
berta do petróleo, no território pátrio. 

O Sr. Aluísio de Castro - Vale dizer que, pelo que V. Ex.ª está 
sustentando, a Petrobrás, como sociedade de economia mista, de-
via ocupar-se apenas da produção ou da lavra, ficando as pesqui-
sas a cargo do Estado. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Não tanto quanto V. Ex.a diz, por-
que admito que, posteriormente, a Petrobrás tome a si o encargo 
de pesquisar petróleo para sua continuidade, depois de consolidada 
como emprêsa e, logo que fundada, se dedique à pesquisa do pe-
tróleo na região baiana. 

Eu afirmei e assim rezam as minhas emendas, que nos pr~ 
meiros cinco anos as pesquisas custeadas por tributo fiscal, deve~ 
ser feitas pelo Conselho Nacional de Petróleo. 

A tese é deversa da de V. Ex.ª, nobre Deputado Aluísio de Cas-
tro. Desde já, não só admito, como obrigo, que a Petrobrás, nos pri-
meiros cinco anos determine a aplicação do dinheiro, na pesquisa 
do petróleo na Bahia e só posteriormente quando consolidada como 
emprêsa passe a pesquisar em regiões onde não houver conheci-
mento da existência de petróleo. 

O Sr. Aluísio de Castro - Secundàriamente. 
O SR. ALDE SAMPAIO - Não! Para atender às necessidades 

da própria emprêsa. 
O Sr. Aluísio de Castro - V. Ex.ª está fugindo à matéria. Con-

soante os trabalhos dos técnicos, os relatórios, os pareceres, as 
conferências, existem cinco províncias petrolíferas no Brasil. 

O SR. ALDE SAMPAIO - As províncias são classificadas pela 
natureza do solo, mas o petróleo sequer apareceu. 

O Sr. Aluísio de Castro - V. Ex.ª quer encaminhar o esfôrço 
da Petrobrás para a província petrolífera da Bahia, que é conhe-
cida, quando devia procurar dirigir os esforços da Petrobrás para 
as demais regiões petrolíferas, onde já se sabe que há petróleo, 
mas onde ainda não há lavra. Se o Brasil conseguisse, dentro de 
cinco anos, ter em funcionamento, na questão do petróleo, as cin-
co províncias petrolíferas, a Petrobrás, teria atingido seu alto ob-
jetivo. Mas conduzir os esforços da Petrobrás no sentido de se preo-
cupar apenas com os campos petrolíferos da Bahia, é fazer aquilo 
que representa o pensamento de V. Ex.ª. O Estado que fique com a 
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mas fundamentais: um, de natureza técnica e outro de natureza 
econômica. A emprêsa falha se não atende a um ou outro dêsses 
dois problemas. 

Para demonstração rápida à Casa, indicarei a Emprêsa de 
Fabricação de Motores que tivemos realizada com a máxima per-
feição técnica e que não deu resultado, justamente porque se des-
preocupou completamente da parte econômica do problema. 

O Sr. Maurício Joppert - Foi uma emprêsa montada para fa-
bricar um motor que, quando o motor ficou pronto, já estava ob-
soleto. 

o SR. ALDE SAMPAIO - Ela poderia adaptar-se, como tôdas 
as emprêsas, ao fabrico de motor de outro modêlo. Mas, a verdade 
é que, na sua constituição, se esmerou no rigor técnico das insta-
lações e descurou completamente o aspecto econômico. :l!:ste é um 
fato para o qual se deve atentar, quando se estuda tese da natu-
reza complexa, como a da exploração, em tôdas a~ suas fases, do 
petróleo. 

Chamo insistentemente a atenção da Casa para êsses dois pro-
blemas de técnica e de economia que interferem na fundação de 
uma emprêsa e interferem de modo diverso em adaptação a cada 
caso. A distinção dos dois problemas é fundamental para a análise 
a que estou procedendo. A emprêsa de molde particular, para bem 
se constituir, tem geralmente a predominância ... do problema eco-
nômico e não do problema técnico. Daí vermos, por tôda a imensa 
extensão do território brasileiro, emprêsas rudimentarmente orga-
nizadas, no que se refel'le à técn;ica, serem lucr:ativas, porque 
estão desempenhando bem seu objetivo econômico de atender 
aos reclamos da coletividade em acôrdo com as circunstâncias reais. 

Em sentido contrário e ainda dentro da tese que venho sus-
tentando do emprêgo de dois processos na exploração do petróleo, 
um organismo criado com o fim exclusivo de fazer despesas, de-
pende predominantemente do problema técnico. Na sua constitui-
ção, é a técnica que sobressai, tendo por base a organização cien-
tífica da administração. De acôrdo com a sua organização a enti-
dade se desempenha bem ou mal. 

Se nos colocarmos sob êsses dois pontos de vista, no que se re-
fere ao petróleo, vemos que, exceto a pesquisa, tôdas as outras fa-
ses são perfeitamente apropriadas ao modêlo de uma organização 
de emprêsa, como processo de produzir. 
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A pesquisa, pelo contrário, sobretudo quando feita em regiões 
desconhecidas, constitui fase imprópria ao processo de emprêsa e, 
por conseguinte, dificilmente poderia ser conduzida por associação 
de capitais particulares. 

Ainda quando se quisesse cogitar de tipo de emprêsa de explo-
ração aleatória, ver-se-ia que a pesquisa, pelos riscos dos resultados 
inteiramente nulos a que se expõe, presta-se mal até a esta sorte 
de emprêsa; se bem que a pesquisa em região petrolífera constitua 
o ideal como atividade complementar de outras fases de industria-
lização do petróleo e venha, como já afirmei nas palavras anterio-
res, a ser feita pelas emprêsas de industrialização do petróleo como 
exigência para a continuidade de sua própria vida. 

Em região desconhecida, porém, a pesquisa para descoberta de 
petróleo torna-se temeridade a que não se expõe normalmente o 
capital; e somente, ante a contigência da continuidade remota de 
sobreviver, e com fundos acumulados para êsse fim, decidem-se as 
emprêsas a empregar capital, sob forma de serviço oneroso com o 
intuito de ter, de futuro, matéria-prima para a continuação do seu 
empreendimento lucrativo. 

Como a descoberta do petróleo pode vir a ser fonte de grandes 
lucros futuros, justapõem-se, como razões da decisão da emprêsa, 
a contingência de sobreviver e a probabilidade de encontrar jazida 
de petróleo em condições excepcionais de exploração. 

Destarte, a emprêsa, limitada a só intuito de prosseguimento 
de sua existência, tem como ideal fazer a pesquisa em regiões co-
nhecidamente petrolíferas, mas não despreza completamente a pro-
babilidade de descobrir petróleo em regiões inexploradas e já, se 
bem que prudentemente, com a probabilidade do acaso, para, cum-
prindo uma determinação contingente, poder contar com a sorte 
da descoberta de poços petrolíferos altamente rendosos. 

Porém, iniciar pesquisas em regiões desconhecidas, como negó-
cio, como objeto de emprêsa, é fato superado dentro da organização 
industrial de hoje e só concebível por espírito de aventura a que 
não fogem os temperamentos altamente audaciosos de todos os 
tempos. 

Vê-se, portanto, quanto é acertado pretender que a pesquisa 
em regiões sem indício da existência de petróleo seja efetuada por 
um organismo constituído com a finalidade expressa de executar 
serviço; um organismo cujo objeto se traduz pela função exclusiva 
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de realizar despesas para um fim determinado. Ji:sse fim, na reali-
dade, é o estudo das regiões. Haja ou não haja descoberta de pe-
tróleo, a tarefa foi realizada, sem que o órgão tenha falhado à sua 
missão. Não há capitais prejudicados, não há acionistas insatis-
feitos, não há diretores acoimados de incapazes. Cumpriu-se uma 
tarefa de desvendar o destino. Falando de modo mais incisivo: o 
organismo criado adapta-se à função, ao contrário daquilo que 
consta no Projeto, pelo que se pretende dar um desempenho em 
desacôrdo com a constituição do órgão. 

É isto, em verdade, o que pelo Projeto, se comete à Petrobrás, 
que pela natureza de sua constituição, há de dar lucro; que, peran-
te seus acionistas, será bem ou mal administrada, conforme dê ou 
não dividendos; que, na qualidade de emprêsa, não pode sacrificar 
a predominância do aspecto econômico sôbre o aspecto técnico de 
sua organização. 

O Sr. Maurício Joppert - Não é necessário isso, porque os 
acionistas da Petrobrás serão o Govêrno e os subscritores compul-
sórios. Não há necessidade de lucros, visto que a emprêsa não se 
organiza com êsse objetivo. 

O SR. ALDE SAMPAIO - V. Ex.ª se ilude . .A,. Petrobrás 
funda-se sob o molde de emprêsa e admite capital particular. 
O Govêrno tem autorização para vender as ações de que dis-
puser, acima de 51 % . Abre subscrição pública. E isso, aliás, é muito 
bem pensado. Não podemos pretender que uma organização des-
cubra petróleo num país como o Brasil, que tem área sedimentar 
imensa, contando simplesmente com os parcos recursos do Tesou-
ro. A tentativa que se vai fazer é de jôgo com a sorte, mas não se 
pode querer que seja manifestamente imprevidente. V. Ex.ª sabe 
que o Estatuto do Petróleo trazido à Câmara, cuja discussão 
não prosseguiu, dividiu as zonas sedimentares no Brasil em losan-
gos de um grau de latitude por um grau de longitude. Ji:sses lo-
sangos somam mais de oitocentos para cobrir tôda a área sedi-
mentar brasileira. 

Ora, não podemos dizer que estamos agindo dentro de uma 
organização racional, que instituímos um plano para descoberta 
de petróleo, se nas nossas cogitações não constar a possibilidade 
de atingirmos um têrço, pelo menos, dêsses losangos. Não podemos, 
senão por dádiva dos céus, prever que o petróleo apareça nas pri-
meiras pesquisas. Se o Poder Público despende excessivamente em 
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todos os setores, faltar-lhe-ão, na certa, recursos para continuar es-
sas pesquisas, e será uma calamidade pública de vulto imprevisível 
se chegarmos ao segundo, ao terceiro e sucessivamente, ao quarto 
ano de despesas, consideradas enormes para o nosso país, à procura 
do petróleo, sem que até o término dêsses anos o tenhamos en-
contrado. 

O Poder Público faz bem contando com a ajuda dos capitais 
particulares no desempenho dessa imensa tarefa qual a de desco-
brir petróleo no Brasil em quantidade suficiente para atender a 
todo o consumo nacional. 

Após as considerações feitas, chego, Sr. Presidente, ao fato 
de primordial importância no problema em causa, e para o qual 
chamo a atenção dos nobres colegas: é que a emprêsa, como or-
ganismo econômico, é mal conduzida pelo Estado; ao passo que o 
organismo criado simplesmente para realizar serviço predetermi-
nado, apresenta-se quase que exclusivamente como um problema 
de técnico e pode ser eficientemente conduzido por direção esta-
tal. Que a emprêsa de ação econômica é mal conduzida pelo Estado, 
constitui fato conhecido, que, a rigor, nem merece discussão. A di-
reção estatal nunca se pôde confrontar, na administração de uma 
emprêsa, com a particular. É óbvio o fato. Cito um simples ar-
gumento para dar a razão de ser dêsse ponto fundamental. É que 
na direção de uma emprêsa particular, o interêsse do seu proprie-
tário, ou de seus proprietários está imediatamente prêso ao obje-
to da emprêsa. Se a emprêsa prospera, os proprietários responsá-
veis pelo seu destino têm a sua prosperidade particular também 
acrescida na mesma proporção; na emprêsa estatal, o interêsse eco-
nômico já vem em segundo plano, não coincide com o interêsse a 
que não foge a fragilidade humana - o interêsse político. Tais fa-
tos são revelados e indiscutíveis. Nenhuma organização estatal sob 
a forma de emprêsa, pode, afinal de contas, chegar a bom têrmo 
só pela perfeição da técnica empregada na sua constituição; ne-
nhuma se equipara a uma emprêsa feita em igualdade de condi-
ções, sendo de natureza particular. 

Torno a enunciar o fato que, há pouco declarei, da impor-
tância primordial na organização dos meios para a exploração do 
petróleo, isto é: que a emprêsa propriamente dita, a emprêsa como 
instituição econômica, é mal conduzida pelo Estado, mas que o ór-
gão criado simplesmente para aplicação de despesas, dependendo 
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quase que exclusivamente de problema de técnica, pode ser con-
duzido eficazmente pelo Estado. :S:ste fato preceptivo por natureza 
constitui a razão fundamental da solução que proponho e que de 
início apresentei, neste discurso, sob a forma de tese. Pela solução 
decorrente da tese cria-se uma emprêsa sob molde de emprêsa 
particular, admitindo-se o lucro como recurso para desempenho de 
encargos previstos, tomando-se como modêlo o funcionamento das 
emprêsas experimentadas na exploração do petróleo. 

A Petrobrás constituiria a emprêsa típica para o caso. 
No que se refere, entretanto, à pesquisa em regiões ainda des-

conhecidas como petrolíferas, a tarefa é diversa e o órgão que a 
executa deve ser outro pelos seus fins e por sua constituição. A 
finalidade essencial consiste em realizar serviço dispendioso e o 
que se deduz dos princípios expostos e que o interêsse do seu pro-
prietário, ou de seus proprietários está imediatamente prêso ao 
objeto da emprêsa. Se a emprêsa prospera, os proprietários respon-
sáveis pelo seu destino têm a sua prosperidade particular também 
acrescida na mesma proporção; na emprêsa estatal, o interêsse 
econômico já vem em segundo plano, não coincide com o interêsse, 
a que não foge a fragilidade humana - o interêsse político. Tais 
fatos são revelados e indicutíveis. Nenhuma organização estatal 
sob a forma de emprêsa, pode, afinal de contas, chegar a bom têr-
mo só pela perfeição da técnica empregada na sua constituição; 
nenhuma se equipara a uma emprêsa feita em igualdade de condi-
ções, sendo de natureza particular. 

Torno a enunciar o fato que, há pouco declarei, da importân-
cia primordial da organização dos meios para a exploração do pe-
tróleo, isto é: que a emprêsa própriamente dita, a emprêsa como 
instituição econômica, é mal conduzida pelo Estado, mas que o ór-
gão criado simplesmente para aplicação de despesas, dependendo 
quase que exclusivamente de problema de técnica, pode ser condu-
zido eficazmente pelo Estado. :S:ste fato preceptivo por natureza 
constitui a razão fundamental da solução que proponho e que de 
início apresentei, neste discurso, sob a forma de tese. Pela solução 
decorrente da tese cria-se uma emprêsa sob molde de emprêsa par-
ticular, admitindo-se o lucro como recurso para desempenho de 
encargos previstos, tomando-se como modêlo o funcionamento das 
emprêsas experimentadas na exploração do petróleo. 

A Petrobrás constituiria a emprêsa típica para o caso. 
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No que se refere, entretanto, à pesquisa em regiões ainda des-
conhecidas como petrolíferas, a tarefa é diversa e o órgão que a 
executa deve ser outro pelos seus fins e por sua constituição. A 
finalidade essencial consiste em realizar serviço dispendioso e o 
que se deduz dos princípios expostos e que um organismo feito sim-
plesmente com o propósito de aplicar dinheiro, submetendo-se a 
uma organização técnica perfeita, pode ser conduzido pelo Estado 
com tanta eficiência como por qualquer emprêsa particular que 
se organize, simplesmente, para a prestação de serviços. 

Advertido por V. Ex.a, Sr. Presidente, de que o meu tempo na 
tribuna já se esgotou, passo, ràpidamente, para terminar às razões 
de natureza jurídico-administrativa em favor da tese apresentada, 
às quais não quereria deixar de referir-me nessas vagas conside-
rações que venho fazendo em tômo do assunto. 

Nós, todos, nesta Casa somos políticos. Aqui estamos num 
meio em que os assuntos políticos se discutem. se concretizam 
e se perpetuam. Encontramo-nos diante de um fato de natureza 
política, no que se prende à aplicação do dinheiro. 

O Poder Público vai concorrer com soma vultosíssima para a 
exploração do petróleo, vai desviar recursos de natureza orçamen-
tária, vai aplicar tributos que especlficamente se denominam de 
tributos fiscais. Pois bem, como admitir seja um tributo fiscal en-
caminhado a uma emprêsa não só de molde, mas de fato parti-
cular? Se bem que se possam e se devam prescrever restrições quan-
to à constituição da emprêsa, que se vai fundar, sua caracterís-
tica principal, jurldicamente encarada, é a de ser de natureza par-
ticular. Portanto, o que se está querendo fazer consiste em dispor 
de tributos fiscais e encaminhá-los a uma emprêsa particular. 
Como se já não fôra suficientemente grave o ato novo e inédito, 
ainda se insiste que os tributos empregados não venham a figurar 
como verba orçamentária e saiam diretamente das repartições ar-
recadadoras sem passar pelo Tesouro, para que, diz-se, possa a 
instituição criada desempenhar-se inteiramente como emprêsa par-
ticular. Ora, Sr. Presidente, seria o primeiro passo para acabar com 
tôdas as instituições relativas ao emprêgo do dinheiro da Nação in-
clusive o Orçamento e o Tesouro Público. Leve-se ao extremo a 
adoção dêsse processo, analisem-se as suas últimas conseqüências 
e verá a Câmara como tudo se esboroa, como não ficará de pé ne-
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nhuma dessas instituições criadas para reger e aplicar os dinheiros 
públicos. As normas de aplicação de dinheiro público são seculares; 
nelas não se podem mais fazer modificações de vulto. Não é mais 
admissível propor reversões completas nas suas normas, porque já 
a experiência dos povos as consolidou em definitivo. O estudo e a 
doutrina já fixaram de tal sorte essas normas que a ciência jurí-
dica foi depois, codificando, e que a experiência das emprêsas 
particulares foi depois comprovando, que, hoje, é jnútil pretender 
pôr abaixo essas normas substituindo-as por formas novas de co-
dificação. Não há fenômeno político que venha por de fond en 
comble abaixo as regras de direção estabelecidas pela ciência das 
Finanças e consubstânciadas pela experiência dos povos. 

Ora, Sr. Presidente, êsse aspecto jurídico-administrativo da 
matéria do projeto é de magna importância para nós outros re-
presentantes da Nação. Lamento, Sr. Presidente, não dispor de tem-
po para tratar do assunto na extensão que merece, para então 
mostrar à Câmara os inconvenientes que daí advêm, pela falta de 
fiscalização, que se torna inevitável e impossível de exercer, fu-
gindo-se à regra de que não há boa fiscalização senão quando se 
prevê quanto e onde se vai gastar e, depois, se apuram os gastos 
feitos - tudo isso fica prejudicado, quando se desviam verbas do 
Orçamento para uma emprêsa de índole particular, que não se pode 
obrigar à prestação de contas, pelas formas comumente exigidas. 

É admissível introduzir, no estatuto legal, restrições mais for-
tes, do que as comumente empregadas nas sociedades de economia 
mista, obrigando a entidade criada a prestação de contas admi-
tindo-se a fiscalização dos atos da diretoria, mas tudo ainda é 
pouco, Sr. Presidente, para admitir-·se como preceito o desvio de 
tributos fiscais, que não constem no Orçamento e sejam diretamen-
te encaminhados para uma sociedade particular, tudo evidente-
mente em contradição com o que taxativamente dispõe dispositivo 
constitucional e sem razão administrativa que o justifique. 

As razões jurídico-administrativas, Sr. Presidente, vêm, por-
tanto ainda, em abono da tese que sustento. 

Em aplicação dessa tese, a pesquisa em regiões desconhecidas 
seria feita pelo Conselho Nacional do Petróleo, e, nesse propósito, 
redigi emenda reestruturando êsse Conselho, dando-lhe permissão 
para contratar, sob modo próprio, seus colaboradores, em lugar 
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de ter no seu seio extranumerários ou funcionários públicos, ad-
mitindo que no seu regime de autonomia administrativa prevale-
çam as leis trabalhistas, para que os seus auxíliares fiquem nas 
mesmas condições dos que exercem suas atividades em emprêsas 
particulares. 

Com tôdas essas modificações previstas, com alterações na 
própria estrutura do Conselho Nacional do Petróleo, estará o ór-
gão apto a realizar as despesas para descoberta do petróleo, de 
forma mais segura e mais perfeita do que uma emprêsa particular 
de constituição inapropriada que se quisesse obrigar a exercer essa 
função. O Conselho Nacional do Petróleo convenientemente estru-
turado, dispondo de meios fornecidos pelo poder público, e apli-
cando-os em conformidade com as regras técnicas não fugiria às 
normas constitucionais e poderia desempenhar-sf' a contento da 
Nação, superando, nos resultados; e, portanto, na probabilidade 
de desccoberta de petróleo, a própria emprêsa Petrobrás criada 
sob molde econômico e organizada, portanto, de modo imperfeito, 
incompleto e inadequado, para pesquisar nessas regiões onde o 
petróleo ainda não deu indícios de sua existência. 

Sr. Presidente, tôdas essas razões de ordem econômica, de or-
dem técnica - quero dizer da técnica prêsa à organização da em-
prêsa de ordem jurídico-administrativa, conduzem a que o pro-
blema do petróleo seja dividido nas duas partes que sugeri para a 
sua explicação: uma, custeada pelo dinheiro do Estado, com o que 
se atenderia ao cumprimento do preceito clássico, de ir o Estado 
aonde não vai a iniciativa privada; a outra, entregue à ação de 
emprêsa de índole particular, sujeita ao contrôle do Estado, como 
ocorre com as emprêsas de economia mista. Por essa orientação, 
o Estado aplica, por si mesmo, o dinheiro público na pesquisa no 
intuito de realizar a tarefa sem subordinação a lucro e por outra 
parte, everte, ao seu arbítrio, o contrôle da emprêRa que se funda 
para desempenhar as outras fases da exploração do petróleo. 

Cingindo-se a Petrobrás, de início, a fazer pesquisas na região 
litorânea da Bahia, posteriormente, quando já então emprêsa con-
solidada para seus fins, dedicar-se-á, por obrigaç.ão imposta pelo 
Poder Público, a fazer pesquisas em todo o território nacional e 
já então em condições de o poder fazer e segundo a forma adotada 
pelas organizações estrangeiras em tôda a parte mundo. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

http:obriga�.�o




SESSÃO EM 18 DE JUNHO DE 1952  

ORDEM DO DIA 

Primeira discussão do Projeto n.o 1. 516-A, de 
1951, que dispõe sôbre a constituição da Sociedade 
por Ações Petróleo Brasileiro S. A., e àá outras provt-
dências. (Do Poder Executtvo) . Anexo o Projeto 
n.0 1. 595, de 1952, que dispõe sôbre a organlzaçtio da 
Sociedade por Ações Petróleo Brastzeiro S. A., e dá 
outras providências; tendo pa.recer, com emendas da 
Comissão de Constituição e Justiça, com voto em se-
parado do Sr. castilho Cabral e declarações de voto 
dos Srs. Lúcio Bittencourt e Augusto Meira; com pa-
recer da Comissão de Segurança Nacional adotando 
como substitutivo ao Projeto n.o 1.516, de 1951, de 
iniciativa do Poder Executivo, o Projeto n.º 1. 595, 
de 1952, com emendas, da Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas; parecer, com emen-
das da Comissão de Economia. Parecer da Comissão 
de Finanças, com emendas ao Projeto, e favorável à8 
emendas das Comissões de Constituição e Justiça, e 
de Economia, com declaração de votos dos Srs. Alde 
Sampaio, Abelardo Andréa e Raul Pila. (Anexos os 
Projetos ns. 1.517-51 e 1.595-51) • 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Carmelo d'Agos-
tino, que vai falar contra o projeto. 

O SR. CARMELO D'AGOSTINO (Lê o seguinte discurso) -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, permiti que façamos, preliminar-
mente, rápido esbôço das manifestações dos nobres parlamentares 
que até ag01·a se têm ocupado, no plenário desta Câmara, no seio 
das suas comissões técnicas, ou alhures, do problema da exploração 
do petróleo brasileiro, a propósito do projeto de origem governa-

23 - 26246 



-354-

mental em discussão. Essa proposição do Poder Executivo, cons-
tituindo matéria da maior relevância para a economia e para a 
realização da riqueza nacional, e assunto de vital importância 
para a independência e soberania do país, sugeriu inequívocos 
pronunciamentos de nobres mandatários do povo, capacitados 
para emiti-los, como políticos, juristas, economistas, sociólogos, fi-
nancistas, técnicos em circulação, componentes todos da esclare-
cida côrte incumbida, nesta hora histórica, de legislar a respeito 
somente nós, legisladores, nesta Casa, nos empenhamos no estudo 
dessa proposição governamental. Outros brasileiros, estranhos ao 
corpo legislativo e tocados também de interêsse patriótico, foram 
convocados a expender as suas críticas sôbre o assunto, que lhes 
não era desconhecido, antes com êle se haviam familiarizado, já 
por simples inspirações de sentimentos de dedicação à Pátria, ou 
por desempenho de funções em que se elucidaram, já por inspira-
ção profissional. Na realidade, em reuniões conjuntas desta Câ-
mara, compareceram e iluminaram os debates os Srs. Glycon de 
Paiva, Juarez Távora, Avelino Inácio de Oliveira, Horta Barbosa, 
Bittencourt Sampaio, Pedro Moura, Plínio Cantanhede, Odilon 
Braga e outros integrantes de uma equipe de homens responsá-
veis e lúcidos, disciplinados pelo amor do Brasil. 

A parte a fórmula preconizada pelos insignes Srs. Juarez Tá-
vora e Odilon Braga, de que, na Comissão de Finanças, se fêz por-
ta-voz o eminente Sr. Raul Pila, consistente na entrega preferen-
temente na exploração do petróleo brasileiro a emprêsas parti-
culares, coparticipando o Estado dos lucros obteníveis e excedendo 
a fiscalização do seu comércio, ou de sua produção, em duas clas-
ses, pelos respectivos conteúdos, se podem agrupar as manifesta-
ções dos parlamentares no estudo da estrutura legal destinada ao 
cometimento solucionador. 

Uma dessas classes de manifestações alvitra o monopólio es-
tatal com a fórmula adequada a promover a exploração da 
riqueza mineral e a sua industrialização, excluindo, de modo ca-
tegórico, a colaboração alheia ao Poder Público. Objetiva essa 
fórrmula, na formação da lei, evitar as frestas de penetração, e 
precariedade de legislações derrogáveis, com disfarçadas disposi-
ções textuais suscetíveis de modificações, interpelações e extensões, 
por cujo intermédio se possa insinuar a insl1.ciável cupidez de trus-
tes poderosos e desalmados. A exclusividade da exploração estatal, 
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eliminando dúvidas e a emergência de ambições, assegura tempos 
perenes de paz e sossêgo para o país, favorecendo-o, pela realização 
nacional de sua riqueza e pela prosperidade de sua economia, sem 
parcerias nem divisões de proventos, ou de malogros em que se 
possam emboscar imprevisíveis exigências de compensações ressar-
cidoras, com os elementos indispensáveis à consolidação de nossa 
independência e ao fortalecimento de nossa soberania, tal como 
aconteceu com as grandes nações dêste Continente e do Velho 
Mundo, enegrecidas pela exploração das próprias riquezas e ex-
ploradoras do petróleo de países, como o Brasil, em fase ainda de 
subdesenvolvimento. Porque, como é sabido, à pujança da indus-
trialização nacional e da opulência de sua economia, foi o petró-
leo próprio e alheio sob exploração dêsses trustes no mundo que 
àqueles povos assegurou o alto grau da prosperidade alcançado, 
como constituiu os alicerces da vitória nos campos de luta, nas 
duas últimas guerras mundiais. 

A outra classe de manifestações, Sr. Presidente, aceita a es-
trutura legal nos moldes sugeridos no projeto governamental, com-
pondo-se o seu capital pela cooperação simultânea dos Podêres 
Públicos, tendo o nacional, como estaduais e municipais, e ainda 
pelas entidades particulares físicas e jurídicas em subscrições com-
pulsórias ou espontâneas. 

A variedade de opiniões dos dois grupos citados não ficou cir-
cunscrita ao âmbito desta Casa legislativa. As manifestações aqui 
expendidas refletem os sentimentos e os pareceres da opinião na-
cional, profundamente apercebida de que no problema e na sua 
solução se alojam graves perigos ao destino do pais e à sorte de 
considerável parte de sua riqueza potencial. 

Raras vêzes a opinião coletiva se interessou tanto e com tal 
intensidade pela solução de um problema, como o da exploração do 
petróleo. Não se circunscreveu êsse interêsse sómente quanto à 
oportunidade da solução, no reclamar a urgência, ou no admitir a 
procrastinação pelo reconhecimento da conveniência de pondera-
ções cautelosas, mas acrisolou-se no que se refere à adoção da fór-
mula legal exata e que atenda aos interêsses maiores atuais e futu-
ros do país. 

Essa opinião nacional, vinda de todos os recantos do Brasil, 
através de uma infinidade de órgãos de sua expressão, foi que 
transbordou os seus pontos de origem para o recinto do Congresso 
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e para os conselhos do Poder Executivo. A prova está nas diferen-
tes iniciativas do Govêrno e de mandatários do povo, tomadas ao 
calor dos pronunciamentos públicos, antes da oposição governa-
mental agora em debate. Na verdade, à proposição n.º 1. 516-51 
antecedeu o Estatuto do Petróleo, enviado pelo Govêrno com a 
Mensagem n.º 62, de 4 de fevereiro de 1948, como procedeu o ante-
projeto elaborado pelo ilustre Sr. Odilon Braga, por incumbência 
do Conselho Nacional do Petróleo. O próprio relator do projeto, o 
ilustre Dr. Manhães Barreto, era portador de um outro nacionafül-
ta e radical, alvitrando a fundação de uma Companhia Petrolífera 
Nacional com capitais angariados em várias origens, mas de cujo 
corpo de acionistas somente brasileiros fariam parte. 

A importância da matéria, pelo seu cunho e pela sua magni-
tude, não pode deixar de interessar a todos os legisladores nacio-
nais, sem oposição limitadora ou restritiva de programas de par-
tido. A verdade é que os reclamos como as imposições da disciplina 
partidária estão superados pela gravidade do assunto, cabendo a 
cada um de nós, sem embargo da filiação política a que estejamos 
adstritos, pesar a própria responsabilidade pessoal perante o elei-
torado que nos elegeu para que cumpríssemos o nosso dever de pa-
triotismo, por mais severo que êle fôsse . 

Nem partido nenhum, ao que saibamos, inscreveu em seu pro-
grama a subordinação muçulmana do voto ou do parecer de seu 
representante nesta Casa a proposições de excepcional impor-
tância para a nação, como essa, nas quais, pelo seu mesmo caráter 
nacional, ou pela magnitude de sua expressão, não tenha acolhida 
o partidarismo restritivo. 

Isso nã0 obstante, a opinião pública tomou-se de receios de 
que, pela obediência partidária, ou pelo prestígio parlamentar de 
que desfruta o Govêrno, nos víssemos compelidos a aprovar o 
projeto de sua autoria tal como aqui apareceu elaborado. Não se-
ria, então, o caso, previsto na lei fundamental da República, do 
Poder Executivo, valer-se de nossa colaboração técnica, convocan-
do-nos à consulta sôbre a sua iniciativa, pa.ra que a aprovássemos, 
ou lhe corrigíssemos a omissão, a demasia, o equívoco, ou a incon-
veniência, no desempenho de nossas atribuições inalienáveis, como 
determina a doutrina constitucional vigente? Seria, ao inverso e 
em última análise, a negação, a um só tempo, do nosso direito e 
dever de legislar . 
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Acatamos vez por outra os vetos do Poder Executivo opostos a 
projetos de lei ultimados pelo Poder Legislativo, quando nos con-
vencemos da razoabilidade da oposição. Não se compreenderia de-
liberação nossa diferente, se é o bem público o nosso escopo cons-
tante. Mas também nos reservamos o direito de examinar e criti-
car as proposições do Govêrno em trâmites legislativos, aquila-
tando-as à luz das conveniências, da oportunidade e dos interês-
ses da nação, de que somos representantes nesta órbita dos podê-
res constitucionais. 

Acolhemos de comêço com simpatia a iniciativa do Poder Exe-
cutivo, ora em debate. Mas insurgimo-nos contra ela tão logo ave-
riguamos que a sua composição capitalista híbrida e os textuais 
em que se achava modelada nem consultavam aos altos interêsses 
nacionais, nem era de índole a admitir, com sinceridade e sem pe-
rigos, a colaboração capitalista estrangeira para a solução do pro-
blema. A proposição governamental não era, na realidade, satis-
fatória, ainda na fórmula eclética, ou de capitais mistos, na com-
posição do órgão destinado à exploração do petróleo. Nem ainda 
sob os auspícios nacionalistas a que se acolhera apresentava o 
caráter cauteloso de que aparentemente se forrava contra a in-
trusão cúpida dos exploradores universais da riqueza. 

Em começos de abril, Sr. Presidente, em oração proferida des-
ta tribuna, alertamos a atenção dos nossos eminentes pares não 
só para certos precedentes históricos da pesquisa do petróleo no 
Brasil, como de sua exploração na Améric3., no México, na Vene-
zuela, na Bolívia, e no Oriente Próximo, e ainda para os têrmos 
textuais de certos artigos da proposição governamental sob cuja 
vigência poderia tornar-se inoperante, de fnto, a caráter naciona-
lista aparente do empreendimento. 

Convocamos, então, as luzes dos dignos juristas e economistas 
desta Casa para reparar nos têrmos svtisfatórios de tais disposi-
tivos, embora integrantes na fórmula híbrida. Tratava-se do § 2.0 

do artigo 3.º, do teor do artigo 5.0 , do incis.J 11 do artigo 7.0 , do ar-
tigo 12 e seus parágrafos. Na verdade, dentre outros artigos do 
projeto, tôdas as disposições que criticamos, então, desta tribuna, 
foram emendadas, ou substituídas pela Comissão de Constituição 
e Justiça, sendo a emenda ao § 2.0 do artigo 3.º ainda subemen-
dada pela Comissão de Economia. A E)Vidência dos têrmos inacei-
táveis da proposição governamental estâ no confronto, nos 31 
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artigos originais, com aquêles com que, em número de 34, ela che-
gou a êste plenário, depois de tramitar por cinco dentre as Co-
missões técnicas da Câmara. Na Comissão de Constituição e Jus-
tiça, a diferentes de seus 31 artigos ·foram oferecidos 23 substi-
tutivos e emendas. Na Comissão de Economia, as emendas e sube-
mendas foram em número de 7. A Comissão de Finanças contra-
pôs-lhe aos têrmos originais 33 emendas e substitutivos. 

Mas o que a tudo sobreleve de importância é a fórmula suge-
rida para a constituição do aparelho ou órgão destinado à solu-
ção do problema. Argüi-se, como razão dominante contra fórmula 
da exploração por um órgão estatal, a necessidade de largos capi-
tais, inclusive alienígenas, em virtude de nossa penúria financeira, 
com recursos de divisas minguados, sem meios de importação de 
maquinaria e dos instrumentos necessários ao trabalho petrolífero. 
Argumenta-se com a ocorrência de urgência na solução do proble-
ma, eis que se acha eminente a escassez do produto nos mercados 
mundiais, situação agradável com a eclosão admissível de uma 
guerra de efeitos imprevisíveis. 

O Sr. Euzébio Rocha - Levanta V. Ex.a o problema da ur-
gência . Esta Casa insistiu há pouco na unanimidade de pensa-
samento de todos aquêles que tem batalhado aqui por solução pa-
triótica do petróleo, no que diz respeito à mensagem pedindo ver-
bas para não pararem os trabalhos da Refinaria de Cubatão. Con-
seqüentemente, V. Ex. a tem razão ao mostrar que esta Casa le-
vando em conta a segurança do país, imediatamente concedeu ur-
gência. Agora, se viesse comprometer a segurança do Estado, a 
urgência seria impatriotismo, seria uma capa a encobrir êrro fa-
tal à coletividade brasileira. V. Ex.ª situa muito bem, no seu mag-
nífico discurso, a questão da urgência. 

O SR. CARMELO D'AGOSTINO- Muito obrigado a V. Ex.a. 
Também contra o monopólio estatal se declara e aponta a 

inconveniência da sobrevinda inevitável do mal burocrático, con-
vertendo-se o empreendimento em repartição pública povoada de 
funcionários ociosos, malogrando-se dispendiosamente a finalida-
de do empreendimento. Afirma-se, por fim, que, diante dos resul-
tados coroados de êxito da composição, em fórmula de capitais 
mistos, de Volta Redonda, do Vale do Rio Doce e da Companhia 
do São Francisco, para a exploração do petróleo não deveria ser 
outra a solução aconselhável. 



- 359 -

Na verdade, em tôdas as argüições, o que não é inexato nem 
descabido na equiparação, carece de consistência. 

As Comissões técnicas reunidas ouviram a palavra do Sr. Plí-
nio Cantanhede, presidente interino do Conselho Nacional do Pe-
tróleo. Ouviram-no asseverar a necessidade de grandes capitais 
para a exploração do mineral em conseqüência do vulto das obras 
a empreender. Também lhe ouviram a palavra pessimista aconse-
lhadora de urgência para a solução do problema, no Brasil, diante 
simultâneamente da escassez do produto nas fontes de origem e 
nos mercados de abastecimento e da eminência de um conflito 
que nos poderia surpreender desarmados de reservas do precioso 
líquido e impossibilitados de importá-lo. Tratava-se de um brasi-
leiro digno e lúcido, capacitado para fazer tais afirmações. 

Mas a verdade foi que as mesmas C~missões igualmente toma-
ram conhecimento dos esclarecimentos ministrados pelo Sr. Pedro 
Moura, o técnico responsável pela produção petrolífera nos cam-
pos da Bahia, onde o mineral está sendo colhido, também infor-
mado do problema do petróleo, aqui e alhures, a cuja especialidade 
se tem completamente dedicado. :ii:sses esclarecimentos foram em 
radical oposição aos facilitados por aquêle outro ilustre brasileiro, 
ao proposto do Govêrno. Estendia-se por cêr·~a de um têrço do nos-
so imenso território a área com possibilidades próximas ou remo-
tas em. que as pesquisas da existência petrolif era eram admissi-
veis, devendo a averiguação prática de índices positivos delimitar 
uma superfície menor. Mas para pesquisar de pronto ou sob ur-
gência cêrca de três milhões de quilômetros quadrados de super-
fície territorial, seria necessária a mobilização de recursos finan-
ceiros excedentes da capacidade financeira de qualquer nação, 
como de equipes de pessoal em número acima de tôda a disponi-
bilidade mundial. Para realizar o Brasil um programa sensato e 
progressivo de pesquisa frutífera, sem riscos lotéricos já de execu-
ção encetada nos campos baianos, não seriam necessários capitais 
astronômicos, nem obras vultosas, como invocadas pelo Sr. Plínio 
Cantanhede, senão recursos angariados em nossos próprios meios 
ampliando-os de acôrdo com o desenvolvimento e o incremento das 
tarefas pesquisadoras e de lavra. Tão pouco acreditava o técnico 
oficial na escassez do produto nos mercados universais, ou nas fon-
tes de origem porque eram imensas as reservas existentes e tais 
fontes estavam, como estão, longe de esgotar-se. Pelo que, pois, 
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se inferia dos esclarecimentos dêsse técnico, os recursos financei-
ros indispensâveis às tarefas de pesquisa e lavra, ainda sob a de-
terminação de um aceleramento intensivo, podiam, em suma, estar 
dentro da nossa própria capacidade. Eis que apenas exposto o 
projeto governamental ressaltava a discordância do seu texto com 
a palavra de seus executores oficiais. Isso acêrca do seu quantum 
capitalista, para as pesquisas e lavra do produto, objeto principal 
da existência da companhia. Mas não foi só. Mais tarde, verifi-
camos que era o próprio articulado do projeto que se contraditava 
em suas disposições, como ainda agora em que o seu art. 13 ad-
mite a existência, como acionistas com direito a voto, de pessoas 
físicas de direito privado organizados de conformidade com o dis-
posto no artigo 9.0 , alínea "b", do Decreto n.º 4.071, e das demais 
pessoas jurídicas de direito privado brasileiras, limitando, porém, 
quantitativamente o número de ações ordinárias, ou, melhor, de 
votos, eis que na hipótese de ações em número superior ao 
delimitado na lei, apenas se confere ao possuidor o número devo-
tos fixado nela. Tratar-se-ia, nesses casos, de subscritores de ações, 
isto é, de acionistas espontâneos. Os têrmos do inciso II dêsse ar-
tigo 13, convertido no art. 12 do projeto revisto e alterado pela 
Comissão de Finanças, de acôrdo com as emendas oferecidas por 
ela própria e pelas demais Comissões técnicas, incluem como po-
dendo ser ainda acionistas, limitada a aquisição até 20. 000 ações, 
os brasileiros naturalizados. 

Por outra parte, Sr. Presidente, o art. 12 do projeto admite 
e faculta a emissão pela Sociedade de obrigações ao portador até o 
limite do dôbro do capital social integralizado. E os parágrafos 
dêsse artigo prevêem a conversão dessas obrigações ao portador 
de ações, de acôrdo com o que fôr estipulado nos estatutos sociais, 
cuja elaboração escapa ao prévio conhecimento do Congresso Na-
cional. E' certo que o projeto revisto ~uprime êsses parágrafos do 
Art. 12, que na revisão tomou o número 11. Com essa delibera-
ção, evidentemente buscou-se obstruir uma das frestas do pro-
jeto por onde pudesse insinuar-se a intrusão legal dos trustes inter-
nacionais nJl exploração do petróleo brasileiro . 

A proposição aparece, pois, no plenário, escoimada dos defei-
tos jurídicos jâ apontados. Os naturalizados e as pessoas jurídicas 
de direito privado organizadas no Brasil, e por isso brasileiras, sal-
vo a hipótese de se tornarem acionistas compulsórios nos têrmos 
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do Art. 9.º do projeto, ou se fizerem titulares de ações preferen-
ciais, de conformidade com êsse mesmo artigo no projeto revisto, 
somente poderão ser acionistas com direito a voto, subscrevendo 
ações de acôrdo com as limitações estabelecidas no Art . 13 do 
projeto, ou 12 de sua revisão. 

Entretanto, convenhamos não ser admissível que, em tais 
condições, possam afluir subscritores espontâneos, pessoas fisicas 
brasileiras, ou jurídicas de direito privado, para inverter seus ca-
pitais, com objetivos rendatários, em ações de uma emprêsa des-
tinada e empregar recursos sempre crescentes em pesquisa de pe-
tróleo numa área de três milhões de quilômetros quadrados. Nem 
capitalista algum, entre nós, com largos campos de emprêgo de 
recursos para auferir renda certa e compensadora, se vai animar 
a tomar, espontâneamente, obrigações da Petrobrás, com ou sem 
garantia do Tesouro, quando êle dispõe de diversos outros empre-
gos de seus capitais, com tal garantia positiva. 

O caráter de estrutura mista, ou híbrida, na composição de 
seu capital, que se atribui, no projeto governamental, como nos 
têrmos de sua revisão, à Sociedade Petrobrás, apresenta-se, nestas 
condições, como ilusório. Os recursos com que essa sociedade vai 
contar para realizar o seu programa de exploração do petróleo há 
de reduzir-se aos meios financeiros ministráveis pelo Govêrno ob-
tidos pelas düerentes fontes de que trata o projeto, como receita do 
impôsto único sôbre combustíveis líquidos, os tributos de que tra-
tam os Arts. 8.º e 9.º, ainda através de acionistas compulsórios. 
Porque - cumpre insistir - como campo de aplicação de capital, 
com finalidades meramente rendatárias, a subscrição de ações or-
dinárias, com limitação, aliás categoricamente necessária, quan-
titativa de votos, como de ações preferenciais e a tomada de obri-
gações ao portador da Petrobrás, escasso ou nulo interêsse ofere-
ce não somente às emprêsas empenhadas na exploração do petró-
leo, como a qualquer particular. 

O programa da sociedade não é inicialmente de molde a des-
pertar cobiça, ou açular a ambição do capitalismo, num meio, 
como o nosso onde êle é quase nulo. Não se trata de industrializar 
e mercantilizar o :mineral, para distribuí-lo com lucros certos e 
seguros. E' necessário antes pesquisar as suas jazidas, descobri-las 
e identificar, sempre com consideráveis dispêndios, o aproveita-
mento econômico de cada fonte de onde possa promanar o mineral 
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valioso. E' irrecusável que antes de poder recrutar lucros e auferir 
proventos, a sociedade será chamada a inverter somas e recursos 
de monta, sempre em aumento crescente. 

Se essa é a realidade; se, pois, como é previsível, nenhum es-
pecial interêsse deve suscitar a organização da Sociedade nos meios 
subscritores de ações para a formação do capital de um empreen-
dimento de resultados imediatos, incertos, num país, como o nos-
so, sem capitalismo, o Govêrno terá de resignar-se a contar quase 
exclusiva e totalmente com os próprios recursos, abatidos das con-
tribuições fiscais previstas no projeto. Mas nesse caso não deveria, 
não deve despir-se de sua autoridade, abandonando o prestígio de 
suas funções na vida da sociedade e nas assembléias de acionistas, 
nivelar-se aos poucos subscritores, ou aos escassos parceiros com-
pulsórios, em irrisória promiscuidade de interêsses. As organiza-
ções de Volta Redonda, da Companhia do Vale do Rio Doce e do 
São Francisco também sob figurino agora aplicado à Petrobrás, 
de capitais mistos, não podem ser invocadah como exemplo para a 
última. As razões preponderantes e os fatos determinantes de tô-
das essas iniciativas foram radicalmente diversos. Em todos aquê-
les casos, tratava-se de empreendimentos industriais diferentes. 
Em Volta Redonda, o problema resolvido foi de locação de uma 
indústria manufatureira alhures para trabalhar matéria-prima 
abundante do País. No Vale do Rio Doce, o empreendimento con-
sistia em explorar fontes de riqueza mineral já reveladas e conhe-
cidas. Em São Francisco, cogita-se de aproveitar potencial de fôr-
ça e de energia que há cêrca de um século bramia por êsse apro-
veitamento. Eram, portanto, empreendimentos meramente indus-
triais para explorar riquezas identificaãas, não só insuscetíveis de 
atividades aleatórias, como predeterminadas a ter de antemão me-
didos os seus efeitos e previsto o seu alcance . 

No caso da pesquisa e da exploração extensiva do petróleo bra-
sileiro, a realidade é diversa. Nesta, o que é preciso, enfrentando 
todos os riscos, dentro da prudência e da cautela com que deve 
medir suas iniciativas, é mobilizar o próprio Govêrno, através de 
um órgão ou aparelho industrial adequad'.:> em que seja evitada 
qualquer condição burocrática, todos os recursos de que possa dis-
por para a solução do problema, mult}plicando os campos de pros-
pecção e as fontes petrolíferas. Não há paridade entre essa ini-
ciativa necessária e as organizações daquela Sociedade. Além dis-
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so, os precedentes históricos da pesquisa e exploração dêsse mine-
ral, aqui e alhures, o seu extraordinário valor estatégico, essen-
cial para proporcionar a independência econômica dos povos que o 
possuam e para manter a soberania política respectiva, impõem 
e exigem de nossa parte um tratamento diferente daquele com que 
foi organizada a exploração dos nossos minérios em Volta Redon-
da e no Vale do Rio Doce e das cachoeiras do São Francisco. 

tlsses fatos, entre outros, estão indicando que a solução ajus-
tada ao problema especificado brasileiro é a do monopólio estatal, 
e nunca a alvitrada no projeto em discussão. O monopólio obstaria 
o desencadeamento de quaisquer ambições e cupidez alheias, tran-
cando essa nassa riqueza à cobiça incansável dos trustes desapie-
dados, e desenganando-os nos seus artifícios e na sua pertinácia. 
Tornaria supérfluas as disposições legais ilusórias ou sem objeto 
nem alcance, como evitaria o perigo constante de revogações opor-
tunas da lei orgânica da Petrobrás, ou de outra Sociedade consti-
tuída nos mesmos moldes de capitais mistos e de aparência nacio-
nalista, para permitir a intrusão indesejável e avassaladora. 

Somos, pois, Sr. Presidente, pelo monopólio estatal. Entende-
mos que o poder público deve conservar-se com a auréola do seu 
·prestígio, sem descer às promiscuidades de mterêsses com acionis-
tas de um empreendimento que deve ser exclusivamente do pró-
prio Govêrno . Sugerimos, nessa ordem de opiniões, que de prefe-
rência o Poder Público estabelecesse uma entidade autárquica des-
tinada às tarefas da pesquisa e da exploração do petróleo, dotan-
do-a dos recursos a elas correspondentes, sem proporções agigan-
tadas, antes parcimoniosas, nos têrmos aludidos nos esclarecimen-
tos ministrados pelo técnico Sr. Pedro Moura, de modo que se in-
tensificassem os labôres petrolíferos progressivamente, sem aba-
lar, nem comprometer a economia nacional noutros quadrantes, 
e ainda menos empobrecer o contribuinte brasileiro, a propósito 
da. realização de nossa riqueza naquele mineral . 

De acôrdo com o projeto em debate, estima o Govêrno que so-
mente de São Paulo, Estado que temos a honra de representar nes-
ta Casa, pelas suas contribuições diretas, inclusive de acréscimos, 
e de adicionais de impostos e subscrições, advindos aquêles do con-
sumo de gasolina, lhe provirão os recursos de mais de 6 bilhões 
de cruzeiros para a Petrobrás. Também há ilusão nesta estima-
tiva. São Paulo não é um repositório de capitais. O seu esfôrço 
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econômcio não é capitalista. O Estado manuseia um dinheiro de 
ordem mercantil, diminutamente de natureza rendatária. A com-
provação disso está nas especulações bolsistas, nas quais os papéis 
públicos, perdendo seu valor nominal, cedem aos contingentes fi-
nanceiros, que os exploram. 

Insistimos na repulsa ao projeto cm debate. Fora da solução 
do monopólio estatal, as demais soluções, inclusive a preconizada 
na criação da Petrobrás, sob orientação de composição de capitais 
mistos, impõem uma alternativa irrecusável: - na formação ca-
pitalista de empreendimento ou se admite a co-participação dos 
4 .,rustes ou de recursos estranhos ou não se admite, pelo cunho na-
cionalista da iniciativa. Na primeira hipótese, corremos o risco 
de graves eventos, daqueles eventos de que a história mundial da 
exploração do petróleo se acha cheia e que ainda agora, no que se 
refere à riqueza mineral do Irã, é objeto de apreciações judiciais 
da Côrte Internacional de Justiça, em Haia. No segundo caso, não 
devemos perder de vista o fato de que, conquanto tenhamos um 
país rico, somos uma nação ainda pobre, sem recursos capitalistas 
amplos, que nos habilitem a realizações de iniciativas industriais, 
de caráter aleatório ou não, inclusive no campo petrolífero, de 
larga envergadura, pelo seu sentido intensivo e extensivo e imedia-
tista. Invoca-se, é certo, o exemplo da organização da exploração 
do petróleo no Canadá; é um país soclalmente rico pela operosi-
dade produtora de seus habitantes. Essas condições de abastança 
geral levaram o Govêrno canadense a liberar o câmbio no pais. 
Além disso, é igualmente certo que a maioria preponderante de 
capitais exploradores do mineral, no território canadense, se en-
contra em poder dos filhos do pais e dos britânicos. E o Canadá 
como é sabido, nem se acha na América do Sul, ou no Oriente Pró-
ximo, nem jamais comparecerá a qualquer tribunal internacional 
de justiça para discutir o direito de propriedade ou o de explora-
ção do petróleo das minas situadas em seu território . 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não tenho assim de pronto fonte 
segura, mas já ouvi de pessoas bem informadas que a produção do 
Canadá é apenas onze vêzes maior do que a incipiente produção 
da Bahia, e está longe de bastar a tôdas as necessidades de seu 
consumo. Parece, afirma o nobre Deputado, que vai apenas a um 
têrço. Portanto, exagera-se muito a importância da participação 
dos trustes na exploração do petróleo do Canadá. Se ela é boa, 
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certo não emancipou o Canadá na necessidade de recorrer ao pe-
tróleo estrangeiro. 

O SR. CARMELO D'AGOSTINO - V. Ex.ª elucidou muito 
bem êsse ponto, como sempre faz nos seus apartes. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Obrigado a V. Ex.a 
O SR. CARMELO D' AGOSTINO - O próspero país continen-

tal integra a comunidade das nações britânicas, de cujo amparo e 
solidariedade fortalecedora desfruta. Não é o nosso caso, nação 
operosa mas ainda pobre, que contamos apenas com nós mesmos, 
e que, sem ambicionar a riqueza alheia, cumo nunca ambiciona-
mos, nem invejar o engrandecimento dos demais povos, que admi-
ramos, devemos ser, todavia, ciosos da preservação e da defesa de 
nossa riqueza e do fomento de nosso próprio engrandecimento, 
notadamente, nós que, contràriamente ao Canadá, somos defici-
tários em câmbio, condição discordante daquela que viremos a 
carecer para a exploração de nosso petróleo . 

. Não nos iludamos com a nossa capacidade de riqueza, que a 
atual não independe das injunções insinuadoras dos potentados do 
petróleo no mundo, porque dos povos pilhados no presente não 
nos diferenciamos muito, ao atentarmo8 para êsses retirantes do 
Nordeste, como prova de nossa miséria, suscetível, ou útil às conces-
sões como as existentes em outros países, contra as quais se deba-
tem hoje em vão. Há dias era o nobre Senador Camilo Mércio que 
nos alertava, em face do pronunciamento dos americanos sôbre 
o petróleo da América do Sul, quando se dizia naquele país que 
nesta região havia muito que explorar do produto e que os ameri-
canos deveriam tomar conta dêle. 

Tais são as razões por que nos recusamos, aliás por exceção, 
Sr. Presidente, a dar apoio de voto à iniciativa do Govêrno con-
substanciada na Petrobrás. Essas razões se dirigem não só aos 
nossos elementos pares, como ao povo, particularmente ao do Es-
tado de São Paulo, a quem devemos justificação de nossas atitudes. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Moura Andrade, 
que vai falar a favor do projeto. 

O SR. MOURA ANDRADE - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
o problema que se debate nesta Casa é hoje assunto que fere pro-
fundamente a sensibilidade popular e tem sido, nestes têrmos, 
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aqui e fora daqui, buscando aquêles que se entregaram a êstes es-
tudos, encontrar a ressonância dos seus pontos de vista, na opi-
nião pública, e, mais que isto, provocar na alma do povo brasileiro 
reações muitas vêzes não condizentes com o verdadeiro sentimen-
to nacionalista que os anima. E de fato assim tem sido. Ninguém 
mais nacionalista do que eu. Sou daqueles que cultuam um na-
donalismo quase jacobino. Entretanto tenho verificado que a 
tese que julgo ser da conveniência dos interêsses da nação, relati-
va à exploração do petróleo através de uma sociedade de economia 
mista, em que a União tenha a maioria das ações, tem sido acoi-
mada como a tese do entreguismo do petróleo brasileiro aos trw.stes 
internacionais. 

E por que se usa tanto esta expressão "entreguismo"? 
Todos os Srs. Deputados sabem da mutação repentina que se 

deu ao pensamento comunista, depois da feitura da Constituição 
de 1946. :tl:ste fato vem muito bem reJatado pelo Deputado Antô-
nio Balbino, em seu parecer, na Comissão de Constituição e Jus-
tiça, quando diz o seguinte: 

"A Constituição de 1934 assegurava a possibilidade 
de autorizações ou concessões para o aproveitamento in-
dustrial das minas e das jazidas minerais "exclusivamen-
te a brasileiros ou a emprêsas organizadas no Brasil" 
(§ 1.0 do artigo 118), o que, quanto a estas, como acentua 
Pontes de Miranda (Comentários, pâg 320), quer dizer 
"Pessoas jurídicas de direito brasileiro, portanto aquelas 
pessoas jurídicas somente regidas pelo direito brasileiro". 

A Carta de 1937, de tendência~ mais acentuadamen-
te nacionalistas, estabeleceu, porém, regulando também 
de modo mais técnico o assunto (de;> vez que fala em "au-
torização" apenas e não em "concessões") ' que concedidas 
a brasileiros ou emprêsas constituídas por "acionistas bra-
sileiros" (§ 1.º do artigo 143), e, pela emenda constitu-
cional n.º 6, de 13 de maio de 1942, atenuando o sistema 
em relação ao aproveitamento de quedas de água e outras 
fontes de energia hidrâulica, permitiu que tais atividades 
fôsseril · desempenhadas por "emprêsas que já exercitem 
utilizações amparadas pelo § 4.0 ou as que se organizem 
como sociedades nacionais." 

Com a Constituição vigente (§ 1.0 do artigo 153), 
voltou-se, nos mesmos têrmos, ao regime constitucional 
de 1934. · 
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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 depu-
tados mineiros, com a qual o ilustre Deputado Israel Pi-
nheiro pleiteava a possibilidade de serem concedidas au-
torizações para aproveitamento de recursos minerais a 
estrangeiros, desde que domici..liados no Brasil (ver Anais 
da Assembléia Constituinte, vol. XXIII, págs. 257 e se-
guintes). 

Cumpre, de resto, acentuar, para fixação de respon-
sabilidades históricas e esclarecimento de muitas posi-
ções equívocas, que, sob pretexto de evitar o "nacionalis-
mo exagerado" do projeto constitucional (por êles cha-
mado de "chovinismo"), os comunistas, em emenda que 
tomou o n.º 3. 259 (ver Anais, volume XVI, pág. 94), 
pleiteavam que se conferisse aos "estrangeiros" o mesmo 
direito, independentemente do seu domicílio no territó-
rio nacional, desde que, porére., de~larassem "considerar-
-se como nacionais e não invocar a proteção de seu go-
vêrno no que se refere às mencionadas autorizações ou 
concessões." 

A emenda em aprêço era assinada pelos representantes comu-
nistas Luís Carlos Prestes, Alcedo Coutinho, Maurício Grabois, 
Trifino Corrêa, Gregório Bezerra, Alcides Sabença e Carlos Ma-
righela. 

O Sr. Arruda Câmara - Permite V. Ex.ª um aparte? 
o SR. MOURA ANDRADE - Poi1:1 não.  
O Sr. Arruda Câmara - A razão de ser dêsse voto da então  

bancada comunista é que naqueles tempos o Brasil mantinha re-
lações diplomáticas com a Rússia. 

O SR. MOURA ANDRADE - Agradeço o aparte de V. Ex.a 
Mas desejaria trazer outro trecho rememorativo do episódio Cons-
tituinte do Brasil de que resultou a Carta Magna que rege os des-
tinos da Nação. 

Diz o relator, Deputado Antônio Balbino: 
"E que vem a ser a solução proposta no Projeto nú-

mero 1. 516, em face do texto da Constituição? Evidente-
mente muito mais nacionalista que a que se encontra au-
torizada no texto da nossa Carta Magna. Porque, en-
quanto pela Constituição, a exploração das riquezas mi-
nerais - sem exceção para o petróleo - pode ser feita 
por "sociedades organizadas no Bra~il", sem nenhum im-
. pedimento a que dela só participem estrangeiros, na hi-
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pótese que temos, agora, sob o exame, sem qualquer mo-
dificação no texto da lei geral (que continua mantendo 
a condição de nacionalidade para quase todos os demais 
empreendimentos que digam respeito à indústria do pe-
tróleo), o que se autorizou foi, apenas, a participação, em 
percentagem que não permite o contrôle com uma série 
de restrições e condicionamentos, de sociedades de direito 
privado numa emprêsa econômica mista, sob o contrôle 
do Estado, que será necessàriamente o seu acionista-ma-
joritário, com direito de voto, que elegerá a maioria dos 
dirigentes da emprêsa, que nomeará o seu Presidente 
com direito de veto e que aprovará 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 assen-
timento, a veia 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 condi-
ções que deveriam ter sido pesadas com muito mais espí-
rito de seriedade e compreensão de suas responsabilida-
des, na fase em que se estavam fixando as diretivas cons-
titucionais do problema." 

De fato, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os comunistas que, 
em 194õ, propugnavam pela participação do capital estrangeiro, 
não apenas do capital de companhia ou de estrangeiro radicado 
no Brasil, mas estrangeiros, ainda que aqui não domiciliados, para 
explorar o subsolo brasileiro, com a simples declaração de que re-
nunciaram à proteção do seu Govêrno; os comunistas que assim 
entregavam - vamos dizer as palavras como são - o subsolo do 
Brasil à exploração dos trustes internacionais, vieram, posterior-
mente, num ato de metamorfose absolutamente imprevista, mas 
perfeitamente compreensível na sua linha de conduta política no 
Brasil e no mundo, para a grande campanha que empreenderam 
- e que conseguiram semear em corações democráticos - afirmar 
que o petróleo só seria realmente brasileiro se fôsse explorado pelo 
Estado. Já, então, mudavam radicalmente sua orientação e vinham 
para as ruas, para sua pregação às portas das fábricas; para sua 
pregação nas praças públicas; para sua campanha junto à fibra 
popular, a fim de deixar fixada uma nova orientação, um novo 
sentimento, qual fôsse o de que todo aquêle que não acompanhasse 
os seus passos, que não andasse nas suas veredas, que não se-
guisse o caminho, a seta por êles indicada, seria "entreguista", se-
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para que intervenham na exploração do petróleo, ao lado das ener-
gias particulares, elas hão de ser constituídas por brasileiros. A 
Constituição brasileira foi sábia, e precisa ser interpretada com 
lealdade. Admitir que estrangeiros possam fazer parte dessa so-
ciedade é violar a Constituinte, é atraiçoar a Nação e a sua Car-
ta Magna. (Muito bem). 

O SR. MOURA ANDRADE - Agradeço o aparte de V. Ex.ª 
Não poderei deixar de fazer uma rápida análise ao trecho em 

que o nobre colega se manifestou sôbre a cassação do mandato 
dos comunistas. Na Assembléia Legislativa Estadual, tive oportu-
nidade de pronunciar-me contra aquêle ato, que considerava que 
ia cortar uma verdade jurídica estabelecida pelas eleições, porque 
entendia eu - já naquela época - como entendo hoje, que o 
Deputado representava a Nação; que o Deputado representava o 
povo e não os partidos políticos que, apenas, existem como canali-
zação da vontade do povo. 

Mas, neste instante, o que está em jôgo é a habitual contra-
dição dos comunistas. 

O Sr. Augusto !tileira - Estou de acôrdo com V. Ex.a em que, 
realmente, os comunistas se contradizem, e sempre assim agem 
para atender a suas conveniências, a seus interêsses. Os verdadei-
ros democratas não se contradizem. A Constituinte brasileira res-
salvou a dignidade da Nação. Ainda hoje, li uma obra francesa, 
recentemente recebida, que não pude compulsar tôda, afirmando 
que, na Argentina, se tomaram medidas semelhantes, o mesmo 
acontecendo, atualmente, na Bolívia e no Equador. 

O SR. MOURA ANDRADE - Agradeço o aparte e vou tentar 
prosseguir, reatar o pensamento distante e trazê-lo, novamente, 
para continuação do meu discurso. 

Os comunistas, dizia eu, através de emenda subscrita pelos 
seus representantes na Constituinte, encabeçada por Luís Carlos 
Prestes, que ofereciam o subsolo do Brasil à exploração dos estran-
geiros, mesmo que fora daqui residissem, que fora daqui fôssem 
domiciliados, são os mesmos que, hoje, colocam e incitam, em têr-
mos desta ordem: 

"Cidadãos 1 Remetam abaixo-assinados, telegramas e 
mensagens para a Câmara Federal, aos Deputados de seu 
Estado, exigindo o estabelecimento do monopólio estatal 
e repelindo a Petrobrás entreguista." 
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A Petrobrás entreguista! A Petrobrás, que é uma sociedade 
mista e que constitui, indiscutivelmente, a monopolização através 
da qual o Estado fêz sentir sua ação pela maioria absoluta dos vo-
tos que ali detém; a Petrobrás, que é um organismo destinado a 
conseguir com o sacrifício dos brasileiros, a própria redenção dos 
brasileiros, e que aqui se tem sempre debatido em têrmos extre-
mos, que nunca estiveram em jôgo! Vem-se a esta tribuna discutir 
a entrega do subsolo brasileiro aos trustes internacionais, mas sô-
bre a Petrobrás pouco, ou quase nada se fala. Os oradores costu-
mam tecer suas considerações, usando e revelando circunstâncias 
havidas em outras terras em que os trustes internacionais agiram 
de forma danosa para aquelas populações. 

Entretanto o que está em discussão não é a concessão a uma, 
ou a muitas companhias estrangeiras. O que se discute é a cons-
tituição de uma sociedade de economia mista, de que participe a 
União com 51 % das ações, de que participem os Estados e os Mu-
nicípios. 

O Sr. Lôbo Carneiro - V. Ex.ª permite um aparte?  
O SR. MOURA ANDRADE - Se houver sinceridade ... (Riso).  
O Sr. Lôbo Carneiro - V. Ex.ª sabe que foram feitas nume-

rosas críticas à Petrobrás pelo Centro de Estudo e Defesa do Pe-
tróleo e da Economia Nacional, críticas essas condensadas num 
opúsculo distribuído nesta Câmara . E o estudo feito pela Comis-
são de Constituição e Justiça revelou que tôdas aquelas críticas 
eram fundadas; apenas a Comissão atribuiu tudo a falhas, enga-
nos, omissões ou impropriedades técnicas, fàcilmente sanáveis., 
Em primeiro lugar, no texto do projeto não consta que a União 
vá ter 51 % do capital. Isto está perfeitamente claro no parecer 
do Deputado Antônio Balbino, que achou necessário retificar o 
artigo referente ao assunto. Consta, também, da Petrobrás, a emis-
são de debêntures, futuramente conversíveis em ações. Também 
isto a Comissão de Constituição e Justiça considerou falha grave, 
a ser eliminada através de emenda que sugeriu ao plenário. 

O SR. MOURA ANDRADE - V. Ex.ª já enunciou o suficien-
te para que eu pudesse apreender plenamente a objeção que faz. 

O S1·. Lôbo Carneiro - Mas há mais coisas, ainda. 
O SR. MOURA ANDRADE - Neste instante, quero frisar uma 

circunstância muito curiosa. Quando se fala na Petrobrás,. dis-



- 372 -

cute-se o projeto tal como nos foi enviado pelo Executivo; quando 
se alude aos outros projetos, a do Deputado Euzébio Rocha, etc., 
discute-se com as respectivas emenda~, com tôdas as correções. 

Nobre Deputado, nós aqui não somos claque do Govêrno, so-
mos legisladores! (Muito bem). O Govêrno enviou mensagem 
para que nós a apreciássemos de acôrdo com os interêsses nacio-
nais, e ela nas suas linhas fundamentais é justa, necessária e útil 
à Nação. Quanto às oferecidas pelas Comissões e deputados, vi-
rão à apreciação do plenário, que dirá, entâo, do seu respeito de 
problema tão sério quanto êste para a vida nacional. 

O Sr. Lôbo Carneiro - V. Ex.ª não está discutindo a Petro-
brás, mas a Petrobrás emendada. Te!ei oportunidade, quando 
falar sôbre o assunto, de mostrar que mesmo essas emendas não 
resolvem o problema. Não quero mais tomar o tempo de V. Ex.ª 

O SR. MOURA ANDRADE - V. Ex.a é capaz de voltar à si-
tuação de 1946, entendendo que nem mais o regime estatal resolve 
- que é preciso colocar o petróleo sob a tutela de um outro Esta-
do, que é preciso entregar o subsolo àqueles que são domiciliados 
fora do Brasil - e não aos naturais - em uma determinada re· 
gião do mundo, porque então, sim, o petróleo será "vosso". 

Prossigo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, dizendo que estou 
sendo talvez um pouco candente na palavra, mas a verdade é que 
aquêles que advogam a tese do estatismo na exploração do petró· 
leo, fora desta Casa e, algumas vêzes, aqui mesmo, procuram di-
vidir o Congresso Nacional em duas partes: dos que têm sentimen-
tos de patriotismo, e dos que não o têm. 

O Sr. Orlando Dantas - Da minha parte protesto: jamais 
coloquei a questão nestes têrmos. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Parece que dos Deputados da UDN 
o nobre orador não pode dizer tal coisa, porque nenhum de nós 
assim situou o problema; pelo contrário, afirmamos que de boa fé 
qualquer pessoa pode sustentar, inclusive, a conveniência da en· 
trega do petróleo aos trustes, conforme as circunstâncias, claro. 
Fôra outro o Govêrno e tivéssemos uma fórmula nítida diante dos 
olhos, Bim, porque não seria eu que tivesse mêdo de "gringos". 

No caso concreto, porém, nas circunstâncias atuais, diante da 
inexistência dessa fórmula definida, leal, a melhor solução é o 
Estado. Adotamos essa tese sem colocarmos em dúvida o caráter, 
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as boas intenções, a lealdade de qualquer daqueles que dissentem 
do nosso ponto de vista. 

O Sr. Nestor Duarte - A própria UDN faz questão aberta do 
problema. 

O SR. MOURA ANDRADE - Tendo recebido os dois apartes, 
de justa retificação e de justo protesto, continuarei, na ordem a 
que me propus, a dissertar, porque todos têm plena consciência de 
que o assunto do petróleo foi levado para êste campo, e nesse ter-
reno emocional é que tem sido debatido. 

O Sr. Flores da Cunha - Peço licença para dar um aparte, 
logo em seguida ao do Deputado Aliomar Bnleeiro, porque S. Ex. a 
chegava a permitir que adotaria a fórmula mista, se tivesse con-
fiança no Govêrno. Devo falar logo mais ou amanhã - e adianto, 
desde já, que venho distribuindo primícias desde a Rádio Mayrink 
Veiga até o plenário da Câmara. Quero dizer, seja qual fôr o go-
vêrno da República opto pela fórmula mista, dada a minha convic-
ção de que é necessário resolver, já e já, êsse problema. Pouco im-
porta seja o Sr. Getúlio Vargas o atual Presidente da República, 
com seu sorriso açucarado (riso), ou qualquer outro cidadão. O 
que desejo é que se resolva o problema. Meu nobre colega Aliomar 
Baleeiro, se já estivesse descoberta uma jazida de petróleo, rica e 
comercialmente explorável ... 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Já está. (Apoiados) . 
O Sr. Flores da Cunha - . . . eu iria para a fórmula estatal. 
Vários Senhores Deputados - Já está descoberta. 
O Sr. Flores da Cunha - Não! vão já para cinco anos a que 

foi descoberta no Recôncavo; se já estivesse descoberta uma jazida 
rica, como acontecerá mais dia menos dia, seria eu pela fórmula 
estatal, pura e integral. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Sinto-me no dever de retificar o pe-
queno equívoco do eminente companheiro, Sr. Flores da Cunha. 
Realmente, não tenho fetichismo algum pela fórmula estatal, ou 
qualquer outra, mas considero a fórmula mista a pior de tôdas, 
porque casa todos os inconvenientes da fórmula estatal pura e da 
concessão a trustes estrangeiros, nem outra vantagem que reco-
nheço a ambas, inclusive aos trustes estrangeiros. A pior é a fór-
mula mista. 

Fica assim esclarecido meu pensamento. 
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O SR. PRESIDENTE - Atenção! Há sôbre a mesa requeri-
mento no sentido da prorrogação de tempo do orador. 

Em votação ( Pausa) . 
Aprovado. 
Continua, pois, com a palavra o nobre Deputado Moura An-

drade por mais quinze minutos. 
O SR. MOURA ANDRADE - Obrigado, Sr. Presidente. A 

prorrogação foi só para os aparteantea. (Riso) . 
O Sr. Flores da Cunha - Permita-me V. Ex.ª mais um apar-

te apenas. O Deputado Aliomar Baleeiro, de espírito tão percucien-
te, não respondeu àquela parte relativa à necessidade da descober-
ta da jazida rica e explorável comercialmente. 

Assim como está, nem o petróleo será - como dizem os comu-
nistas - nosso, nem vosso, nem de ninguém. O que precisamos é 
descobri-lo. 

O SR. MOURA ANDRADE - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
tenho garantidos quinze minutos e quando o nobre Deputado 
Aliomar Baleeiro me aparteou, para dizer que da parte da ban-
cada udenista tal acusação de entregismo não havia surgido con-
tra os que se filiaram à tese da sociedade de economia mista, 
S. Ex.ª falava exatamente a verdade do mesmo modo que o 
nobre Deputado Orlando Dantas, me.smo porque, até êste mo-
mento, não se sabe ao certo se o projeto apresentado pelo ilustre 
Deputado Bilac Pinto é do partido ou se será pessoal. 

Deputados da UDN contestam, nos corredores da Câmara, 
que o projeto seja do Partido. Tem de prevalecer, porém, em face 
de nenhuma contestação pública, a afirmação de que êle pertence 
ao Partido. 

O Sr. Flores da Cunha - Sr. Deputado, tenho para mim que 
o projeto Bilac Pinto é, realmente, da U.D.N. (Muito bem). Ape-
nas gozo a liberdade de discordar, porque me manifestei antes de 
haver a bancada adotado essa petição de princípios. Eu, porém, 
vou acompanhar o meu Partido, abstendo-me de votar de acôrdo 
com minha vontade. Não quero perder, entretanto, o direito meu, 
de representante do meu povo, de discutir o assunto com plena 
liberdade. 

O SR. MOURA ANDRADE - Muito obrigado. 



- 375 -

Nem era possível, Sr. Presidente, que, de parte de udenistas, 
tivesse surgido aquela acusação, em face, notadamente, da po-
sição nacional que assumiu em relação ao problema o eminente 
Sr. Odilon Braga. Além de todo o trabalho realizado por êle aqui 
na Câmara e fora dela a propósito do petróleo, há um estudo pu-
blicado, em abril, no Digesto Econômico, em que o Sr. Odilon 
Braga analisa exatamente o projeto da Petrobrás e diz: 

"A mensagem presidencial sôbre a criação da Petró-
leo Brasileiro S. A. justifica-se de maneira satisfatória. 

Na caracterização do problema faz-se demonstração 
cabal das severas razões que devem convocar a nação 
para o gigantesco esfôrço de descobrir e industrializar o 
petróleo existente no território da República." 

Mais adiante: 
"A emprêsa de economia mista facilitaria a compo-

sição dos interêsses e asseguraria maior flexibilidade à 
ação projetada. Bem andou o Govêrno preferindo-a à 
criação de um pesado órgão autárquico." 

E a seguir: 
"Procede o Govêrno de acôrdo com as mais positivas 

indicações da experiência." 

E diz ainda em seu notável estudo: 

"A aceleração dos trabalhos de pesquisa não seria 
exeqüível no grau desejado mediante a ação direta do 
Estado, ainda que sob forma autárquica. São conhecidos 
os limites de eficiência da ação estatal direta no campo 
do comércio e da indústria." 

E acrescenta: 
"Visando a obviar tantas dificuldades, incertezas e 

ameaças, à Nação importa fundamentalmente que se 
mantenha o projeto com a sua intenção originária, isto 
é, articulado com a legislação vigente, o que exclui o ca-
ráter monopolístico que lhe pretende dar o§ 3.º do art. 2.0 
do projeto Euzébio Rocha." 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Queria ponderar a V. Ex.ª que 
existe uma variedade enorme de sociedades mistas . E nós cha-
mamos de sociedade mista aquela a que, em outros países dão no-
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mes diferentes - talvez até o de sociedade cooperativa - embora 
seja contratada apenas entre pessoas morais, como se diz no es-
trangeiro. Exemplo: a sociedade que ilumina Paris e vários mu-
nicípios, servida pelo Ródano, que é a Sociedade Elétrica Ródano. 
Dela fazem parte o Govêrno francês, a municipalidade de Paris e 
mais oito municipalidades. Isto, para muitos, é sociedade mista. 
Se como tal fôr considerada, - a isto não me oporei. Não desejo, 
porém, uma sociedade no sentido do Direito Administrativo sul-
-americano, com a participação de particulares ao lado do Estado. 

O SR. MOURA ANDRADE - Pois não. Mas estou lendo tre-
chos de um trabalho do eminente Dr. Odilon Braga a propósito da 
Petrobrás. 

Indaga a certo trecho o Dr. Odilon Braga: 
" ... por que haveriam de participar (as emprêsas estran-
geiras) de uma emprêsa de economia mista, na qual o 
Govêrno, cuja composição é politicamente variável, pode-
ria, a todo tempo, com ou sem razão, dizer a última pa-
lavra?" 

Neste ponto, lembro-me de um episódio a que assisti e a que 
estavam presentes dêle participando os nobres Deputados Aliomar 
Baleeiro e Bilac Pinto. Era a Assembléia do Banco do Brasil. O 
Deputado José Bonifácio levantava-se e dizia, dirigindo-se ao re-
presentante do Tesouro, naquela Assembléia: "Sei que as minhas 
palavras, ditas nesta hora, terão a solução do gesto de V. Ex.ª 
Se V. Ex.ª se levantar ou se mantiver sentado, o assunto será li-
quidado". É, de fato, ~ssim. Onde figura a maioria das ações do 
Estado, como na Sociedade Petrobrás, outra coisa não acontece-
rja senão isto: conforme a atitude do procurador, mantendo-se 
sentado ou levantando-se, ali estaria - como disse o Deputado 
José Bonifácio na Assembléia do Banco do Brasil - selada a sorte 
de qualquer intromissão estrangeira. 

O Sr. Bilac Pinto - V. Ex.a dá licença para um aparte? 
O SR. MOURA ANDRADE - Com muito prazer. 
O Sr. Bilac Pinto - V. Ex.ª há de convir que o estatuto do 

Banco do Brasil difere, fundamentalmente, da lei da Petrobrás. 
Não há no estatuto do Banco do Brasil a eleição de dois diretores 
por fração minoritária de acionistas, pois 7,1 % elegerão dois Di-
retores da Petrobrás. 
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Essa é uma düerença fundamental e não existe no Banco do 
Brasil. 

O SR. MOURA ANDRADE - V. Ex.ª, infelizmente, neste seu 
aparte fêz confusão entre reunião de diretoria e assembléia de 
sociedade anônima. Estou falando em assembléia de sociedade 
anônima e nessa votam os acionistas. não os diretores. 

O Sr. BiZac Pinto - V. Ex.ª então acha mais importante a 
assembléia do que a participação na direção efetiva da emprêsa? 

O SR. MOURA ANDRADE - A Petrobrás dá direção efetiva 
a brasileiros na emprêsa. V. Ex.ª sabe disso. A Petrobrás é um 
convite ao sacrifício do povo, porque, inclusive, dá ações ao povo, 
quando êsse lhe dá, as contribuições correspondentes. 

A Petrobrás é, portanto, uma medida eminentemente popu-
lar, ao contrário do projeto de V. Ex.ª, que é evidentemente capi-
talista, quando institui um empréstimo nas circunstâncias que 
vamos analisar . 

Aqui está como V. Ex.ª apreciou o assunto: 
"Art. 51. Fica a União autorizada a lançar, para 

suprimento do Fundo Nacional do Petróleo, empréstimos 
internos até Cr$ 1.000. 000. 000,00 (um bilhão de cruzei-
ros) por ano, durante os anos de 1952 a 1957, cujos títulos 
terão os valores nominais de Cr$ 200,00, Cr$ 500,00, 
Cr$ 1.000,00, Cr$ 5.000,00 e Cr$ 10.000,00 e as seguintes 
características: 

a) juros de 6% ao ano, e  
b) prazo de 10 anos.  
Parágrafo único. Os juros dos títulos dêste emprés- 

timo gozarão da isenção do impôsto de renda." 
O caboclo no interior, que planta feijão e arroz, está sujeito 

ao pagamento do impôsto de renda. O capitalista, na cidade, com-
prando títulos da INAPE estará ganhando 6% e isento do impôsto 
ele renda! E V. Ex.ª sabe que a marcha do mundo será para nin-
guém ganhar tão grande margem de lucros em inversões de títu-
los de sociedades. 

Ainda mais: 
"Art. 52. Os títulos do empréi;;timo terão direito a 

uma bonificação extraordinária nos exercícios em que a 
INAPE proporcionar lucros superiores a 10% sôbre o ca-
pital e as obrigações." 
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Não basta ao capitalista receber 6%; não basta estar isento 
do impôsto de renda! :a:1e ainda vai receber a bonificação por conta 
dos lucros dessa sociedade. E' o melhor negócio do mundo! Se, 
porventura, a sociedade fôr à "glória", êle não perderá nada; se a 
sociedade prosperar, der grandes lucros, como se pensa e espera, 
pois o petróleo será o maná promissor do Brasil, receberá bonifica-
ções extraordinárias! 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Permita-me um aparte. 
O SR. MOURA ANDRADE - Um momento.  
Ainda mais:  

"Art. 53. O resgate dos títulos dêsse empréstimo 
será feito, improrrogàvelmente, na data do vencimento 
e nas seguintes condições:" 

Vejamos como o capitalista vai ter seu título resgatado: 

"I - Se a cotação estiver acima do par, pelo valor 
da cotação." 

Se acharem o petróleo, quanto vai valer êsse título da emprê-
sa para o capitalista? Irá acima do par dez vêzes, cem vêzes, mil 
vêzes. ~le receberá pela cotação! Pura e simplesmente pela co-
tação! Mas se acontecer o contrário, .se não se achar o petróleo, 
se estiver o subsolo do Brasil, para infelicidade _nossa, sêco, e a 
companhia fôr à "glória'', ainda aqui se resolve a situação: 

"II - Se a cotação estiver abaixo do par, pelo seu 
valor nominal." 

O capitalista não perdeu. Entrou com dinheiro. Se a cotação 
está abaixo do par, êle recebe o valor nominal, ganhou os juros 
de 6%, não pagou impôsto de renda, viveu folgadamente dez anos, 
enquanto os outros foram dar no duro, no trabalho da terra. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª dispõe apenas de três mi-
nutos. 

O Sr. Lôbo Carneiro - Permita-me V. Ex.ª um aparte? 
O SR. MOURA ANDRADE - Sr_ Deputado Lôbo Carneiro, 

não posso, no momento, servir de ovelha ao seu aparte. (Riso). 
O Presidente acaba de me advertir. 
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O Sr. Lôbo Carneiro - Era apenafi para perguntar a V. Ex.ª 
se acusou, ou não, a diretriz da Petrobrás. Julguei que em seu dis-
curso fôsse defender essa emprêsa. E V. Ex.ª não a está defen-
dendo. 

O SR. MOURA ANDRADE - Era isso? 
O Sr. Lôbo Carneiro - Só isso, porque hoje, ainda ninguém 

ctefendeu a Petrobrás. 
O SR. MOURA ANDRADE - Minha função, aqui, é analisar 

os vários aspectos existentes ... 
O Sr. Lôbo Carneiro - Mas não l~.ouve, hoje - repito - um 

orador que defendesse a Petrobrás. 
O SR. MOURA ANDRADE - Infelizmente, o nobre correli-

gionário Nestor Duarte já o disse, êste é o Regimento da Câmara 
dos Srs. Deputados do Brasil. Fica-se obrigado, muitas vêzes, ao 
constrangimento de solicitar a ilustres colegas que abreviem seus 
apartes, quando êstes seriam esclarecedores ào discurso, quando a 
Nação precisa conhecer pensamentos de seus representantes. Infe-
lizmente é o Regimento da Câmara dos Srs. Deputados! Não há 
de ser, contudo, sempre assim. 

O Sr. Alíomar Baleeiro - Muito bem. Deus ouça V. Ex.ª 
O SR. MOURA ANDRADE - Não concluí. Evidentemente, 

se tiver outra oportunidade, voltarei à tribuna para prosseguir na 
análise de todos os projetos. 

Quero ver se conseguirei essa oportunidade. Por enquanto 
termino como começou o seu discurso o Deputado Aliomar Baleei-
ro: das três formas de pesquisa do petróleo - concessão de liber-
dade absoluta, estatal e sociedade de economia mista - a socie-
dade de economia mista é a melhor e a estatal é a pior de tôdas. 
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Maurício Jop-
pert que vai falar contra o projeto. 

O SR. M.A.URfCIO JOPPERT (Lê o seguinte discurso) -
Os países novos, como o Brasil, desenvolveram-se com o auxílio 
estrangeiro e ainda precisam da colaboração do exterior para pros-
seguirem ou incentivarem o progresso e a exploração de seus re-
cursos naturais. 
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Foi do estrangeiro que lhe veio o elemento colonizador, dota-
do do espírito de aventura e de coragem para desbravar as terras 
virgens e povoá-las, adaptando em regiões exóticas, mas exuberan-
tes de seiva vitalizante, a civilização originária de velhos países, 
fatigados de um intenso fulgor passadc.. E esta civilização fruti-
ficou e explendeu em novos surtos com asp~ctos próprios que dig-
nificaram a espécie humana. 

Do estrangeiro veio-lhe ainda a cultura secularmente acumu-
lada por gerações sucessivas, e de lá também lhe chegaram os 
progressos tecnológicos e aumentaram o confôrto e as condições de 
salubridade das populações, disciplinaram as fôrças naturais e 
foram buscar a energia que Deus havia condensado na matéria 
de que se f armou o próprio Universo. Mas nada disso aconteceria 
se os colonizadores das novas terras não fizessem vir com êles 
capitais e técnicos, hábeis em tôdas as modalidades da exploração 
do solo, do saneamento agrícola e urbano, da extração das maté-
rias-primas e de sua exploração em indústrias manufatureiras, 
produzindo nos continentes descobertos pelos grandes navegado-
res do Renascimento nações que em breve atingiram riqueza e 
poder superior a tôdas do Velho Mundo. 

Foi, pois, um benefício real para a Humanidade a vinda 
para os novos países dêsse capital em homens e dinheiro, que além 
de possuir o progresso material, trouxe com êle correntes de cul-
tura e de nobres ideais de liberdade e de igualdade política que os 
governos absolutistas da Europa não consentiam e perseguiam. E 
de tal modo se desenvolveram êsses ideais que na última metade 
do século XVIII e na primeira do século XIX proclamavam as jo-
vens nações. das três Américas sua independência política, embora 
continuassem a manter com as antigas metrópoles afinidades de 
sentimentos e cultura e de comércio que muito as nobilitaram. 

No Brasil, a evolução teve algo de paradoxal, porque, colônia 
portuguêsa a princípio, nação integrante da coroa lusitana a se-
guir, a sua independência foi proclamada pelo príncipe herdei-
ro da casa real portuguêsa, que fundou e consolidou dêsse lado do 
Atlântico um dos maiores impérios da terra. 

3. Não há pois motivos para repudiarmos, nem guerrearmos 
a entrada do capital estrangeiro em nosso país, porque a êle deve-
mos o que somos como nação independente e o progresso que con-
seguimos entre os povos da Terra . 
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Só podemos desejar que êles continuem a afluir em correntes 
de imigração, em equipamentos e em investimentos, para lavrar 
os campos, para utilizar as riquezas que encerra o nosso solo, para 
mobilizar as energias potenciais com que nos dotou a natureza. 

Que perigo poderá constituir para a nossa segurança política 
a vinda de capitais estrangeiros que se empreguem na ampliação 
ou no melhoramento de nossas rêdes de transportes, no aproveita-
mento de nossas fôrças hidráulicas, transformando-as em energia 
elétrica, formando-as com energia elétrica, que acionará nossas fá-
bricas, iluminará as cidades aumentando-lhes o confôrto, que sa-
neará os campos aumentando-lhes a produtividade? 

Tais criações são coisas que não se exportam e que uma vez 
aqui construídas ficarão integradas em nossa economia. E se ês-
ses capitais realizarem benefícios, é de boa ju8tiça que uma parte 
razoável volte para compensar aquêles que confiaram em nossa ca-
pacidade de progredir e nos enviaram os recursos de que dispu-
nham. E se êsses capitais crescerem e avultarem, tanto melhor 
para nós que enriquecemos e poderemos produzir mais para o bem-
-estar e para o conf ôrto de nossa população . 

Não sou, portanto, contrário à vinda de capital estrangeiro 
para investimentos em nosso país porque se êsse capital prosperar 
em nosso trabalho, será porque êle tornou possível nosso progresso 
e com êle nos beneficiamos imensamente. Seria uma ingratidão 
não reconhecermos quanto a êle devemos. 

Por outro lado, a nossa segurança como nação indepen-
dente e soberana está ligada ainda por alguns anos à sorte dos 
Estados Unidos da América do Norte, em cuja órbita da política in-
ternacional gravitamos. Os nossos esforços, no âmbito da polí-
tica exterior, deverão ser pois no sentido de fortalecer a grande 
nação irmã, conjugando com os seus os nossos recursos, permi-
tindo-lhe que utilize nossas bases de operações para um trabalho 
de igual para igual, conservando intacta a nossa soberania. 

Tenho a convicção de que devemos desenvolver, antes de tudo, 
uma política exterior de amizade e segurança in,teramericana, re-
pelindo as tentativas exóticas dos que nos querem desunir, pertur-
bando a nossa tranqüilidade com propagandas subversivas contra 
nós e contra outras nações americanas. 

Não penso na vinda de capitais estadunidenses para explo-
rar riquezas de nosso país: sua contribuição é diminuta e talvez 
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a única emprêsa de vulto até hoje aqui instalada de origem norte-
americana, é canadense, a Companhia de Carris, Luz e Fôrça do 
Rio de Janeiro, cujos serviços à nossa cidade, é de justiça reconhe-
cer, que, de um modo geral, são exceJentes. 

Temo-nos arranjado principalmente com a Europa, mas com 
a França e a Inglaterra e um pouco com a Alemanha. Mas a Eu-
ropa está no momento com as finanças em situação pior do que 
nós e os empreendimentos que aqui tinha feito, vão sendo bem ou 
mal liquidados . 

Os Estados Unidos só nos vendem à vista e quando as divisas 
escasseiam - o que acontece quase todos os anos - nada podemos 
comprar. Por outro lado, essas dificuldades, nos têm sido benéfi-
cas, porque nos ensinaram a vencer o "recalque" de nossa incapa-
cidade e assim vamos desenvolvendo com recursos próprios onosso 
parque industrial. 

Sou, portanto, em resumo, pela colabora.ção econômica com as 
nações do continente americano e em particular com os Estados 
Unidos, e reconheço que seu auxílio em técnicos e equipamentos 
nos é indispensável hoje, muito embora dispendioso. 

Abro uma exceção para a indústria do petróleo que, penso, 
devemo-lo fazer sozinhos, sem interferência dos dois grandes trus-
tes internacionais, Standard Oil e Royal Dutch Shell, embora en-
frentando na prática as maiores dificuldades. E como a luta é 
de proporções titânicas e, também, dado o caráter que hoje asssu-
miu o petróleo de elemento fundamental para a vida e a seguran-
ça militar das nações, penso que o Estado deve chamar a si e con-
trolar de modo absoluto tôda a indústria relativa a êle. 

E o que me leva a esta convicção é a história do seu desenvol-
vimento no mundo contemporâneo. 

A exploração do petróleo é diferente de tôdas as outras 
indústrias que se têm estabelecido no mundo e não pode ser com-
parada a nenhuma outra. Sua história já tem sido feita nesta Ca-
sa sob todos os a.spectos: geológico, técnico, econômico e político, 
em discursos e relatórios, que revelam uma notável erudição na 
matéria, da parte de nossos parlamentares, um perfeito conheci-
mento do problema. Essa história apresenta sucessões de aven-
turas românticas, intrigas internacionais com peripécias dramá-
ticas, guerras secretas entre nações amigas, golpes de violência, 
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explorações sociais em larga escala e até corrupções gigantescas 
minando as resistências mais chegadas aos Chefes de Estado . 

A industrialização do petróleo iniciou-se nos Estados Unidos, 
tendo por incentivador principal John Davidson Rockfeller, o fun-
dador da Standard Oil e o primeiro truste. O caráter de seus em-
preendimentos foi puramente individualista e os seus métodos de 
violência, de corrupção e de falta de e;-;crúpulos p~ra conseguir os 
objetivos desejados, tornaram-se como que radicados intrínsecos 
dessa indústria, porque seus adversários tiveram que usar os mes-
mos recursos para enfrentá-lo, e vencê-lo â;.; vêzes. 

Deixemos de lado o que foi a luta intensa do petróleo nos Es-
tados Unidos, assinalada pelas reações do próprio Govêrno contra 
ela e contra os "trusts", que culminaram na lei Sherman, em 1890, 
dissolvendo êstes e com o julgamento de Rockfeller, em 1907, sob 
o pêso de 1. 642 acusações e sua condenação ao pagamento de mul-
ta de 29. 240. 000 dólares, que aliás nunca foi paga. O grande mi-
lionário não se deixou abater e foi levando de roldão todos os obs-
táculos de qualquer natureza. 

Sem insistirmos nos episódios da vlda interna da indústria pe-
trolífera norte-americana até o fim da primeira guerra mundial, 
lembremos apenas aquela medida astuta de Rockfeller para criar 
o consumo do petróleo na China, mandando distribuir, gratuita-
mente, aos chineses, 500. 000 lâmpadas, conquistando, assim, um 
mercado de imensas possibilidades . 

As utilizações do petróleo foram, porém, estendendo-se, além 
de simples combustível para lâmpadas de iluminação. O emprêgo 
do óleo nas fornalhas da máquina a vRpor, o motor de combustão 
interna, o motor de explosão e outras numerosas aplicações, deram 
ao petróleo uma significação que os estadi..<:.tas inglêses cedo com-
preenderam e sentiram ao mesmo tempo, que era para o seu país, 
cujo poder industrial se firmara no carvão, uma questão de vida 
ou de morte. A guerra de 1914-1918 cosolidou essa compreensão, 
e assegurada a vitória, a Inglaterra desfez as iniciativas da Ale-
manha através do Deutsche-Bank para conquistar o petróleo de 
Mossul. Aliada ao holandês Deterding o "Napoleão do petróleo", 
que lutava contra Rockfeller na China, desfechou no mundo uma 
campanha política e diplomática para se garantir a posse das 
fontes petrolíferas que não possuía em seu território, e impedir 
que as outras potências européias dela se apossassem. 
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Da aliança Deterding-Inglaterra nasceu a Royal Dutch-Shell 
e mais tarde a Anglo-Persian. O petróleo não era mais um simples 
artigo comercial mas um apoio indispen:;ável à indústria e à segu-
rança militar britânica, de modo que a luta travada para a sua 
posse fora do cenário americano, não teve cortesias nem restrições 
de ordem moral: as razões de Estado superaram tôdas as outras 
e a Inglaterra, por assim dizer, teve o campo livre porque a Amé-
rica, rica em combustível líquido em seu próprio território, desin-
teressara-se do problema internacional. Para esta a questão do 
petróleo resumia-se em uma luta civil interna. Mas para a Ingla-
terra a luta foi internacional, com aspecto político, conduzida em 
plena paz, mas na realidade repleta de intrigas e manobras se-
cretas, conferindo ao petróleo um caráter suspeito de perturba-
ção, de gerador de corrupção, de revolução e de conflitos com pro-
motores contratados. 

Nos choques políticos atuais não há mais lugar para uma he-
gemonia localizada: trata-se da hegemonia do próprio globo. Os 
contendores tomam posição de um lado e doutro e o petróleo tor-
nou-se a alma das fôrças militares terrestres, aéreas e navais. E' 
pois com justa razão que os povos procuram assenhorear-se de 
suas fontes e resguardá-las cuidadosamente. 

Hoje desapareceu na política internacional a rivalidade entre 
as duas nações de língua inglêsa e, aliadas na conquista do petró-
leo, puseram de lado o individualismo e a concorrência livre por-
quanto consideram em jôgo a sorte po1ítica do planêta. 

Antes dessa aliança a Inglaterra lutou sozinha, intrigando, no 
Irã, no Irak, dentro dos próprios Estados Unidos, onde a Royal 
Dutch foi combater a Standrd Oil, na Arábia, armando exércitos 
ao rei Feisçal para expulsar a França de Mossul, criando dificul-
dades à Rússia, que afinal expulsou os estrangeiros de suas jazi-
das e avançou nas dos vizinhos quando se sentiu suficientemen-
te forte. 

A aliança anglo-americana para a conquista do petróleo nas-
ceu do enfraquecimento econômico e militar inglês e do desenvol-
vimento da Rússia. Nos dois partidos internacionais que se de-
finiram, devemos formar ao lado do primeiro, sem contudo nos 
deixarmos absorver, porque possuímos recursos para chegarmos à 
situação de grande potência. Mas para isso precisamos conservar 
a independência política. 
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A presença dos "trusts" do petróleo, mesmo em participação 
mínima nas emprêsas que se formarem para explorá-lo, é perigosa, 
põe em risco a segurança da nação como se pode verificar pela 
história contemporânea de outras nações americanas. 

No México, por exemplo, o americano Edward Doheny e o 
inglês Weetman Pearson, o primeiro ligado à Standard Oil e o se-
gundo à Royal Dutch, embora sob o nome de Mexican Eagle, 
meteram-se na política interna do país. O presidente Porfírio Diaz 
foi deposto pelas tropas do general Madero, armadas e financia-
das por Doheny. Por sua vez Madero foi derrubado e assassinado 
pela gente do general Vitoriano Huerta, estipendiado pela Mexican 
Eagle. O general Huerta foi obrigado a demitir-se, entregando o 
govêrno ao general Carranza, financiado por Doheny. 

Carranza foi, porém, patriôticamf'nte ingrato: aproveitando-
-se da entrada dos Estados Unidos na primeira guerra, em 1917, 
promulgou uma nova Constituição, em cujo Art. 27 se declarou 
que o petróleo mexicano só poderia ser explorado por mexicanos. 

A luta continuou, tendo sido o general Carranza deposto e 
assassinado. Seu sucessor, o general Alvaro Obregon, manteve en-
tretanto o mesmo princípio: o petróleo para os mexicanos. Pear-
son vendeu a Mexican Eagle a Deterding, que a substituiu por 
uma emprêsa de nome mexicano, a "Companhia Mexicana de Pe-
tróleo el Aguila" e Doheny acabou, em 1924, envolvido em um es-
cândalo monstro nos Estados Unidos. 

O papel do petróleo mexicano no mundo ficou muito reduzido 
com a nacionalização, embora mostrem as estatísticas que o con-
sumo interno aumentou e assinalou, no momento, como que um 
renascimento da indústria petrolífera naquele país. 

Não há muitos anos, na América do Sul, a guerra entre o 
Paraguai e a Bolívia foi obra de agentes dos "trusts" do petró-
leo, que não vacilam em armar e financiar para a luta grupo de 
nações, acirrando ódios remotos por n.otivos fúteis. 

Em sua brilhante oração, pronunciada há poucos dias sôbre 
a matéria, o nobre Deputado Euzébio Rocha mostrou o que tem 
sido na política interna da Venezuela a intervenção do petróleo 
internacional. Nada se respeita: quando um homem de govêrno 
oferece resistência, arma-se e financia-se o adversário e provoca-
-se a sua queda. 

2S - 26246 
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Falava-me alguém do progresso e do bem-estar da Venezuela 
sob o regime das regalias do petróleo. Lembrei-me da fábula do 
lôbo e do cão que vivia gordo e feliz no cativeiro do dono e convida-
va o lôbo para partilhar o seu bem-estar. :f::ste preferiu as incer-
tezas e os perigos da vida que levava ... 

Por estas razões formei na corrente que defende a tese 
do monopólio do Estado na exploração do petróleo. Sei que tere-
mos de fazer sacrifícios, apelando para contribuições voluntárias 
e compulsórias de nosso povo; sei que teremos dificuldades e que 
seremos embaraçados pelos grandes "trust.s", mas é o único meio 
de mantermos nossa soberania de nação independente. 

Por menor que seja a participação estrangeira em uma so-
ciedade privada ou sociedade de economia mista para a explora-
ção do petróleo, esta é suficiente para que se infiltrem entre nós 
os empreiteiros de agitações e guerras civis, derrubando governos, 
intrigando os partidos políticos, minando os fundamentos de nos-
sa independência econômica, custeados, talvez, com o nosso pró-
prio dinheiro . Está bem presente o caso Victor Oppenheim e o do 
escritor Monteiro Lobato, porque disse que no Brasil havia pe-
tróleo ... 

Não tenhamos mêdo de lutar pela solução estatal e percamos 
o recalque de nossa incapacidade financeira, porque precisamos 
na realidade de muito menos recursos do que se julga à primeira 
vista, sem meditar na questão, conforme mostrou o Ministro Bit-
tencourt Sampaio na palestra que fêz nesta Casa perante as Co-
missões de Transportes e Economia reunidas. 

Sr. Presidente, Srs . Deputados, estas foram as razões que me 
levaram a formar na tese estatal da exploração do petróleo, não 
pelo horror ao capital estrangeiro, não pelo mêdo da colaboração 
do estrangeiro, mas pelo amor à segurança de nossa independência 
política. (Apoiados). Tenho certeza de qu\;;, por minoria de ações 
que possa ter uma organização estrangeira, participando das socie-
dades que organizarmos, seja ela privada ou de economia mista, 
virá por aí a perversão das instituições, virá por aí a intriga políti-
ca, virá por aí a corrupção administrativa. 

E' por isso que me convenci que devemos afastar, tanto quanto 
possível, a colaboração estrangeira da exploração do nosso petró-
leo, e, assim, formei ao lado dos companheiros de partido, traba-
lhando, entre outros, com o próprio Ministro Odilon Braga que, 
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embora vencido nas discussões, não recusou sua colaboração para 
se chegar a uma solução estatal satisfatória. Tenho certeza de 
que, com a experiência de tivemos do que 8eja a administração 
pública, porque ambos já fomos Ministros de Estado, porque am-
bos já tivemos ocasião de organizar repartições autárquicas no 
Brasil, chegamos a uma solução que corresponderá ao ponto de 
vista do nosso partido. Sem paixão, sem o desejo de agradar ao 
Govêrno, sem o desejo de contrariá-lo, chamaria a atenção dos Srs. 
Deputados para o substitutivo apresentado pela UDN. Trata-se 
de solução sinceramente estudada, sem o espírito de oposição, mas, 
com o espírito nacional. O assunto foi meditado por partidários 
radicais da solução estatal, por elementos simpáticos à sociedade 
de economia mista. A solução representa, portanto, uma fusãq 
de pensamentos, a concretização de um desejo sincero de apresen-
tar ao Brasil o melhor meio para resolver o grande problema na-
cional. Não penso que tenha sido mal estudada a solução propos-
ta pelo Govêrno, que não tenha havido a preocupação sincera na 
sua elaboração de se chegar a um bom resultado. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Mas repare bem V. Ex.a.. Ao Go-
vêrno cabe a iniciativa e a responsabilidade de esclarecer ao Con-
gresso e à Nação sôbre todos os pormenores de um problema im-
portante quanto o do petróleo. Melhor do que ninguém V. Ex.ª 
conhece o vulto da literatura técnica, econômica, jurídica, política 
sôbre o caso do petróleo . Se alguém tiver dúvidas ... 

O SR. MAURÍCIO JOPPERT - E' justamente por isto que 
eu me inclino pela solução estatal. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - . . . basta compulsar num artig~ 
de uma enciclopédia especializada, como a de Seligman, o verbête 
sôbre o petróleo. Aí na parte bibliográfica 11á, talvez, uma leitura: 
de obras sôbre o aspecto econômico e legal do petróleo, estudos fei~ 
tos por universidades dos Estados Unidos, inúmeras na Inglater-
ra e Alemanha. Pois bem. A Mensagem do Govêrno é de uma po-
breza, de uma indigência completa: lugares comuns, frases, e es-
ta grande novidade - que o Brasil já não tem mais dinheiro para 
comprar petróleo! Nada mais ... 

O SR. MAURíCIO JOPPERT - E' contra êsse recalque que 
vim, também, trazer meu protesto e se escrevi as razões que acabo 
de ler, embora elas sejam tiradas da bibliografia sôbre o petróleo, 
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por demais conhecida dos Srs. Deputados, é porque não estão, em 
grande parte, divulgadas entre o povo. Estou falando desta tribu-
na à Nação para divulgar êstes argumentos simples, para chamar 
a atenção do povo para o perigo que pode haver em uma solução 
mal pensada. Muita gente que julga falar em nome do "bom sen-
so vulgar", pergunta com espanto: "Como vamos recusar a parti-
clpação do capital estrangeiro e seus técnicos se noo temos um e 
outro? Dêste modo nunca teremos petróleo"! 

Mas, Senhores, como tem vindo a participação estrangeira 
para o Brasil? Dos Estados Unidos pouco tem vindo; o americano 
só nos vende a dinheiro. A única emprêsa norte-americana aqui 
é a Light & Power, embora canadense, mas o seu capital inicial 
foi insignificante. 

O Sr. Flores da Cunha - A Light não é norte-americana. 
O SR. MAURtCIO JOPPERT - E' norte-americana. Não é 

estadunidense, mas é norte-americana, porque é canadense, e o 
Canadá está na América do Norte. Confundimos geralmente Es-
tados Unidos da América do Norte, mas, na realidade, na América 
do Norte há mais de uma nação - Estados Unidos, México, Ca-
nadá ... 

Por isso é que disse uma companhia norte-americana, embora 
não estadunidense. O seu capital, relativamente pequeno de ini-
cio, cresceu em virtude do emprêgo entre nós. Penso que essa em-
prêsa trouxe grande progresso para a nossa cidade: estabeleceu 
aqui métodos modernos, o que havia àe aperfeiçoado na ocasião 
para a exploração dos serviços de eletricidade, dos quais se encar-
regou. Não digo que todos os seus servjços sejam bons no momen-
to. De alguns dêles nos queixamos. Por isso é que disse, quando li 
minhas razões, que, de um modo geral os considero excelentes. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex.ª permite um aparte? 
O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Pois não. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Não contesto que a Light & Power 

tenha prestado grandes serviços ao Brasil. Também não contesto 
que, sob muitos aspectos, êsses serviços se revestiram de alta efi-
ciência. Mas, quando se alega aqui - tenho ouvido muitas vêzes 
- que a emprêsa estatal é, por sua natureza, notoriamente inefi-
caz, ineficiente, porque o Telégrafo às vêzes atrasa a entrega de 
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um telegrama, o Correio extravia uma carta, ou faz entrega em 
têrmo um tanto retardado etc., etc., lembro-me do caso da Light. 
Não há nesta terra quem não saiba que há milhares de pessoas que 
desejam telefones e não o conseguem. Ouço dizer que a média de 
expectativa é de três anos. Pois bem, aí está uma emprêsa parti-
cular que não serve bem, não atende a demanda de milhares e 
milhares de linhas telefônicas! Por quê? Por sua natureza de em-
prêsa privada. V. Ex.a é dos que conhecem bem os chamados pon-
tos de Carnot, os pontos dentro dos quais o explorador monopolista 
tem que manter sua emprêsa. Se quiser tirar o máximo proveito 
possível, se quiser o máximo de lucro, não pode ter o máximo de 
eficiência. São os pontos de Carnot. A Light sabe que, se intro-
duzir mais uma unidade. de exploração de suas linhas telefônicas, 
não encontra imediata remuneração para o capital, que é a sua fi-
nalidade precipua. Se introduzir mais uma estação de cinqüenta 
mil telefones, não terá cobertura imediata para cinqüenta mil 
aparelhos. Logo, não será interessante para ela a operação, por-
que se torna antieconômica e, então, faz prevalecer o interêsse 
privado. 

O SR. MAURíCIO JOPPERT - V. Ex.ª, que conhece bem 
isso, deve refletir sôbre o seguinte: talvez, um dos motivos seja 
a precariedade de contrato da emprêsa para os telefones, o qual 
está a findar-se. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Além dessa razão ... 
O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Essa é primordial. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - ... creio que há outra, da qual a 

Companhia não se afasta. Ela põe sempre a exploração no ponto de 
saturação. 

O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Se tivesse contrato longo ... 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Quando chegar aí, pára, até a uni-

dade imediata. Na minha terra, na Bahia, ocorre fato com maior 
gravidade, pois enquanto aqui se é atendido em meio minuto 
num pedido de ligação, lá se fica 15 minutos com o fone no ouvido, 
e nada se consegue! 

O SR. MAURíCIO JOPPERT - Agora a voga é menos lenta. 
V. Ex.ª tem razão. Não estou habilitado a defender os con-

tratos da Companhia Telefônica, de tôdas essas irregularidades, 



- 390-

das quais também sou vítima. Só conheço o assunto pela letra dos 
jornais e pelos males que causa a mim e ao povo carioca. 

Mas além dessa precariedade do contrato, a Companhia Te-
lefônica viu-se em dificuldades, durante a guerra, para obter equi-
pamentos. Acresce que, depois da guerra, pela ocupação violenta 
dos Prefeitos, êles tinham garbo em distribuir, como presente, apa-
relhos telefônicos aos amigos . 

Fiquei inscrito dois anos e meio à espera de um telefone para 
o meu escritório na cidade. Apesar de ter velhos amigos colegas 
na Companhia Telefônica, não houve meio de ser atendido! Certo 
dia, quando me alistei como candidato a deputado, escrevi uma 
carta ao Prefeito, que distribuía êsses favores. Lembrei a S. Ex.ª 
que, inscrito há mais de dois anos e tanto, aguardava um telefone. 
Pedi, como candidato a Deputado, uma prioridade; e nunca obtive 
resposta. A precariedade do contrato e outras dificuldades que 
desconheço, talvez tenham, concorrido para êsse estado de coisas. 

O serviço de bondes também é péssimo. O argumento, a meu 
ver o mais forte no caso, é ainda a preca~iedade do contrato, pró-
ximo do término. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção. 
O SR. MAURtCIO JOPPERT - Vou terminar, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa requerimento assi-

nado pelo nobre Deputado Bilac Pinto para prorrogação da ses-
são por 15 minutos, sem prejuízo da explicação pessoal, a fim de 
que o orador conclua seu discurso. 

Os Senhores que aprovam a requerimento queiram ficar como 
estão. (Pausa) . 

Aprovado. 
O orador dispõe de 15 minutos. 

O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Muito agradecido. 
Volto ao assunto do meu discurso, que é comentar a solução 

apresentada por intermédio do nobre Deputado Bilac Pinto, em 
nome da UDN. 

O Sr. Bilac Pinto - Permita-me um aparte a respeito ainda 
do capital estrangeiro que V. Ex.a vinha abordando. As compa-
nhias apontadas por V. Ex.ª como únicos exemplos do capital 
norte-americano entre nós ... 
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o SR. MAURÍCIO JOPPERT - Só citei essas. Acho que não 
hã outras. 

O Sr. Bilac Pinto - Há duas: a Bond & Share e a Light. 
Esta última, por exemplo, que tem seus títulos cotados em tôdas 
as bôlsas do mundo, para ampliação de obras, não quis recorrer 
ao mercado de capitais internacionais e obteve o aval do govêrno 
brasileiro, onerando as disponibilidades do nosso govêrno, as quais 
poderiam ser invertidas no Brasil em outros empreendimentos 
também de eletricidade. Informaram-me também que a Compa-
nhia Telefônica acaba de pleitear e conseguir do Banco do Bra-
sil empréstimo de cêrca de duzentos milhões de cruzeiros. Estâ 
confirmada, portanto, a tese de V. Ex.ª de que o capital estran-
geiro vem muito escassamente, ou não vem. 

O SR. MAURÍCIO JOPPERT - O americano não virã. Tal-
vez, enviem-nos equipamentos, sondas, técnicos, se não levarem os 
nossos pagando mais. Sei que seduções já estão sendo feitas -
mas dinheiro para aliviar a nossa situação de penúria de divisas, 
êste não teremos. Mandaremos depois o dinheiro do petróleo para 
pagar o equipamento que nos remeterem e ainda para pagar os 
dividendos dos acionistas dessas emprêsas. Mas certamente virão 
os agitadores internacionais, os fomentadores de distúrbios, os es-
pecialistas em acirrar os ódios entre partidos políticos, os espe-
cialistas em corrupção de homens do govêrno para amolecer as 
resistências e impor essa colaboração que o povo não deseja e 
teme. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Lamento não esteja presente o no-
bre Deputado pelo meu Estado, o Sr. Hélio Cabal. S. Ex.ª po-
deria expor-lhe as observações pessoais colhidas em tôrno da Com-
panhia do Vale do Rio Doce, no momento em que S. Ex.ª era au-
xiliar do Presidente Dutra. Muitas coisas diria S. Ex.a a respeito 
da participação de estrangeiros em emprêsas mistas brasileiras. 

O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Assim, penso que a UDN, 
abraçando a solução estatal, no caso do petróleo, agiu de acôrdo 
com os interêsses nacionais. E como organizou a UDN o seu pro-
jeto? Criando uma entidade estatal. 

Trata-se de entidade diferente das autarquias até agora en-
saiadas na administração. 
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Formando um órgão de natureza estatal, a emprêsa seria fi-
nanciada por um fundo, o Funào Nacional do Petróleo. Como se-
ria êle constituído? Com os recursos pedidos pelo Govêrno para a 
Petrobrás, com os lucros do empreendimento. :mste fundo financia-
ria a vida da emprêsa, que poderia fazer empréstimos futuros, con-
forme se acha no projeto, se, porventura, fôsse neoossário ampliar 
os recursos além daqueles já previstos - o que tudo leva a crer 
não se daria. Essa emprêsa teria um órgão deliberativo consti-
tuído por entidades, da maior responsabilidade na Nação: um Pre-
sidente executivo, nomeado pelo Chefe do Govêrno, assistido por 
diretores, homens, naturalmente, dispostos a colaborar no sucesso 
da emprêsa e da confiança de S. Ex.a Para que a responsabilidade 
não recaísse sôbre os ombros de um só homem, os diretores seriam 
nomeados pelo Presidente da emprêsa, que representaria o Go-
vêrno, com a aprovação do órgão deliberativo. 

O Estado, às vêzes, pode administrar bem, não há dúvida. 
Tudo depende dos homens escolhidos. 

O Conselho Nacional do Petróleo teria feito muito mais com 
os homens que o têm dirigido, se lhes houvessem dado recursos 
suficientes. 

:msses homens, pode o Govêrno colocá-los na direção de uma 
sociedade estatal provida de recursos bastantes, que o petróleo se-
ria uma realidade no Brasil. 

Recordo-me, no momento, da antiga Inspetoria de Sêcas. 
Quando o Sr. Getúlio Vargas, no início de seu Govêrno, em 1932, 
precisou socorrer os nordestinos, vitimados por uma sêca atroz, 
que durava três anos, foi buscar o engenheiro Luís Vieira, a quem 
não conhecia. :msse engenheiro mobilizou ràpidamente, com as 
verbas postas à sua disposição, tudo que havia sobrado do empre-
endimento do Govêrno Epitácio e se achava abandonado no Nor-
deste, felizmente em bom estado de conservação pelo clima sêco 
da região. Mas começaram a chegar ao Rio denúncias e protestos 
contra a ação do engenheiro Luís Vieira. Era Ministro da Viação 
o Sr. José Américo de Almeida. Pediu êle fôsse constituída comis-
são de sindicância para apurar as irregularidades. Seu apêlo foi 
dirigido a diversas instituições de engenharia - o Clube de En-
genharia, a Sociedade Brasileira de Engenharia, hoje desapareci-
da; a Sociedade de Engenheiros da Prefeitura e outras - a fim de 
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que cada uma indicasse um representante do Clube para formar 
essa comissão. Era representante do Clube de Engenharia o Pro-
fessor Sampaio Correia e eu, da Sociedade Brasileira de Engenhei-
ros. Nós nos reunimos e fomos ao Ministro José Américo, para di-
zer que não iríamos em caráter de sindicância. Se êle desejasse a 
inspeção da execução estaríamos prontos a seguir. Aceita a suges-
tão, partimos para o Nordeste. Examinamos o que estava fazendo 
o Engenheiro Luís Vieira. Ao voltarmos, tudo explicamos ao emi-
nente Ministro que daí por diante prestigiou integralmente a ação 
daquele engenheiro, que só se retirou das obras do Nordeste quan-
do começaram a negar verbas e a burocratizar a Inspetoria de 
Sêcas. 

Quando era eu titular da pasta, fui encontrar engenheiros. 
funcionários com mais de 20 anos de serviço, na situação de dia-
ristas, tal como deixara Luís Vieira. A repartição estava burocra-
tizada e ineficiente. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - E' preciso tirar raça do Sr. Vieira, 
não só pela sua capacidade e eficiência técnica, mas, sobretudo, 
por êsse exemplo de abandonar o cargo, quando lhe negaram ver-
bas para cumprir seu dever. 

O SR. MAURtCIO JOPPERT - Foi justamente o que acon-
teceu. 

O Govêrno, portanto, escolhendo convenientemente os ho-
mens, pode ser bem sucedido em seus empreendimentos. 

Dirigi uma repartição no Ministério da Viação. Substituiu-
-me creio que o engenheiro Adroaldo Junqueira Aires e, depois, o 
Dr. Trajano Reis. Por motivo qualquer, talvez dificuldades com 
o Govêmo, o Dr. Trajano Reis deixou a direção da mesma. Trata-
va-se de repartição nova, de pouca gente e de alta eficiência que 
construiu os primeiros aeroportos do Brasil. 

O sucessor do Dr. Trajano Reis deu a impressão de jogar 
água fria numa vasilha em que houvesse água fervente. Nunca se 
viu, da noite para o dia, uma atividade cessar mais bruscamente, 
apagar-se de modo mais completo do que essa repartição incipien-
te, que nunca mais retomou o ritmo antigo. 

Portanto, acredito muito na eficiência e qualidade dos indiví-
duos. Aliás, dizia o poeta que "um fraco ensina e faz fraca a 
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forte gente". Prevendo tôdas as eventualidades, ofereci também ao 
projeto governamental da Petrobrás algumas emendas, embora 
como disse, não o considere um projeto antipatriótico, mas ape-
nas um projeto que não convém ao Brasil, no setor do petróleo. 

Apresentei diversas emendas, visando corrigir um pouco a re-
dação defeituosa da proposição governamental. Chamo a atenção 
daquelas que apóiam o projeto da Petrobrãs, no caso de ser êle 
vitorioso, para o Art. 2.0, que diz: 

"A Petróleo Brasileiro S.A. terá por objeto a pesqui-
sa, a lavra, a refinação, o comércio e o transporte do pe-
tróleo - proveniente de poço de xisto - e de seus deri-
vados, bem como de quaisquer atividades correlatas ou 
afins." 

Há aqui uma redação defeituosa, de estudante mal apli-
cado, porque o xisto betuminoso não pode ser incluído entre os 
derivados do petróleo; o que o projeto quis dizer, e não disse, é 
que o petróleo podia provir de poço ou de xisto betuminoso. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Naturalmente, nobre Deputado, o 
projeto é do partido Presidente da República e não quis de maneira 
alguma divorciar-se daquela redação do Art. 1.º do projeto sôbre 
redesconto em que se começa o período por uma variação prono-
minal. (Riso) • 

O SR. MAUR:tCIO JOPPERT - Ao Art. 1.º também há di-
versas emendas, e no projeto substitutivo da Comissão de Finan-
ças, há referências à Petrobrás. Petrobrás é hoje uma denomina-
ção popular, que calha muito bem à Petróleo Brasileiro S.A., mas 
é preciso ao Art. 21, definir que, por abreviação, a emprêsa pode 
ser chamada de Petrobrás. Tenho uma emenda neste sentido. 

Uma outra emenda é ao Art. 14. Chamo a atenção, ainda, 
para a redação defeituosa que tem êste artigo. Diz: 

"A sociedade será dirigida por um Conselho de Admi-
nistração constituído da seguinte forma:". 

Quando se pensa que vem a forma de constituição do Conse-
lho, vem o modo de o Presidente nomear o Conselho. Ora, é preci-
so dizer como é que o Conselho vai ser constituído. Falta alguma 
coisa neste artigo. O § 1.o não devia ser colocado onde está, pois, 
em seguida ao artigo devia vir a constituição do Conselho. 
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O § 1.º diz que o Presidente da República nomeará quatro 
diretores, dos quais um será o Presidente da Sociedade. 

Não diz como será constituído o Conselho, de modo que ima-
ginei uma forma de constituição do Conselho por um presidente 
e três diretores - conselheiros, eleitos pelas pessoas jurídicas de 
direito público, com exceção da União, e pelas pessoas físicas e 
jurídicas de direito privado, para constituírem o Conselho. 

De modo que as emendas apresentadas são neste sentido. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; palmas). 





SESSÃO DE 19 DE .JUNHO DE 1952 

"' ............................................ ; ............. .  
.. .. . . . . . . . .. ..... . . .... . . . .. . .... . . .. . . . . . . . ... . . . . . ... . ... . . 

EXPEDIENTE 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Hélio Cabal, 
primeiro orador inscrito no expediente. 

O SR. HÉLIO CABAL - Sr. Presidente, Srs. Deputados, era 
minha intenção falar sôbre o projeto da Petrobrás na oportunida-
de de seu debate. Como, entretanto, está iminente medida amea-
çando a liberdade de palavra, isto é, o encerramento da discussão, 
falo, neste instante, a respeito do assunto, procurando me salvar 
dêsse cerceamento. 

Sr. Presidente, depois de ouvirmos tantas vozes ilustres e pres-
tigiosas nesta Câmara, que mais haveria de dizer acêrca do pro-
jeto da Petrobrás que não corresse o risco de repetir argumentos 
já expostos? Por isso, ao tratar dêste assunto, procurarei inspirar-
-me em autoridade de fora da Câmara: irei buscar inspirações na 
maior autoridade da República em matéria de petróleo, aquêle 
cuja fôrça é tamanha que a maioria desta Casa lhe vai seguir a 
orientação - o Sr. Getúlio Vargas. 

Que disse o Sr. Getúlio Vargas sôbre o petróleo? Disse o se-
guinte, em 6 de novembro de 1948, em entrevista concedida a re-
vista "Globo", de Pôrto Alegre, respondendo a pergunta "Devemos 
permitir a participação do capital estrangeiro na exploração do 
petróleo?" 

"Não. Devemos entregá-lo ao monopólio estatal. O 
Govêrno é quem deve explorá-lo. Se permitirmos o capi-
tal particular, mesmo nacional, nosso petróleo pode cair 
em mãos de testas-de-ferro". 

Em entrevista concedida ao "Jornal de Debates", em 20 de 
roaio de 1949 assim se manifestou o Sr. Getúlio Vargas: 
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"E' V. Ex.a partidário da exploração, pelo Govêrno, 
das principais fontes de energia industrial - carvão, ele-
tricidade e petróleo? 

- Já afirmei que o programa do Partido Trabalhista 
Brasileiro deve ser a socialização progre~siva das fontes 
de riqueza nacional". 

No discurso de candidato, proferido em Feira de Santana, Ba-
hia, no dia 31 de agôsto, assim se referiu o Sr. Getúlio Vargas: 

"Fonte incomparável de energia, da qual tanto de-
pende o progresso, a consolidação da riqueza nacional e 
a sua segurança, o petróleo não pode escapar ao contrôle 
eçonômico do Estado, para que não se comprometa a nossa 
soberania nacional. Falemos claro: o que é imprescindí-
vel à defesa nacional, o que constitui o alicerce da nossa 
soberania, não pode ser entregue a interêsses estranhos, 
deve ser explorado por brasileiros, evitando-se a penetra-
ção sub-reptícia de monopólios ameaçadores". 

O Sr. Lobo Carneiro - Já, aí, há uma modificação na mani-
festação do Sr. Getúlio Vargas. Ao ser entrevista,do pela revista 
"Globo", S. Ex.ª havia opinado pelo monopólio estatal, dizendo que 
se entregássemos a exploração do petróleo ao capital particular, 
mesmo brasileiro, o empreendimento poderia cair nas mãos de 
testas-de-ferro. Já na Bahia, S. Ex.ª falou de modo mais confuso. 
Houve, portanto, uma alteração. 

O SR. HlilLIO CABAL - Não vejo contradição nas diversas 
declarações do Sr. Getúlio Vargas. 

O Sr. Lobo Carneiro - Na primeira, S. Ex.ª foi. muito mais 
preciso; a solução seria o monopólio estatal. 

O SR. HlilLIO CABAL - Na primeira S. Ex.a é especifico. Nas 
outras traça normas gerais. A primeira declaração cabe perfeita-
mente dentro das outras. Não há a rigor, no meu entender, contra-
dição. De qualquer forma, tem profunda razão o Sr. Getúlio Var-
gas. 

O Sr. Raimundo Padilha -V. Ex.ª permite um aparte? 
O SR. HlilLIO CABAL - Se é preciso descobrirmos petróleo ... 
O Sr. Moura Andrade - V. Ex.ª está sendo faccioso. Para a 

esquerda está concedendo apartes. Para a direita, nega-os. 
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o SR. HÉLIO CABAL - Sr. Presidente, essencial é não per-
mitirmos que, no afã de conquistarmos o petróleo, de adotarmos 
o meio eficiente para o ganharmos, percamos a liberdade e 
o direito de dispor livremente dos nossos destinos. 

O Sr. Flores da Cunha - V. Ex.ª não querendo a intervenção 
dos que defendem a Petrobrás, como o brilhante Deputado Auro de 
Moura Andrade e êste modesto colega de V. Ex.ª mandando, a 
pouco e pouco, que aguardem, faz-me lembrar a reconciliação, in 
extremis, de Talleyrand com a Igreja. Monsenhor Dupon de L'Eure 
entrava no quarto, nos últimos momentos de Talleyrand, e êle di· 
zia: "Ainda não é tempo... " (Riso). 

O SR. HÉLIO CABAL - Não é exato. V. Ex.ª não compreen-
deu bem minha intenção. O aparte que concedi ao nobre Deputado 
Lobo Carneiro era atinente à passagem... 

O Sr. Moura Andrade - O outro, V. Ex.ª nem o ouviu ... 
O Sr. Raimundo Padilha - O outro não seria pertinente... 

(Risos). 

O SR. HÉLIO CABAL - Vou provar a V. Ex.ªª que não 
tenho nenhum parti pris. Queira o nobre Deputado Raimundo Pa-
dilha dar o seu aparte. 

O Sr. Raimundo Padilha - O problema, como o queria colo-
car, era o seguinte, aliás, segundo o pensamento inicial de V. Ex.a, 
Estamos realmente, divididos, nesta Casa, em tôrno de um proble-
ma fundamental para a economia da Nação, intimamente relacio-
nado com o problema energético, com o desenvolvimento das fon-
tes de produção de energia. Mas, por outro lado, ao que parece, co-
locamo-nos, a latere, dividindo-nos em tôrno de duas teses ou de 
um conflito de opiniões dentro do Partido Trabalhista Brasileiro, 
ou seja, entre a diretriz de seu eminente chefe, Doutor Getúlio 
Vargas, e a corrente da extrema esquerda, que tem como epígono, 
nesta Casa, a figura simpática e eminente do Deputado Euzébio 
Rocha. 

O SR. HÉLIO CA'BAL - Senhor Presidente, tinha o Sr. Ge-
túlio Vargas razão ao profligar, prever e temer tamanhos perigos. 
O projeto da Petrobrás permite aos trustes se insinuarem no seu 
mecanismo, ameaçando a consecução dos seus fins e, em conse-
qüência, pondo em risco a própria segurança do Estado. Como? 
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O projeto da Petrobrás é um projeto complexo, que se desdobra 
no tempo e se apresenta sob duas aparências. 

O Sr. Vieira Lins - Permita V. Ex.ª um aparte, antes 
de prosseguir no seu raciocínio, pois não quero perturbá-lo. 
Estava .escrevendo e não pude, desde logo, responder ao aparte do 
nobre Deputado Raimundo Padilha. S. Ex.ª estranhou a contradi-
ção do Partido Trabalhista Brasileiro, pela atitude do Deputado 
Euzébio Rocha. Devo esclarecer a S. Ex.ª, interferindo no discurso 
do nobre orador, que é brilhante, o seguinte: O Partido Trabalhista 
Brasileiro apreciou o projeto da Petrobrás na sua íntegra, tomando 
o rumo que melhor atendia aos nossos interêsses E' submeteu suas 
emendas à apreciação do ilustre líder da maioria. O Deputado 
Euzébio Rocha, que tinha pontos de vista diferentes, mas estava 
dentro do princípio da liberdade de pensamento que o partido dá 
aos seus filiados, ficou no seu ponto de vista, sem quebra da dis-
ciplina partidária, sem qualquer ofensa aos princípios do partido, 
sem contradição. 

O Sr. Euzébio Rocha - Permita-me o ilustre orador: o assunto 
é pertinente e aqui vale, pelo menos torna-se imperiosa, minha 
intervenção. Disse muito bem o nobre colega e líder de partido, 
Deputado Vieira Lins, que não há contradição em minha atitude. 
O Sr. Getúlio Vargas, no pleito, propugnou pelo monopólio es-
tatal. Eu continuo propugnando pelo monopólio estatal e meu par· 
tido não aceitou, de forma alguma, a Petrobrás tal qual está. Mi-
nha emenda é nacionalista. Ainda não vi um orador subir à tri-
buna e dizer que a Petrobrás deve ser aprovada tal como está no 
projeto. Os que querem encontrar solução transitória, propõem 
emenda que resguarda a soberania nacional. E' o que estamos 
sentindo nesta Casa. 

O Sr. Moura Andrade - No dia em que o Congresso brasileiro 
aceitasse a afirmação do nobre Deputado Euzébio Rocha, de que 
deveria aprovar os projetos de lei governamental tal qual vêm, 
teria perdido sua finalidade. Aqui, não seríamos legisladores, não 
estaríamos, de maneira alguma, exercendo nossas funções. Se de-
vemos aceitar as proposições como vêm do Executivo, quando te-
mos oportunidade de melhorá-las, não se justifica o Parlamento. 

O Sr. Euzébio Rocha - V. Ex.ª está deturpando meu pensa-
mento e torna-se necessária, novamente, minha intervenção. 
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Não disse que a Câmara aqui está para aprovar os projetos do Go-
vêrno qual vêm, mas, quando os projetos vierem perfeitos, devem 
ser assim aprovados; quando contêm falhas, que o Congresso as 
corrija. 

O Sr. Nestor Duarte - Uma das coisas mais interessantes no 
projeto Euzébio Rocha é a divergência que apresenta com relação 
ao pensamento do Sr. Presidente da República. Que mal há nisso? 
que gravidade há nisso? 

O SR. PRESIDENTE - Peço atenção dos Srs Deputados: o 
orador reclama que não pode desenvolver suas considerações. 

O SR. HÉLIO CABAL - Nobre Deputado Flores da Cunha, 
fui seguir a sugestão de V. Ex.ª e eis o resultado ... 

O Sr. Flores da Cunha - Estou de acôrdo. Apesar de reconhe-
cer que V. Ex. a dispõe de grandes recursos mentais, acho que está 
sendo perturbado e roubado no seu tempo. 

O Sr. Nestor Duarte - Perturbado, não. Roubado. 
O SR. HÉLIO CABAL - Dizia, eu, Sr. Presidente, que o pro-

jeto da Petrobrás é complexo, se desdobra no tempo e, quanto à 
sua essência, apresenta três aparências. 

No primeiro estágio, trata-se de emprêsa estatal cujo capital 
é 100% do Estado, cuja gestão, cabe inteiramente ao Estado. No 
segundo tempo, vai o Estado perdendo, gradualmente, participa-
ção na propriedade da Petrobrás e a participação na gestão vai 
sendo ocupada, paulatinamente, pelo truste. No terceiro tempo, fi-
nalmente, o Estado detém, aparentemente 51 % da propriedade, 
mas, um têrço da gestão, êle a cedeu inteiramente ao truste. 

Quanto à essência, a Petrobrás, irá explorar integralmente 
tôdas as fases do petróleo. No entanto, sabemos, pelos dispositivos 
que prevêem sua associação com companhias subsidiárias que as 
principais, as maiores tarefas podem ser delegadas a companhias 
às quais ela se associará e onde terá eventualmente 51 % da pro-
priedade, mas onde terá de dividir a gestão com os trusts. 

O Sr. Augusto Meira - V. Ex.a me permite um aparte? 
O SR. HÉLIO CABAL - Um momento, Sr. Deputado. 
Ora, Sr. Presidente, adota a Petrobrás o modêlo de sociedade 

de economia mista. Que é sociedade de economia mista? E' um 
monstro lógico, inconcebível hoje. Tenta reunir a sociedade de 

26 - 26 246 
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economia mista dois elementos contraditórios: a satisfação de um 
interêsse público e o lucro por suas próprias naturezas divergen-
tes. A sociedade de economia mista é instituto antiqüíssimo. A 
primeira foi a Companhia das índias Ocidentais fundada na Ho-
landa para vir empreender a colonização e o comércio de ultramar. 
Sabemos, é da história do Brasil, que os dirigentes da Companhia 
- aqui o próprio Príncipe de Nassau - atribuíam o insucesso da 
mesma à luta entre os dois interêsses na Holanda - o interêsse do 
Estado e o do acionista privado. Todos os outros chefes da coloni-
zação holandesa, no Brasil, se referiram a êsse aspecto da questão. 
E, finalmente, a parte do lucro acabou predominando, vencendo, 
e a companhia se retirou de nisso Pais . 

Apesar de instituição de origens tão remotas pela História afo-
ra só se encontra um ou outro exemplo esporádico. O seu desen-
volvimento foi no sentido da evolução de seus dois elementos: no 
que tange ao lucro, ela continuou evoluindo sob a forma de socie-
dade anônima; no que tange à satisfação do interêsse público em 
jôgo consubstanciou-se na emprêsa estatal, hoje o instrumento 
ideal, universalmente adotado. 

Vejam, por exemplo, agora, as corporações dos Estados Uni-
dos da América, as corporações da Grã-Bretanha, que são os ins-
trumentos pelos quais o Estado, quando julga necessário, inter-
vém no campo econômico. 

Mas, Sr. Presidente, a sociedade de economia mista, êsse ins-
trumento obsoleto, êsse monstro lógico, só é adotado no Brasil. 
Eu diria mais ainda: nem no Brasil é adotado, porque só nominal-
mente é que existe a sociedade de economia mista entre nós. Se· 
não, vejamos: a percentagem da parte governamental no capital 
da Companhia Siderúrgica Nacional - pasme a Câmara dos Depu-
tados! - é de 70%; 30%, apenas, foram subscritos pelo capital 
privado, e isto mesmo no fim de uma campanha tenacíssima, em 
que foram mobilizados todos os esforços de propaganda, tôda a 
coação, todos os apelos emotivos ao patriotismo. 

Outro exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce: 91 % de seu 
capital são constituídos pela participação do Estado e 9% pela 
contribuição privada. 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco - 99,75% repre-
sentam a participação do Estado e 0,25% a do capital privado. 
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Ainda há mais: a Refinaria de Mataripe. A lei que autorizou 
sua criação prevê sua transfarmação e constituiç§.o definitiva em 
sociedade de economia mista, o que, porém, jamais foi tentado, e 
nem o será, por saber o Govêrno inteiramente inútil e altamente 
ameaçador à consecução dos seus objetivos, ao. funcionamento 
da sua obra. 

O Sr. Nestor Duarte- Não foi tentado porque o Govêrno não 
quis pôr em prática o dispositivo legal. Pode ser que, ao tentar, 
não encontrasse estímulo por parte da iniciativa particular. Não 
houve, porém, oportunidade por que se tentasse essa iniciativa par-
ticular. 

O SR. HÉLIO CABAL - Vou responder a V. Ex.ª no decurso 
de meu raciocínio. 

Alega-se que a vantagem da sociedade de economia mista -
e o nobre Deputado Flores da Cunha, ainda ontem, me repetia isso 
- é a responsabilidade de atrair capitais privados para empreendi-
mentos ou investimentos em que o capital público não é suficiente. 

Ora, estou provando com exemplo: em todos êsses empreendi-
mentos, que podem ser classificados de básicos, fundamentais, os 
maiores do último decênio, no Brasil, a participação do capital 
privado é mínima, insuficiente, nula. 

Assim, está aí derrogada, irlteiramente, a tese de que a socie-
dade de economia mista enseja o auxilio do capital privado, e, 
portai;ito, a fórmula é inócua. Mas, sõmente inócua? Não. Altamen-
te perigosa, também. E por que, Sr. Presidente? Vcu prová-lo mais 
adiante. 

O Sr. Amando Fontes - V. Ex.ª ataca a fórmula da economia 
mista. Como já havia proposto no meu substitutivo, e aceito agora, 
sou forçado a defender a idéia para dizer a V. Ex.a que o que me 
atrai na sociedade de economia mista não é o aspecto que V. Ex.ª 
referiu, mas a flexibilidade, a possibilidade de movimentar os re-
cursos, de resolver problemas de administração. Numa sociedade de 
economia mista, que é sociedade anônima, isso é muito mais fácil, 
evidentemente do que uma sociedade prêsa ao Estado. 

O SR. HÉLIO CABAL - Responderei imediatamente a 
V. Ex.a. Primeiro, para que uma emprêsa de interêsse público tenha 
flexibilidade, não é necessário, de modo nenhum, seja sociedade 
de economia mista. Veja-se o exemplo da Refinaria Mataripe, le-
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vada a efeito em tempo recorde, funcionando admiràvelmente, e 
onde foi recuperado integralmente o capital empregado. E nem 
chega a ser autarquia - é uma Comissão. 

Por conseqüência, nobre Deputado, há ainda, no Direito Ad-
ministrativo, fórmulas perfeitas, que garantam a flexibilidade, 
conseguindo-se, assim, o objetivo que V. Ex.a tem em mira. Mas, 
também, a minha maior dúvida com relação à sociedade de econo-
mia mista, evidentemente, não é nos moldes que tem sido pratica-
do aqui entre nós, isto é, mediante a participação do capital pri-
vado. Longe disso. O nobre Deputado Sr. Aliomar Baleeiro, ainda 
ontem, demonstrou que é possível fazer-se uma sociedade de eco-
nomia mista somente com capitais governamentais, ou seja, com 
capitais não só da União Federal, mas também dos Estados e dos 
Municípios. Neste sentido encontraríamos terreno amplo para con-
ciliar tôdas essas divergências, tôdas essas inconveniên~ias. 

O Sr. .A.mando Fontes - Quero dizer, com referência à Refi-
naria de Mataripe e a serviços a cargo do Conselho Nacional do 
Petróleo, que ouvi na Comissão de Economia o depoimento do 
Sr. Pedro Moura, engenheiro incumbido daqueles serviços, de que, 
em virtude dos entraves encontrados na própria Constituição e no 
Código de Contabilidade, o C. N. P. estava perdendo seus melhores 
engenheiros, porque não lhes podia pagar o que reclamavam. Ain-
da no ano passado - acrescentava êle - precisamente dez enge-
nheiros, do melhor quilate, haviam abandonado aquêles serviços. 

O Sr. Bilac Pinto - Permita o nobre orador. Considero im-
portante a intervenção do eminente Deputado Sr. Amando Fontes, 
porque S. Ex.ª traz à Câmara a motivação do seu ponto de vista 
favorável à sociedade de economia mista. Queria dizer ao nobre 
Deputado e à Casa que, modernamente, não só na Alemanha, como 
nos Estados Unidos - em geral nos países de língua inglêsa -
existem sociedades anônimas com a participação exclusiva de en-
tidades e que têm a flexibilidade, as atribuições normais das em-
prêsas privadas. Outra coisa não fêz o substitutivo da U. D. N. do 
que criar uma emprêsa de Estado, com tôdas as características de 
emprêsa privada. 

O SR. HÉLIO CABAL - Muito obrigado a V. Ex.a. 
O Sr. Amando Fontes - Mas o Deputado Antônio Balbino 

contesta a juridicidade da organização proposta. 
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o Sr. Bilac Pinto - Não. Impugnou um artigo ou outro, al-
gumas disposições secundárias. 

O Sr. Amando Fontes - Quero aproveitar para dizer que se 
se fôr possível encontrar-se um organismo paraestatal que tenha 
flexibilidade e cuja diretoria possa exercer a direção como a exer-
cem as das sociedades anônimas deixarei meu ponto de vista e 
concordarei com essa modificação. (Muito bem. Palmas) . 

O SR. HÉLIO CABAL - Muito me honra haver contribuído 
para o esclarecimento de V. Ex.l'l. 

Dizia eu, Sr. Presidente, se adotássemos a sociedade de ec0:-
nomia mista, - não nessa nova acepção - a fórmula seria inócua, 
se não fôsse altamente perigosa. 

E por quê? Por duas razões. Primeiro, porque enseja que o 
Estado perca o contrôle da propriedade; e, segundo, porque dá 
oportunidade, através desta faculdade, que os trustes açambar-
quem a maioria das ações. Mesmo que seja prevenida esta hipó-
tese - através de dispositivos hábeis - o projeto da Petrobrás 
prevê a participação do truste na gestão, fato altamente perigoso 
e inconveniente, como provarei em seguida. 

Mostrava eu, Sr. Presidente, que, no terceiro estágio, o Estado 
se apresenta na Petrobrás como possuindo, aparentemente, 51 % 
das ações. Por que aparentemente? Porque, de acôrdo com o ar-
tigo, segundo o qual terão direito a voto os tipos de acionistas cuja 
relação se dá, não se exclui, de modo nenhum, que outros não 
possam também ter direito a voto. A inferência é imediata, é evi-
dente. Ora, no Art. 3.0 ou 4.º, se não me engano, diz-se que o 
capital da Petrobrás será integralizado em etapas, progres-
sivamente, e serão oferecidas essas parcelas do capital sob a for-
ma de subscrição de ações ordinárias ou preferenciais. Quer di-
zer, então, que o capital da Petrobrás se dividirá em ações pre-
ferenciais e ações ordinárias: ordinárias que terão direito a voto, 
e preferenciais que não se sabe se terão direito a voto. 

O Sr. Moura Andrade - Não terão direito a voto. Isto foi su-
ficientemente esclarecido, em debates havidos na Comissão de Eco-
nomia. E para corrigir essa situação, em virtude, exatamente, da 
dúvida levantada, foi apresentada e aceita emenda, incorporada ao 
projeto, na Comissão de Justiça, declarando que as ações preferen-: 
ciais não terão direito a voto. 
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O Sr. Edison Passos - Mesmo que tenham mais de três anos. 
O SR. HÉLIO CABAL - Sr. Deputado Moura Andrade, estou 

discutindo... 
O Sr. Moura Andrade. - V. Ex.ª está fazendo uma série de 

hipóteses. A todo o instante, no seu discurso, começa a dizer: vai 
ser assim, vai ser assado, vai ser de outro geito. Analisemos os 
fatos de acôrdo com a realidade da legislação que se está elaboran-
do, e não de acôrdo com fantasias de que isso poderá acontecer de 
tal ou qual modo. Vamos verificar exatamente a situação da le-
gislação em elaboração. 

O SR. HÉLIO CABAL - Nobre Deputado Moura Andrade, 
fantasias as está fazendo V. Ex.a. Estou discutindC' o projeto man-
dado pelo Govêrno. V. Ex.ª está-se referindo a emendas que te-
riam sido apresentadas. Não estou discutindo as emendas, pois não 
sei se elas serão aceitas. Hipotético é o raciocínio de V. Ex.ª. 

O Sr. Moura Andrade-V. Ex.a me perdoe. Foi apenas emen-
da de esclarecimento ao projeto. O projeto declarava, inclusive, que, 
até nas subsidiárias, a Petrobrás teria sempre a maioria absoluta 
de ações com direito a voto. Estava suficientemente claro. Entre-
tanto, deputados entenderam que poderia haver dúvida quanto 
à questão das preferenciais, razão pela qual o Govêrno e oposição 
ali se entenderam plenamente no sentido de se afastar totalmente 
esta dúvida que alguns Deputad~ acreditavam poderia ser alvo 
de interpretações diferentes. 

Então ficou plenamente declarado que as ações preferenciais 
não teriam direito a voto, como aliás não costumam tais ações 
ter direito a voto. Não costumam, embora isso não seja proibido. 

O SR. HÉLIO CABAL - E já foi votada a emenda a que 
V. Ex.a se refere 

O Sr. Moura Andrade - Na Comissão de Justiça foi plena-
mente votada. 

O SR. HÉLIO CABAL - Pergunto se já foi votada em ple-
nário. 

O Sr. Moura Andrade - Foi votada na Comissão de Finanças. 
Consulte o nobre orador o Art. 5.0 , se não me engano do projeto e 
verificará que não apenas o Govêrno terá maioria absoluta na 
Petrobrás como também terá maioria absoluta de ações, com di-
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reito a voto, nas subsidiárias. O assunto estava claríssimo. Qui-
seram que se esclarecesse mais. Mais esclarecido fioou, declaran-
do-se qua as ações preferenciais não teriam direito a voto, apenas 
para satisfazer o desejo daqueles que usavam dêsse argumento, de 
que V. Ex.ª se está utilizando, para dizer que seria porta aberta 
aos trustes dando oportunidade, na tribuna, ao constante uso da 
expressão trustes. Isso, porém, não está em jôgo, pois o projeto é 
eminentemente nacionalista e profundamente popular. 

O SR. HÉLIO CABAL - Meu nobre colega, estou discutindo 
o projeto em sua forma original, como nos foi mandado pelo Go-
vêrno. V. Ex.ª refere-se a emendas que teriam sido apresentadas, 
o que não estou discutindo . 

O momento não é oportuno. No encaminhamento de votação 
V. Ex.ª então terá oportunidade de verificar que êsse aspecto jã 
está providenciado, que aquêle outro remediado. Apenas discuto 
o projeto do Govêrno, em sua forma original e não sei se serão 
aprovadas as emendas. V. Ex.ª se antecipa. 

O Sr. Antônio Balbino - Permita-me responder a V. Ex.a, não 
com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, mas com 
o próprio projeto da Petrobrás que, devidamente apresenta vários 
defeitos de técnica. Nós, nasi Comissões, procuramos corrigi-los, e 
esperamos tenham essas correções o apoio do plenário da Câmara. 
Não respondo a V. Ex.ª - r~pito - com as emendas oferecidas e 
que evitam possam servir de estribilho, pelo menos na segunda 
discussão, as inconveniências apontadas por diver~ms oradores. De-
vo dizer a V. Ex.ª que o projeto da Petrobrás, dentre outros erros 
de técnica, apresenta um que se tivermos de analisar a questão, 
tendo em vista a expressão literal do texto, como veio do Executivo, 
responderá por inteiro às objeções de V. Ex.ª. É que o Art. 5.0 ou 
4.°, se não me engano, diz que o Govêrno conservará sempre em 
ações ordinárias 51 % do capital. Isto é - pelo ponto de vista do 
Govêrno, êle teria sempre 51 %, não das ações ordinárias, mas do 
capital. Modificamos isso, porque achamos que seria inconveniente 
e levaria muito além do pensamento de qualquer nacionalista ex-
tremado ou defensor da fórmula estatal. Com isso, se, por acaso, 
a Petrobrás emitisse metade em ações ordinárias e metade em ações 
preferenciais, o Govêrno teria que possuir tôdas as ações ordi-
nárias, e nenhuma delas seria distribuída a qualquer entidade de 
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Direito Público Interno. De modo que, sob êsse aspecto, o que mé 
parece êrro de técnica do projeto pode apresentar-se como argu-
mento inteiramente oposto às razões que V. Ex.ª está desenvolven-
do. Aliás, devemos discutir o projeto, não apenas pela sua forma 
externa, mas, também, pelas intenções, como o devemos fazer tam-
bém em relação a outros projetos. Nestas condições, eu não traria 
argumentos contra erros de técnica do projeto da U .D.N. nem con-
tra clamorosos erros de técnica do projeto Euzébio Rocha. Seria. 
eu, por exemplo, capaz de afirmar à Câmara que o projeto Euzébio 
Rocha estabelece monopólio na solução petrolífera? - Não, porque 
seria uma injúria ao nobre Deputado, injúria que eu não faria. 
No entanto, se levarmos em conta êsse projeto do Deputado Euzé-
bio Rocha, tal como está redigido, poderíamos sustentar, perante 
a Câmara, sem que ninguém pudesse contestar, que dos têrmos 
dessa proposição decorre o argumento irretorquível de que conf e-
riria ela monopólio às concessões particulares uma vez que não 
determina nem a desapropriação, nem a encampação, e estabelece 
que novas concessões não serão feitas. Isto vale dizer que prevale-
ceriam apenas as concessões da Petrobrás e de particulares que já 
estão no gôzo delas. Sustentamos, porém, tal coisa? Não, porque 
iríamos contrariar frontalmente a intenção, os propósitos e a pro-
fissão de fé do Deputado Euzébio Rocha, nesse particular, uma 
vez que, no seu projeto, existem apenas cochilos, falhas de técnica 
que não poderiam ser transformados em argumentos contra a 
medida, como estão fazendo alguns em relação ao projeto da Pe-
trobrás. 

O Sr. Osvaldo Orico - Declara o Deputado Antônio Balbino 
que devemos discutir o projeto pela sua intenção, mas devo dizer 
que de intenções, e intenções boas, está o inferno cheio ... 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! O orador dispõe apenas de 
cinco minutos e dá a entender que não mais estimará receber 
apartes, porque precisa concluir suas considerações. 

O SR. HÉLIO CABAL - Vou então concluir, Sr. Presidente. 
Não estou considerando os projetos que foram apresentados 

além do projeto do Govêrno: estou apreciando apenas o do Go-
vêrno, em sua forma original. Não quero ver nêle senão o sentido 
literal; as intenções, deixo-as aos tribunais, para que as inter-
pretem quando fôr oportuno. Neste momento, só estou preocupado 
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com a forma, com aquilo que é dito realmente, não com suas in-
tenções, nem também com respeito a outros projetos. 

Resumindo minha crítica, direi: realmente, a ação preferen-
cial dá direito a voto, pode dar direito a voto. E' matéria esta-
tutária. 

Diz claramente a Lei das Sociedades Anônimas, no Art. 81, 
parágrafo único. 

''As ações preferenciais adquirirão o direito de voto 
de que não gozarem em virtude dos estatutos". 

Está aí dito, inequivocamente: "As ações preferenciais adqui-
rirão o direito de voto", se assim o entender o estatuto da socie-
dade. 

Mas não é sómente isto. 
Ainda no mesmo Art. 81, está dito, e eu, evidentemente, não 

posso referir-me a nenhuma emenda que, por acaso, tenha a in-
tenção de obstar o efeito dessa disposição: 

"Se durante três anos não forem distribuídos divi-
dendos a que têm direito as ações preferenciais, elas ad-
quirirão, automàticamente, o direito de voto". 

Está aí a porta aberta, por onde entrará perfeitamente a 
possibilidade de um contrôle das ações de voto pelo capital privado. 

O projeto da Petrobrás, por outro lado - e é êste o maior 
temor do Sr. Getúlio Vargas, e justo, - não instituindo o mo-
nopólio estatal, vai permitir que, no regime de concorrência, o 
truste, o monopólio privado que se formar, as filiais do monopólio 
internacional, operando, sob o império das tendências inerentes 
da indústria, que já foram aqui exaustivamente repetidas, pelas 
tendências de integração, de concentração, crescem, agitam-se e 
terminam por afrontar o Estado. 

O Sr. Castilho Cabral - Estou com uma curiosidade muito 
grande: saber qual o projeto que V. Ex.a prefere. Dos três projetos 
em discussão, qual o que V. Ex.ª prefere? 

O SR. HÉLIO CABAL - Se os nobres colegas me permitirem 
terminar o discurso, direi qual é. 

O Sr. Moura Andrade - V. Ex.ª está falando sôbre projeto 
desconhecido. Os têrmos da oração de V. Ex.ª se referem a assunto 
que não existe na Câmara, assunto inteiramente desconhecido. 
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............................................................. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
ORDEM DO DIA 

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

. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . ... . . . .... . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
Primeira discussão do Projeto n.0 1. 516-A, de 1951, 

que dispõe sôbre a constituição da Sociedade por Ações Pe-
tróleo Brasileiro S. A. e dá outras providências. (Do Poder 
Executivo). Anexo o Projeto n.º 1.595, de 1952, que dispõe 
sôbre a organização da Sociedade por Ações Petróleo Bra-
sileiro S. A. e dá outras providências; tendo parecer, com 
emendas da Comissão de Constituição e Justiça, com voto 
em separado do Sr. Castilho Cabral e declarações de voto 
dos Srs. Lúcio Bittencourt e Augusto Meira; com parecer 
da Comissão de Segurança Nacional, adotando como subs-
titutivo ao Projeto n.0 1. 516, de 1951, de iniciativa do Poder 
Executivo, o Projeto n.º 1. 595, de 1952, com emendas, 
parecer com emendas, da Comissão de Transportes, Co-
municações e Obras Públicas, parecer, com emendas da 
Comissão de Economia. Parecer da Comissão de Finanças, 
com emendas ao Projeto e favorável às emendas das Co-
missões de Constituição e Justiça e de Economia, com 
declaração de votos dos Srs. Alde Sampaio, Abelardo An-
dréa e Raul Pila. (Anexos os Projetos n.º 1. 517-51 e 
n.º 1.595-51). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Castilho Cabral, 
que vai falar a favor do projeto. 

O SR. CASTILHO CABRAL - Sr. Presidente, o Partido Social 
Progressista, que me honro de representar nesta Casa, pela palavra 
do seu Presidente Adernar de Barros, declarou aberta a questão do 
petróleo. Isso não impede, Sr. Presidente, que a maioria da ban-
cada, como se vê das assinaturas constantes das emendas que apre-
sentamos tenha fixado um ponto de vista favorável ao projeto 
governamental, desde que aceitas as emendas por nós oferecidas na 
Comissão de Justiça, ali adotadas e aprovadas pela Comissão de 
Finanças, assim como outras que, não sendo pertinentes à compe-
tência específica da Comissão de Justiça, foram por êsse órgão 
rejeitadas, mas que reiteramos em plenário. 
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Não queremos repetir aqui a discussão das teses constitucio-
nais objeto de largos debates na Comissão de Justiça, especialmente 
aquela que o nobre relator, Deputado Antônio Balbino, declarou 
suscitada por nós. Referimo-nos à propriedade do subsolo que con-
sideramos questão ainda aberta, sem embargo do respeito às deci-
sões da Comissão a que pertenço, e que continua a exigir de nós 
uma emenda constitucional que, a exemplo do que aconteceu no 
México, torne imune de qualquer perigo a propriedade da União 
Federal sôbre o subsolo. 

Outros pontos focalizados na Comissão de Constituição e Jus-
tiça serão por nós visados neste discurso, quando tratar das emen-
das que apresentamos, pois viemos à tribuna para discutir especi-
ficamente o Projeto n.0 1. 516 e não para fazer a história da 
exploração do petróleo· no mundo. 

Está em tela o debate de duas proposições: o projeto governa-
mental e o projeto formulado pelo nobre Deputado Euzébio Rocha. 
Ao primeiro foram apresentados dois substitutivos: um da U. D. N. 
e outro do ilustre Deputado Osvaldo Fonseca. Mostraram os Se-
nhores Deputados Nestor Duarte e Moura Andrade que tôdas essas 
propos~ções e todos êsses substitutivos são passíveis de críticas, 
sendo-nos impossível, no momento atual discutir um dos projetos 
no seu texto original e apreciar os outros através de emendas que 
já lhe foram oferecidas. 

A imprecisão dos vocábulos empregados em alguns dos projetos 
em vários discursos faz com que, ao subir a esta tribuna, lamente 
não saibamos todos nós falar o esperanto para melhor entendi-
mento das opiniões espendidas, pois cada .qual vem à tribuna e fala 
uma linguagem própria. 

Assim, tem-se aludido, com ênfase, à exploração estatal, como 
se nessa expressão já estivesse contida a idéia de monopólio quando 
a exploração estatal pode ser feita por via de vários organismos 
sejam êles pela administração direta, pelas autarquias ou pelas 
sociedades de economia mista. 

Fala-se em monopólio, como se só o Poder Público pudesse ter 
êsse direito. No entanto, o monopólio pode ser exercido por em-
prêsas privadas; e um dêsses exemplos está aí à vista de todos -
é a emprêsa exploradora de energia elétrica em várias partes do 
País. 
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Há, também, Sr. Presidente, o monopólio de direito, estabele-
cido no texto da lei, e mais aquêle monopólio de fato, do qual, a 
meu ver, será um exemplo a Petrobrás, que, embora não exclua a 
concorrência, tem em seu favor tais privilégios e capital tão vulto-
sos que difícil será encontrar, no terreno do capital privado na-
cional, qualquer possibilidade de concorrência. 

Afirmamos em nosso voto na Comissão de Justiça que a 
Petrobrás é uma emprêsa estatal não monopolizadora de atividades. 
Tem ela uma série enorme de privilégios, mas a sua criação não 
implica revogação dos decretos-leis que regem a exploração do 
petróleo no Brasil. 

Assim, aprovado, mesmo com as emendas de que temos conhe· 
cimento, não impedirá ês8e projeto que outra emprêsa, constituída 
nos têrmos da lei e da Constituição, explore o petróleo em qualquer 
das suas fases. 

As leis que regulam, que estabelecem o regime legal das jazi-
das de petróleo, por exemplo, continuam intactas, sujeitas apenas, 
à· crítica de que violam, em certos dispositivos, textos da Consti-
tuição de 1946. Entre êsses - sustentamos na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e sustentamos agora - está o do Art. 153, § 2.0, 
que tanta celeuma levanta quando se discute o projeto governa-
mental. E, neste caso, queremos firmar a nossa opinião de que 
as Constituições de 1934 e 1946, garantiram muito mais os inte-
rêsses nacionais do que o dispositivo semelhante da Constituição 
de 1937. E é fácil verificar que estabelece o Art. 157, § 2.º, da Carta 
Magna de 1946, como estabelecia o Art. 119, § 1.º da Constituição 
de 1934, que as autorizações ou concessões para a exploração de 
petróleo deverão ser outorgadas a brasileiros ou sociedades orga-
nizadas no Brasil, usando uma a expressão "organizada no Brasil" 
e outra a expressão "organizada no pais" enquanto que a Cons-
tituição de 1937, no seu Art. 143, § 2.0 , determinava, embora sob 
a forma facultativa, que só poderiam ser concedidas autorizações 
ou concessões a brasileiros ou emprêsas constituídas por acionistas 
brasileiros. Significa isto que se um grupo de brasileiros organi-
zasse nos Estados Unidos ou em qualquer outro país uma sociedade 
anônima, sujeita a lei estrangeira, poderia essa sociedade, invo-
cando dispositivo da Constituição de 1937, requerer e obter con-
cessão para a exploração do petróleo no Brasil, dando "ensanchas 
oportunosas" a que o capital trustista, com o emprêgo de poucos 
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testas-de-ferro, fundasse no estrangeiro tais sociedades e viesse 
explorar o nosso petróleo, com aquêle perigo que provocou no 
México o dispositivo do Art. 27 da Constituição dêsse país, o perigo 
de invocarem as sociedades estrangeiras a proteção dos governos 
dos países de origem. No caso, a sociedade, embora constituída por 
acionistas brasileiros, seria tipicamente, uma sociedade estrangeira, 
sujeita, diretamente, à lei e à proteção do govêrno estrangeiro. 

Sustentamos, também, que, em face do texto da Constituição 
de 1946, não poderia a lei geral estabelecer a proibição da partici-
pação dos capitais estrangeiros, através dessas emprêsas organi-
zadas no país para exploração do petróleo, porque é, sem dúvida, 
um direito fundamental, assegurado na Constituição, que não dis· 
tingue, na sua proteção nesse campo, a nacionais e a estrangeiros, 
e, mais ainda, garantido especificamente no Art. 153, § 2.0. E, 
por considerar que seria inconstitucional a proibição, em texto de 
lei geral, de "sociedades no Brasil" participarem da exploração do 
petróleo, é que suscitamos a questão, para procurar a forma que 
permitisse, se assim entendesse o Congresso Nacional, a supressão 
do inciso IV do Art. 13 do projeto, determinando, por emenda, que 
essa matéria ficasse para ser regulada nos estatutos, estabelecendo, 
porém, previamente, na lei, a preferência para as entidades de 
direito público interno. 

Assim, entretanto, não entendeu a Comissão de Constituição 
e Justiça, provocando, então, de nossa parte, o oferecimento de 
uma emenda supressiva dêsse inciso, - a primeira apresentada 
neste sentido na Câmara dos Deputados, mas a Comissão de Jus-
tiça não quis adotã-la, adotou-a porém a Comissão diante da crí-
tica que fizemos ao alçapão contido no Art. 17 - e, ai a mais forte 
das críticas que fizemos ao projeto governamental, mas no sentido 
de corrigir-lhe os erros, oferecendo-lhe um remédio - nossa emen-
da acauteladora ao Art. 17. Porque o Art. 17 apenas prevê, como 
garantia dos interêsses da Nação, a reserva, em poder da União, 
da maioria do capital, com direito a voto, de 51 % , tão-somente, 
sem estender às subsidiárias aquelas cautelas tomadas tanto com 
relação ao capital, quanto à administração da emprêsa principal. 
Neste sentido apresentamos três emendas que, a meu ver, exluem 
qualquer perigo, seja o perigo real, seja o perigo - que atribuo a 
um complexo colonial - que se percebe na discussão dêste assunto. 
Estas três emendas, adotadas pela Comissão de Constituição e 
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Justiça e aprovadas pela Comissão de Finanças, estendem as cau-
telas nacionalistas às subsidiárias no sentido de exigir, no tocante 
à administração, aquela condição imposta pelo Art. 6.0 da nacio-
nalidade brasileira, de brasileiro nato, dos administradores da Pe-
trobrás, e estabelece que também, na formação do capital das 
subsidiárias, devem ser atendidos os limites fixados no Art. 13, com 
relação à aquisição de ações da Petrobrás. Nesse dispositivo nossa 
emenda inclui a preferência para as entidades de direito público, 
emenda esta que entendo perfeitamente consoante, atendendo 
inteiramente ao espírito e ao objetivo da emenda Lúcio Bittencourt, 
pela qual tanto se bate o Partido Trabalhista Brasileiro, porque, 
se, na verdade, a emenda Lúcio Bittencourt admite que, após de-
terminado espaço de tempo, verificada a impossibilidade da for-
mação do capital necessário com recursos públicos, admite a par-
ticipação do capital privado, êste mesmo objetivo mais sucinta-
mente está atendido pela disposição já adotada pela Comissão de 
Constituição e Justiça e aprovada pela Comissão de Finanças, e 
garante a preferência a entidades de direito público interno. Evi-
dentemente, caberá aos estatutos estabelecer os prazos e as con-
dições em que esta preferência deva ser manifestada. Mas, desde 
que ela não se manifeste nos prazos estabelecidos, não se poderia 
chegar senão àquela conclusão a que chegou o nobre Deputado 
Lúcio Bittencourt, o recurso ao capital privado. 

A terceira emenda é no sentido de colocar as subsidiárias no 
mesmo regime de garantias nacionalistas atribuídas, pelo projeto, 
à Petrobrás: emendamos o Art. 24 no sentido de exigir que também 
as reformas de estatutos das subsidiárias sejam submetidas à apro-
vação, por decreto, do Sr. Presidente da República. 

Entendemos, Sr. Presidente, que o defeito capital do projeto 
governamental que, a nosso ver, se inclui no Art. 17 pela grande 
importância que a própria mensagem presidencial atribui ao papel 
das subsidiárias, pois considera que a Petrobrás se deve desenvol-
ver como estrutura de coordenação, entendemos que, com essas 
emendas, cuja aprovação temos o direito de esperar do plenário, 
dado que sôbre elas se manifestaram todos os Partidos represen-
tados na Comissão de Justiça e na Comissão de Finanças, nas 
quais nenhuma impugnação sofreram_as emendas que apresentei 
como ponto de vista da maioria da bancada do meu Partido. 
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Mas, Sr. Presidente, já em plenário o projeto, várias emendas 
apresentamos no sentido de aprimorá-lo e atender a justos inte-
rêsses como aquêles dos proprietários dos terrenos petrolíferos, 
matéria esta que hoje é sentida mais pelos baianos, à cuja ban-
cada, neste assunto, agora tenho a honra de me integrar, mesmo 
porque vários dos mais ilustres Deputados baianos, a começar pelo 
relator na Comissão de Justiça, Deputado Antônio Balbino, e 
também o nosso eminente colega Deputado Aliomar Baleeiro, estão 
como que impedidos de sôbre o assunto se manifestarem, proprie-
tários que são de terrenos petrolíferos. Devo ressaltar esta circuns-
tância porque, quando sustentei na Comissão de Justiça pelo menos 
a existência de dúvida ... 

o SENHOR PRESIDENTE - Interrompo o nobre orador para 
submeter à consideração da Casa requerimento do Sr. Aliomar 
Baleeiro de prorrogação por 15 minutos para que o orador termine 
suas considerações. Os Srs. que concedem à prorrogação queiram 
ficar como estão. (Pausa). Concedida. 

o SR. CASTILHO CABRAL - Agradeço ao ilustre colega 
Sr. Aliomar Baleeiro e à Casa a concessão do prazo suplementar. 

Quando defendi, perante a Comissão de Constituição e Justiça, 
que era pelo menos duvidosa, em face dos textos constitucionais, 
a tese inscrita nas leis ordinárias, nesse passo, a meu ver, colidente 
com a Constituição, a tese da propriedade da União sôbre as rique· 
zas minerais do subsolo, quem com mais veemência, com o bri-
lhantismo que lhe é peculiar, se opôs à aprovação dessa minha 
tese foi exatamente o nobre colega Sr. Antônio Balbino. Só depois 
vim a saber que S. Ex.ª era suspeito porque, como proprietário de 
terrenos petrolíferos, só poderia ter aquela atitude digníssima que 
assumiu de se opor à tese que o beneficiava pessoalmente. 

Renovei, em plenário, a emenda que atribuí aos proprietários 
do solo participação opcional em 1% da produção anual ou inde-
nização estabelecida na lei comum. :t!:sse voto e emenda oferecidos 
na Comissão de Constituição e Justiça tiveram na grande terra 
baiana enorme repercussão. Daí havermos recebido das associa-
ções rurais dêsse Estado vários elementos, que vieram ilustrar nossa 
tese, mostrando os prejuízos extraordinários que aos proprietários, 
fazendeiros, lavradores ou pecuaristas, ocasionam a pesquisa e a 
lavra no território de suas fazendas. São prejuízos, não simples-
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mente referentes ao trato de terra ocupada propriamente pela pes-
quisa, pela instalação das sondas, dos acampamentos dos pesqui-
sadores ou lavradores ... 

O Sr. Bilac Pinto - Permita. Em princípio, estou de acôrdo 
com V. Ex.ª que os proprietários da superfície da área em explo-
ração devem ser indenizados de todos os prejuízos que, porventura, 
sofram em razão dessa atividade industrial. Não acha, entretanto, 
V. Ex.ª que o sistema da participação pode conduzir a injustiças, 
a desigualdades? Em primeiro lugar, perfurado um poço no ter-
reno de propriedade do indivíduo A, ninguém poderá garantir se 
o petróleo que por ali fôr extraído pertence, de fato, ao subsolo 
daquela área, porque talvez esteja sendo canalizado do subsolo de 
terrenos vizinhos. Nesse caso, os donos dos terrenos ao redor tam-
bém terão prejuízos. De forma que não sofre apenas o local onde 
foi perfurado o poço, mas também as áreas circunvizinhas, onde 
existem habitações, operários e uma série de outros fatôres. 

O SR. CASTILHO CABRAL - É exatamente para atender a 
essa possibilidade que a emenda estabelece uma opção, e devo 
declarar a V. Ex.ª que fui buscar inspiração para emenda no dis-
positivo elaborado para o Estatuto de Petróleo pelo nobre Presi-
dente da União Democrática Nacional, o ilustre jurista Odilon 
Braga, combinando a sua proposta com a do não menos ilustre 
Sr. Benedito Costa Neto, relator, então, na Comissão de Justiça, do 
projeto do Estatuto. Combinando essas duas proposições, formulei 
esta que agora apresento ao projeto da Petrobrás. 

Realmente, os prejuízos causados pela pesquisa e pela lavra 
aos proprietários do subsolo são de duas ordens: os prejuízos de 
ordem geral, com a desvalorização das propriedades, influência 
no cadastro dos bancos, dificultando financiamentos, desorganiza-
ções dos elementos normais de trabalho, prejuízo de tempo, prejuízo 
futuro, impossibilidade de planejamento de outros serviços, cons-
trução de oleodutos. 

Devo acrescentar ainda que recebi a informação de que é 
comum, na Bahia, àquele que pretende vender sua propriedade, 
afirmar, em primeiro lugar: "Aqui não existe, nem há possibili-
dade de existir petróleo". 

O Sr. Aliomar Baleeiro - É um fato. 

27 - 26 246 
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O SR. CASTILHO CABRAL - Há prejuízos de ordem espe-
cifica: 

1) Construção de estradas fora das normas agrícolas, 
ocasionando destruição de cêrcas, desorganização do gado 
que foge para outras pastagens reservadas, fazendas vizi-
nhas, leitos de estradas de ferro e de rodagem, ou inva-
dindo áreas cultivadas. 

2) Instalação da sonda, resultando destruição dos 
cultivos na área ocupada pelo poço e serviços adjacentes: 
extravasamento de lama de sondagem pelas áreas próxi-
mas; escavações e aterros em locais planos, a fim de serem 
instalados maquinismos. 

3) Impossibilidade de uso do fogo nos roçados pró-
ximos. 

4) Uso abundante da água da região. 
5) Passagem de grandes caminhões e máquinas pe-

sadas, inclusive tratores, que estragam ou inutilizam es-
tradas, pontes e cancelas construídas apenas para serviços 
ae:ronecuários. 

6) Dificuldade em executar serviços mecanizados". 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Aliás, o prejuízo maior que sofre a 

zona onde há depósitos petrolíferos não é o que se observa no lugar 
da perfuração. Em princípio, se o proprietário não quer cooperar 
- o que é direito dêle - pode pedir indenização pelos prejuízos 
diretos, concretos, sôbre os bens que existem na superfície do solo. 
Mas há zonas em conjunto e, neste caso, o município, o distrito, é 
que sofre prejuízo enorme, mesmo nas propriedades que não são 
objeto de perfuração. Vou dar um exemplo a V. Ex.ª: o distrito 
baiano de Candeias pertence ao município da Capital. Lá está situa-
da a refinaria de Mataripe e grande parte dos poços que foram 
perfurados. É uma zona de massapê, terra própria para a cultura 
da cana-de-açúcar. Existem ali velhas usinas que contiriham obras 
de engenho de açúcar do período colonial. Aquelas populações, de 
geração em geração se habituaram ao plantio da cana, isto acon-
teceu com a Usina de São Paulo, minha vizinha - aquela gente 
ficará absolutamente incapacitada de produzir. Não há mais quem 
compre cana. Se a usina fôr demolida ninguém mais plantará cana 
porque ela não pode ser transportada à grande distância. Haverá 
profunda mudança na estrutura econômica de tôda a região. Pes-
soas que possuem plantações de cana por conta própria, passarão 
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a ser assalariados: mecânicos, trabalhadores braçais. E isto oca-
sionará perturbação profunda na região. Sou portanto, partidãrio 
das medidas que favorecem os distritos e municípios, redundando 
assim em benefício de caráter geral para tôda a população. 

O SR. CASTILHO CABRAL - Mas V. Ex.ª, com seu aparte 
vem dar razão também a emenda que manda da maneira maw 
rápida e mais fácil indenizar o proprietário. 

A emenda está plenamente justificada quanto aos proprie-
tários de canaviais que não têm mais compradores bem como aos 
de fazendas de gado, que tem suas cêrcas arrebatadas. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Quem sofreu dano material de uma 
cêrca cortada ou de um talhão inutilizado, êsse tem direito a rece-
ber a indenização. Muita gente não a exige: é o comum. Aceita, se-
tóicamente o prejuízo com espírito de cooperação ou comodismo. 

O SR. CASTILHO CABRAL - Aceitaram isso até agora mas 
os protestos que tenho recebido, inclusive com a assinatura do 
ilustre governador da Bahia, demonstram êsses fatos. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - O pior é o prejuízo que acarreta à 
região. 

O SR. CASTILHO CABRAL - Realmente êsse é outro ponto do 
objetivo da bancada baiana. A minha emenda é no sentido do 
ilustre Deputado Luiz Viana, referente aos proprietários do solo. 

Queremos também - antes que se esgote o meu tempo -
declarar que duas outras emendas que apresentamos nós as con-
sideramos de capital importância, principalmente no que tange 
aos interêsses dos Estados e dos municípios que também represen-
tamos. São emendas supressivas aos artigos 9.º e 11. 

O primeiro dêsses artigos é o que estabelece a contribuição 
compulsória indiscriminada de todos os proprietários de veículos, 
de automóveis, sejam êles, de um Cadilac ou de um caminhão, 
absolutamente necessário à vida de um pequeno lavrador. A própria 
mensagem presidencial alude aos inconvenientes práticos dessa 
taxação, mas, acima dêsses inconvenientes está a sua absoluta 
inconstitucionalidade a nosso ver porque não se nega hoje que o 
empréstimo compulsório se justifica pelo princípio de que, quem 
pode o mais pode o menos; e, se o poder público pode lançar o 
irnpôsto, pode, evidentemente, fazer o empréstimo compulsório. 
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O Sr. Aliomar Baleeiro - Pode tributar e prometer devolver 
o tributo, mas só pode decretar um empréstimo compulsório da 
área econômica que lhe é permitido tributar. 

O SR. CASTILHO CABRAL - :t!!sse é exatamente o nosso 
pensamento. Se o campo tributável é do município, como é o campo 
do impôsto de licença, como admitir que a União, à qual é vedado 
taxar os veículos, impor-lhes um impôsto? Como pode a União 
obrigar o empréstimo, e obrigar o empréstimo, não em favor do 
poder público, dos cofres públicos, como tais reconhecidos, direta-
mente, sem discussão, mas em favor de uma companhia, de uma 
emprêsa que, embora de interêsse público, embora dominada intei-
ramente pelo poder público é organizada, exatamente, para poder 
gozar do estatuto da pessoa privada? 

Sr. Presidente, o outro dispositivo é o que a emenda manda 
suprimir. É o Art. 11, que permite reter a União em seus cofres, 
ou nos cofres da sociedade, o excesso de recursos que se verificar 
na arrecadação para a constituição de capital da Petrobrás. Entre 
êstes, sem determinação de tempo, está o aumento de impôsto sôbre 
lubrificantes líquidos, dos quais têm participação constitucional os 
Estados e Municípios. 

Com êste dispositivo fica impossibilitado um desenvolvimento 
ulterior dos programas rodoviários estaduais, pois êste aumento 
não é como nos demais tributos, estatuindo para um tempo certo, 
para um determinado período; é um período indefinido. Indefini-
damente a União reterá aquêle excesso que, depois de completo o 
capital da Petrobrás, deveria sem dúvida, ser devolvido aos seus 
legítimos donos: Estados e Municípios. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Observa-se que a hipótese é mais 
grave. Sem dúvida que o Art. 15, § 2.º, alínea 2 da Constituição -
se não me falha a memória - diz que a lei fixará os fins em que 
Estados, Municípios e a União deverão empregar o impôsto único 
sôbre combustíveis. Mas êsses fins - parece - só podem ser os da 
competência dos Estados e Municípios. Por outras palavras: a lei 
federal poderá dizer que o impôsto único sôbre combustíveis será 
empregado em tais fins: estradas, portos, escolas, navegação, da 
competência e do interêsse dos Estados. Mas, não sei se é lícito à 
lei federal determinar que os Estados e Municípios empreendam 
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a exploração do petróleo que não é matéria da competência nem 
de atribuição dos Estados e Municípios. 

o SR. CASTILHO CABRAL - É outro aspecto jã focalizado 
pelo ilustre Dr. Odilon Braga, que viria trazer mais um argumento 
em favor da inconstitucionalidade dêsse artigo. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Castilho Cabral o senhor Nereu 
Ramos, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelos Srs. Amando Fontes 4.º Secretário; e Adroaldo Costa, 2.0 
Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Orlando Dantas 
que vai falar contra o projeto. 

O SR. ORLANDO DANTAS - Sr. Presidente, continuando 
minhas considerações a respeito do problema do petróleo e sua 
exploração no Brasil é que me proponho a demonstrar a respeito 
da tese estatal, que no meu modo de pensar e no do meu Partido, 
é única solução recomendável ao Brasil. 

Não será possível, Sr. Presidente, ressuscitar o Estado liberal. 
Não é mais possível o Estado policial. O laisser faire, laisser passer 
não encontra mais guarida na vida econômica dos povos. A inter-
venção estatal passou a ser uma necessidade. Basta que tenhamos 
a precaução de examinar as obrigações que hoje o Estado assumiu 
para com o povo, na parte referente à previdência e à assistência 
social. Se refletirmos, na porcentagem que o Estado, através de 
suas leis, obriga a que as atividades privadas contribuam - e já 
sobe a 8 % - sentiremos que o Estado realmente, tem de interfe-
rir no poder econômico, para restabelecer o equilíbrio tão neces-
sário a que tôdas as classes participem das vantagens da civili-
zação, e apenas, não fique um pequeno grupo a desfrutar de todo 
o poder, decorrente desta fôrça econômica, que se lhe vem assegu-
rando até então. 

Estranhamos sobretudo quando os propugnadores da tese 
mista para a solução da exploração do petróleo declararam que o 
Estado não tem capacidade para administrar, não tem capaci-
dade para conduzir determinados setores da indústria e do comércio 
ao seu bom êxito. 
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Não entendo porque é contraditória essa afirmação, quando 
recentemente uma crise atinge a lavoura, como no caso do algodão, 
dos madeireiros e de outros setores da atividade econômica do país. 
O que ocorre é que tôdas essas fôrças se dirigem ao Poder Executivo 
e solicitam empenhando-se através das organizações partidárias, 
que o mesmo intervenha no domínio econômico, como salvação 
pública. O Estado age com autorização legal e delega ao Banco do 
Brasil podêres para comprar o algodão, a fim de salvar a economia 
algodoeira. Está certo o que o Estado faz, é preciso salvar as ati-
vidades dos trabalhadores e de tôdas as fôrças produtoras do Brasil. 

Não aceito, entretanto, quando se quer falaciosamente, de-
cretar ser o Estado incapaz. 

:t!:le é incapaz para dirigir e quando se diz que é incapaz para 
dirigir se está, realmente, negando a realidade, a evidência dos 
fatos. Por quê? Se querem a sociedade de economia mista com o 
Estado com 51 %, o Estado dominando, então o Estado é capaz de 
sõzinho defender tais interêsses. É uma contradição gritante que 
demonstra ser a tese mista um instrumento para encobrir outros 
objetivos e não irã verdadeiramente, solucionar a exploração do 
petróleo, no Brasil. 

Quero, novamente, ir buscar em Bielsa esta afirmação: 
"As instituições jurídicas são necessàriamente de na-

tureza uniforme; elas ou são de direito civil ou de direito 
público. Querer associá-las em atividades fundamentais à 
soberania dos povos e ao seu bem-estar social, em bene-
fício de uns poucos ou de grupos econômicos poderosos é 
tornar o Estado um simples instrumento de uma classe 
em detrimento das outras. Hã, visivelmente, uma incom-
patibilidade entre os seus fins, sua organização e suas 
funções, com real prejuízo para a sua autoridade moral". 

Daí a razão porque o Estado só pode intervir no domínio eco-
nômico para beneficiar a coletividade através das autarquias, e os 
vícios já introduzidos nas autarquias não podem servir de elemento 
para o seu combate. O que devemos é eliminar êsses vícios, eliminar 
os desvios para que êsse instrumento estatal, na sua plenitude, 
beneficie, favoreça, porque nós, em última análise, todos nós brasi-
leiros, só desejamos uma coisa: é que o Brasil tenha seu petróleo, 
explorado a serviço de seu povo e não a serviço de uma economia 
particularista, em detrimento da grande maioria. 
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Há a alegação de que o monopólio estatal aniquila a livre con-
corrência. Não procede a alegação, porque, hoje em dia, a ciência 
se sobrepõe aos interêsses particulares, à livre concorrência. A 
ciência, no mundo, tem uma posição tão definida que põe a serviço 
dos povos, a serviço das coletividades todo o mérito das suas desco-
bertas, dos seus trabalhos. Dai é que, sendo o petróleo uma ativi-
dade monopolista, explorada essencialmente, por dois grandes 
trustes no mundo inteiro, jamais a ciência deixou de marchar, 
deixou de descobrir novos métodos de trabalho. Hoje, podemos 
afirmar que a pesquisa não é mais uma loteria, tem uma percen-
tagem relativamente pequena de insucesso. No geral, a percentagem 
é muito boa quanto ao êxito da pesquisa depois dos estudos reali-
zados. 

Outra acusação ao monopólio estatal consiste na apresentação 
do exemplo dos Estados Unidos. Diz-se, então, que, nos Estados 
Unidos, a pesquisa é livre, e os Estados Unidos são uma grande 
nação que tem petróleo. Na aparência, a afirmação é real. 

Mas, na verdade, porque existe a livre concorrência na pes-
quisa de petróleo nos Estados Unidos? 

Fato marcante dessa realidade decorre de dispositivo constitu-
cional. É que, nos Estados Unidos, o dono do solo é dono, também, 
do subsolo, e, não tendo sido revogado êsse dispositivo constitu-
cional, lá a pesquisa e a lavra são livres. 

Mas é uma liberdade condicional, é uma liberdade aparente. 
Por quê? Por causa dos defeitos oriundos da exploração, pois, 
sendo a exploração correspondente aos limites das propriedades, 
uma se exaure mais do que outra pela própria técnica de explo-
ração, tendo mesmo se verificado que êsse sistema trazia à América 
do Norte, como trouxe, prejuízo da ordem de 60% da exploração, 
já que se perdia nos meandros da terra, sofrendo o petróleo uma 
exaustação completa na fonte. 

Mas, alega-se, outra maneira, também, um pouco ridícula, 
quando se diz: nós desejamos que o Estado não tenha essa parti-
cipação tão direta, deixa à economia privada o direito de explicar, 
porque a pesquisa e a lavra são uma loteria, dão prejuízo, e o 
Estado não deve ter prejuízo. 

Não hã, Sr. Presidente, afirmação mais ridícula que esta. 
Como é que se sangra em saúde, e é uma tese que prova demais, 
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a dêsses que defendem o direito da economia privada de perderem 
dinheiro, enquanto o Estado não deve ter êsse direito? Mas quando 
as Estradas de Ferro, como a Leopoldina, velha, cansada, batida, 
incapaz de dar lucro, o Estado, por esta ou aquela razão vem e a 
encampa - êsses brasileiros que defendem tal ponto de vista não 
se levantam para protestar contra o dinheiro que a Nação tirou 
dos cofres públicos para indenizar os donos daquele ferro velho. 
Quando as estradas de outros setores do país, também falecem, 
pela incapacidade, ninguém protesta, igualmente. Pelo contrário: 
o que se diz é que se deve entregar ao Estado, porque o Govêrno 
é que deve perder. Uma argumentação, portanto, com dois obje-
tivos: serve para uma coisa e para outra, conforme o momento. 

Também se alega, que se o Estado vai explorar o petróleo, 
quando essa exploração atingir um grau elevado e que tivemos de 
exportá-lo vamos sofrer a concorrência do mercado externo, e, 
talvez, não tenhamos capacidade econômico-financeiras para resis-
tir a pressão dos trustes internacionais. É uma argumentação 
muito remota. Por quê? Os fatos estão aí a provar. Temos um mer-
cado interno em crescimento. Pelo desenvolvimento do Brasil, pelo 
seu crescimento demográfico, pelo seu próprio crescimento, temos 
de chegar à conclusão de que êsse mercado interno tem uma ten-
dência muito grande à expansão. 1i:ste aspecto do mercado externo 
de concorrência ingênuo e que não nos deve impressionar. 

Outra parte e vai nela uma resposta à afirmação do Deputado 
Flores da Cunha que, lamentàvelmente, não está presente. Dizia 
S. Ex.ª ontem aqui: se lhe provassem que, no subsolo brasileiro 
havia petróleo para ser pesquisado, então seria favorável a tese 
estatal. 

Sr. Presidente, vou fazer a demonstração, estabelecendo um 
confronto entre a pesquisa no Brasil e Canadá, porque o Canadá 
é realmente a nação no mundo que atingiu, nestes últimos anos, 
uma expansão realmente impressionante. 

O Canadá, segundo o Prof. Pedro Moura, gastou 70 anos para 
descobrir seu petróleo; 70 anos de pesquisas livremente feitas pelos 
trustes internacionais. É uma afirmação dêle. 

"O Jornal" - refiro-me sempre a "O Jornal" porque é um 
órgão que leio constantemente apesar de discordar da orientação 
do seu diretor em quase tudo ... 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex.a tem razão. 
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o SR. ORLANDO DANTAS - Obrigado a Vossa Excelência. 
Pois bem, o Canadá, segundo uma publicação de "O Jornal" 

no dia 29 de abril, feita pelo Sr. Luiz Guimarães Chaves - publi-
cação esta - parece-me, sofre influência da Standard, mas é 
textual, diz: 

"Finalmente, em 13 de fevereiro de 1947, após ter 
perfurado 133 poços secos, durante um período de trinta 
anos e com gastos da orderp. de 23 milhões de dólares, a 
Imperial Oil Lad. subsidiária canadense da Standard Oil 
Co. (N. J.) descobriu o campo de Leduc, 30 quilômetros 
ao sul de Edmonton, capital da província de Alberta. :&:ste 
campo provou ter reservas de 250 milhões de barris e foi 
a maior descoberta isolada de petróleo do mundo, em 
1947". 

Creio que esta afirmação não se choca à do ilustre técnico 
Pedro Moura, porque S. Ex.ª se referiu a tôdas as explorações; esta 
é apenas da subsidiária da Standard, a Imperial Oil Limited. 

Trinta anos, com um gasto de 23 milhões de dólares, para 
descobrir 250 milhões de barris, a grosso modo falando. 

Vamos verificar agora o que o Conselho Nacional do Petróleo 
já realizou, com importância insignificante comparada à dos 
trustes norte-americanos. Aqui temos um boletim do Conselho Na-
cional do Petróleo, distribuído aos Deputados o ano passado, quan-
do da nossa visita aos campos de Candeias e D. João. O que afirma 
êsse documento? Que descobrimos, até 31 de outubro de 1951, 133 
poços de óleo, 20 de gás, total 155 poços afora 72 secos. Anos de 
1939 até 1951. Volume medido: 50 milhões de barris. Gastos: 843 
milhões, 825 mil, 665 cruzeiros e 60 centavos. Material em poder 
do Conselho Nacional do Petróleo para êsse serviço: cêrca de 500 
milhões de cruzeiros. Total dos gastos realmente feitos 343 milhões, 
825 mil, 665 cruzeiros e 60 centavos. São pesquisas feitas no 
Brasil inteiro, inclusive no Amazonas, no Maranhão, no Piauí, em 
Sergipe, em Alagoas, em São Paulo e no Paraná. Mas 50 milhões 
de barris é quantidade insignificante. Todavia, o Conselho Nacio-
nal de Petróleo, há poucos dias, afirmou que entre o Recôncavo 
baiano, a partir da baía do Salvador e os limites de Sergipe, numa 
área de mais de 100 quilômetros quadrados, existe descoberto o 
Campo das Pedras. Sabem os Srs. Deputados a que profundidade? 
A 174 metros; sabem os Srs. Deputados com que sonda? Com 
sondas montadas em caminhões. É a coisa mais simples e espeta-
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cular que existe. No mundo não aconteceu ainda coisa igual. 
Sondas de 200 metros montadas em caminhões descobrindo poços 
de 300, 500 e 1. 500 barris por dia. 

Essa imensa zona que diàriamente o Conselho Nacional do 
Petróleo está pesquisando apesar dos recursos minguados votados 
para ela, - não vai nenhum otimismo nisso e uma vez tôda ela 
explorada, dentro de 2 ou 3 anos, teremos um volume superior a 
250 milhões de barris. 

Isso é qualquer coisa de espetacular, em descoberta de petróleo 
no mundo. Estamos com os maiores índices; enquanto nos Estados 
Unidos - quem o diz é o Sr. Luiz Guimarães Chaves - a média 
de barris é de dez, temos média de 400 mil barris por poço. 

Qualquer coisa, Sr. Presidente, bem significativa de que o pes-
simismo velhaco de uns e da boa fé de outros, não pode ser um 
obstáculo ao nosso desenvolvimento. Não é mais possível se justi-
ficar a falência do Estado brasileiro, diante dêsse êxito, diante 
dessa demonstração cabal de que nós descobrimos na Bahia, aquilo 
que os trustes nunca descobriram no Brasil. Até 1953 era livre a 
pesquisa no Brasil. Todo mundo podia pesquisar e nem a Standard, 
nem a Shell vieram pesquisar. Elas não se interessaram absoluta-
mente por êsses problemas. 

Agora surgem no cenário nacional algumas vozes isoladas, 
gritando que é necessãrio entregar a êsse truste, essa exploração, 
porque só êles possuem técnica, têm o dinheiro, e se acham em 
condições de fazê-lo, quando êles jamais fizeram no Brasil. O Go-
vêrno brasileiro, através o Conselho Nacional de Petróleo peiado, 
porque não tem liberdade e ação, teve a sua ação coroada de êxito. 
Se nós tivermos de organizar o Conselho Nacional de Petróleo com 
liberdade financeira, com estruturação à moda das grandes em-
presas, evidentemente que teríamos dado grande passo, avançado 
mais ainda. E a demonstração é palpável. Aqui tem na Casa um 
projeto do Govêrno pedindo 802 milhões de cruzeiros para que? 
Para incentivar essas pesquisas, porque só a Bahia precisa de 133 
milhões para continuar as suas pesquisas aceleradamente êste ano, 
e os outros Estados num volume de quase 300 milhões de cruzeiros. 

1!:ste o caminho a seguir: dotar o Conselho Nacional de Petró-
leo de recursos, que os temos, para explorarmos o nosso petróleo, 
sem a intervenção do capital privado, seja nacional ou estrangeiro, 
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porque prescindimos perfeitamente dêle. E nenhuma nação do 
mundo - vou provar - jamais empregou, em pesquisas, o que 
propõe o Govêrno e também o Sr. Pedro Moura. Tenho aqui um 
trabalho do General Leitão de Carvalho, homem insuspeito, homem 
sério e culto, em um de cujos trechos diz: 

"Assim, na Venezuela, uma das companhias que ali 
se instalaram, tendo iniciado suas atividades em 1920, 
levou 10 anos para fornecer o primeiro óleo ao mercado, 
gastando durante o período mais de 900 milhões de cruzei-
ros, o que dá a média de 90 milhões para as inversões 
anuais. 

Outra companhia, também na Venezuela, tendo co-
meçado seus trabalhos em 1925, gastou durante 14 anos, 
prazo consumido para entrar em plena produção, mais 
de 880 milhões de cruzeiros, com a média de inversões 
anuais de 63 milhões. 

A emprêsa que primeiro se instalou na Colômbia 
gastou cêrca de 972 milhões de cruzeiros para levar ao 
mercado o seu primeiro óleo, após 10 anos de esfôrço, 
despendendo, em média, 96 milhões por ano. 

No Oriente Médio, a "Irak Petroleum Company" des-
pendeu cêrca de 1. 240 milhões de cruzeiros para levar ao 
mercado o seu primeiro óleo, 9 anos mais tarde, sendo a 
média de suas inversões anuais de 138 milhões". 

No Oriente Mêdio, a Irak Petroleum Co. despendeu cêrca de 
1 bilhão, 240 milhões de cruzeiros para levar o primeiro óleo ao 
mercado, em nove anos. 

É uma citação estatística, que demonstra que êsses trustes, 
essas grandes organizações, levaram muito mais tempo do que nós, 
no Brasil, para explorar o que nós já exploramos. 

A ação do Govêrno brasileiro, através do Conselho Nacional 
do Petróleo, representa um êxito tão grande na história da explo-
ração do petróleo no mundo, que seus dados estatísticos figuram 
em tôdas as revistas técnicas. 

Há outro aspecto mais doloroso para colocarmos na ordem 
das discussões. 

É o aspecto do subôrno, da corrupção, que o interêsse egoista 
dos turstes, através das concessões, ou da sociedade de economia 
mista, impõem às nações onde êles operam. 
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Sabe-se perfeitamente que num pais como o Brasil, cuja eco-
nomia não proporciona à grande maioria meios de enriquecimento 
mais fácil. Infelizmente é um fato doloroso, porque esta mentali-
dade oportunista de enriquecimento fácil está-se espraiando de 
maneira tal, que nossos filhos, a mocidade de hoje, vive a dizer aos 
pais - a mim e aos outros: "Mas, meu pai, é preciso um meio mais 
fácil de enriquecer; êsse trabalho constante, diário, cotidiano, pode 
ser muito nobre, moral, mas é muito moroso para que tenhamos 
os recursos da civilização e possamos desfrutá-los. 

Como é doloroso, Sr. Presidente, a alegação dêsses fatos! E as 
concessionárias, e os trustes, através dessas ou daquelas modali-
dades de exploração, implantam, em todos os países, o subôrno, a 
corrupção, ora cercando os indivíduos, de uma maneira muito 
gentil, convidando-os para advogado, ora para presidente das com-
panhias e nos bastidores, os políticos administrativos. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! Há sôbre à mesa requeri-
mento, do Deputado Aliomar Baleeiro, de prorrogação, por quinze 
minutos, do tempo de que dispõe o orador. Em votação. (Pausa). 

Aprovado. 
Continua com a palavra o Sr. Deputado Orlando Dantas. 
O SR. ORLANDO DANTAS - Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Ora, nós aqui no Brasil temos exemplos palpáveis dêsses fatos. 

E é lamentável tenhamos, embora tôdas as Nações os tenham. Mas 
o dever do legislador, do homem público é legislar, de maneira que 
êsses fatos não se possam repetir, que o subôrno e a corrupção não 
possam absolutamente servir de pretexto para uma exploração 
econômica em qualquer setor. Poucos homens públicos têm a cora-
gem do Sr. José Américo que, Ministro, depois de uma revolução, 
baixou um ato, indo de encontro aos interêsses de uma grande 
emprêsa como a Ligth. Muito poucos, pois, têm coragem para isto. 
Mas o Sr. José Américo tem um nome no Brasil e na América do 
Sul, como um dos homens mais valentes, mais corajosos e mais 
honestos, capaz de enfrentar os interêsses de grandes organizações, 
livre, efetivamente livre, das influências do subôrno e da corrupção. 

Quando viajávamos em visita a Cubatão, o Coronel Levi, Mem-
bro do Conselho Nacional do Petróleo me narrava um fato passado 
com êle, e como não me pedia segrêdo, penso que poderei usá-lo. 
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tle, então alegava: quando a Standard pretendeu se instalar no 
Brasil e requerer concessão eu fui, através de um amigo de infância, 
interpretá-lo e êle me dizia: Levi, você precisa compreender que 
não é possível deixar de atender ao pedido da Standard na explo-
ração do Petróleo; primeiro meça seu futuro e as conseqüências 
para sua família. 

Ora, Sr. Presidente, o Coronel Levi procurou demonstrar ao 
seu amigo de infância que êstes processos, que estas grandes em-
prêsas usam para subornar, para contornar as dificuldades, não 
lhe impressionavam. 1!:stes fatos são constantes e nós os conhece-
mos a tôda hora, a todo instante. A corrupção e o subôrno são as 
armas que estas grandes emprêsas usam, sobretudo em países semi-
coloniais, como o BrasiL 

O Sr. Arruda Câmara - Não discordo de V. Ex.a, quando frisa 
a capacidade e os processos de subôrno, de corrupção, usados por 
êstes grandes trustes, mas me parece que aqui, no caso da Petro-
brás, não fica ao alcance dessas grandes companhias, dêsses gran-
des trustes, a faculdade ou possibilidade de usar da corrupção 
a que V. Ex.ª se refere, mesmo porque o projeto não trata, por 
exemplo, de concessões a essas companhias, a êsses trustes. A 
maioria das ações, a maioria dos votos, a quase totalidade da direção 
fica nas mãos do govêrno, da nação. 

O SR. ORLANDO DANTAS - Muito obrigado pelo aparte de 
Vossa Excelência. 

Sr. Presidente, li há pouco tempo, se não me engano documento 
da Igreja Católica condenando os monopólios e os trustes. 1!:sse 
documento particularizava que, em determinadas explorações onde 
o interêsse nacional se confundia com o interêsse econômico, o 
Estado é que devia ser o seu instrumento de trabalho e jamais 
êsses trustes. É uma afirmação que V. Ex.a deve conhecer mais 
do que eu. 

O Sr. Arruda Câmara - V. Ex.ª, com certeza, se refere a uma 
encíclica do Santo Padre Pio XI. Na verdade, o romano Pontífice 
admite que, em determinados casos excepcionais, quando em jôgo 
os supremos interêsses da nação, o Estado tem o poder de naciona-
lizar determinados meios de indústria, ou produção. Mas, o Santo 
Padre não reconhece essa política como uma coisa de ordem geral, 
como uma regra; apenas a declara aceitável em determinados 



-430-

casos, quando, repito, os supremos interêsses do país ou da defesa 
nacional estejam em jôgo. 

O SR. ORLANDO DANTAS - Foi o que disse e especifiquei. E 
em nenhuma outra questão a defesa nacional está em jôgo, como 
no caso do petróleo. Tanto que há uma declaração do General 
Dutra, dizendo: quando Ministro da Guerra, me opus a que se 
entregasse à Standard, em concessão, a exploração do nosso 
petróleo. 

Sr. Presidente, vamos entrar no exame da Petrobrás. A Pe-
tróleo Brasileiro é uma propositura do Govêrno com o objetivo de 
solucionar o problema do petróleo no Brasil. Mas êle peca pela 
base; não é monopolista, nem proíbe que umas tantas concessões 
sejam dadas à Standard e à Shell, ou a qualquer outra emprêsa. 
A solução do Govêrno não é integral apenas, a de um aspecto de 
questão, aquela que se propõe realizar. Acho que é êste um êrro 
fundamental do Govêrno na sua proposição. 

Quanto as ações preferenciais, esta matéria já está muito 
debatida e não quero apreciá-la, pois meu tempo é curto e não 
posso perder muito tempo. 

O Govêrno, através de seus representantes particulares dis-
tribui como propaganda: "Os fundamentos da Petrobrás", instru-
mento excelente para nos guiar nas críticas ao próprio projeto. É 
que o Govêrno se propõe a incorporar um patrimônio que é seu a 
uma sociedade de economia mista, a Petrobrás, onde os interêsses 
privados vão participar e a que preço. . . A preço ridículo. Aqui 
está o que diz "Os fundamentos da Petrobrás". Vamos incorporar 
os nossos petroleiros ao preço de seiscentos e vinte milhões de 
cruzeiros quando sabemos que atualmente êsses petroleiros custam 
mais de um bilhão de cruzeiros. Já vão de prejuízo quatrocentos 
milhões de cruzeiros. O que temos medido, fora o grande volume 
ainda sem medir, a pesquisar no Recôncavo Baiano: um bilhão 
de cruzeiros. 

Ora, o Sr. Pedro Moura, dirigente máximo dêsse setor, nos 
afirmou e está registrada a afirmação de S. Ex.ª nos anais da 
Casa que não era possível menos de dois bilhões e quinhentos 
milhões o valor dos cinqüenta milhões de barris. Era o valor que 
êle dava; que não era possível ser menor que aquêle, vamos entre-
tanto, incorporar no valor de um bilhão e quinhentos milhões de 
cruzeiros. 
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Quanto a Cubatão, a incorporação é também no seu valor de 
custo. Se fôsse uma sociedade estatal para efeito contabilístico 
estava tudo perfeito era do Estado para o Estado. Trata-se, porém, 
de sociedade de economia mista. Como dar nosso apoio à incorpo-
ração dêsse imenso patrimônio a uma sociedade que é de economia 
mista, com participação do capital privado e sabemos que os bens, 
a reserva de óleo é perecível; em dez ou quinze anos esgota-se e 
todo o valor foi para os cofres dos interessados, menos para os do 
Brasil, na sua totalidade. 

É uma crítica, portanto, que faço ao projeto nestas particula-
ridades, para exemplificar o seu grande êrro. 

Quais são as suas conseqüências - dirão - se o Estado é 
dono de quase tudo? Realmente, segundo o projeto da Petrobrás, 
a porcentagem que cabe a tôda a Nação - Estados e Municípios 
- é de quase 80%. 

Mas o grande mal da Petrobrás está nas subsidiárias. Aí é que 
está o ponto nevrálgíco da questão. E nós, no Brasil, temos de ser 
sempre desconfiados, porque os fatos indicam, a todo instante, que 
há por trás muitas coisas e interêsses escusos. 

Vamos verificar, neste aspecto, as conseqüências: por exemplo, 
pela Petrobrás, as subsidiárias se organizam com 51 % de ações 
Petroleiras. Perfeito. E os 49% de quem são? Resposta: da economia 
privada, porque, desde quando o projeto não especifica, tem que 
ser naturalmente, 49 % da economia privada. Aí podemos puxar o 
fio da meada. Vamos admitir para exemplo, que a firma Marx 
Leitão queira montar uma refinaria de 20 mil barris. Ela se incor-
pora, através de qualquer modalidade, na Petrobrás porque está 
previsto: tanto as subsidiárias, como a incorporação de outras 
sociedades já existentes, como a de São Paulo, a de Ipiranga e a 
Peixoto de Castro que podem ser incorporadas. Admitamos que 
aconteça a mesma coisa. Entram com 49 % e a Nação, através da 
Petrobrás, com 51 % . As que contribuem com 49 % são emprêsas, 
as sociedades organizadas no Brasil, mas que tem 75, 90, 95 e 98% 
de capital estrangeiro como a Standard Oil, a Atlantic, a Caloric, 
a Texaco e esta última que a Standard organizou de transportes. 
São centenas, são inúmeras com capital imenso que temos no 
Brasil da Companhia estrangeira. '.a:les entrarão por aí, isto por 
hipótese, e vão ficar com 49% de capital. 

Há outro aspecto: é que os empréstimos ... 
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O SR. PRESIDENTE - Atenção! Falta, apenas, um minuto 
para V. Ex.ª concluir suas considerações. 

O SR. ORLANDO DANTAS - Muito obrigado. 
. . . necessários para o próprio desenvolvimento da subsidiária 

podem ser cobertos por essas companhias, através de debêntures, 
através de ações preferenciais. 1!:les tomam essas debêntures e 
ações preferenciais e como são credores por empréstimos exigem o 
contrôle técnico e temos assim o contrôle técnico, empréstimo 
financeiro e mais 49% ou mesmo 30% de acionistas. Pergunto: o 
que vale a Petrobrás nesta organização? Qual a capacidade de 
libertação contra a intervenção de capitais estrangeiros? 

Também podem perguntar qual o mal que existe nisso? É 
pergunta que também se faz. 

Para mim, o mal que existe é o seguinte: é que as companhias 
estrangeiras têm o interêsse de não perder o mercado brasileiro. Os 
nossos interêsses são antagônicos; enquanto querem que sejamos 
o seu grande mercado, nós temos a preocupação de nos libertar do 
seu contrôle, e ficarmos, absolutamente, livres. Logo, nossos inte-
rêsses se chocam, são contrários. :6:les, então, através da subsi-
diária e, através, de subornos, poderão dominar essa subsidiária, 
vender o óleo, dificultar o nosso próprio desenvolvimento, criar 
condições insuportáveis, como aconteceu na Argentina, quando 
abriu as possibilidades de os trustes entrarem. O que aconteceu? 
Estabeleceu-se luta muito forte entre os interêsses do Estado e os 
interêsses das companhias estrangeiras, que acabaram prejudi-
cando, de tôda maneira, a exploração. 

Quero, ao terminar esta minha análise, que, infelizmente, não 
pode ser completa, porque não houve tempo para demonstrar que 
as sociedades de economia mista permitirão, através da subsidiária 
e de outras manobras, a sua intervenção no domínio econômico da 
Nação, prejudicando, subornando a consciência daqueles, que estão 
aspirando o enriquecimento muito fácil, muito rápido contra os 
interêsses nacionais. E é por isso que combatemos essa sociedade e 
achamos que só o Estado, no presente momento tem capacidade 
moral, tem recursos para, buscando através de impostos, resolver 
êste grande problema, tão importante para a vida do povo brasi-
leiro. (Muito bem; muito bem). 
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o SR. PRESIDENTE - Tendo o Deputado Osvaldo Fonseca 
requerido a nomeação de comissão especial para opinar sôbre o 
Projeto n.º 643, de 1951, que se encontra na Comissão de Justiça, 
sem parecer, nomeio os cinco seguintes membros: Deputado Tan-
credo Neves, Presidente, Tarso Dutra, Ernani Sátiro, Lúcio Bitten-
court e Campos Vergal. 

O Deputado Artur Bernardes permutou a inscrição com o Depu-
tado Orlando Dantas. Assim, dou a palavra ao Deputado Flores 
da Cunha, que vai falar a favor do projeto. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Sr. Presidente, não subo à 
tribuna, para debater êste problema, como o fizeram os demais 
oradores, pró e contra a Petrobrás. Subo de ponto em branco, sem 
alfarrábios, sem tomos . volumosos, sem consultas aos tratadistas 
de Economia e de Direito. Quero encarar o problema objetivamen-
te e do prisma nacional. 

Sou surpreendido com o chamamento que V. Ex.ª, Sr. Presi-
dente, acaba de fazer-me, porque acreditava que só teria "ensan-
cha oportunosa" (risos) de falar amanhã ou na segunda-feira. En-
tretanto, vou logo despejar o meu saco. Se eu esperasse para se-
gunda-feira, estaria em melhores condições de saúde, porque aca-
bei de tomar injeção antigripal na enfermaria da Câmara. Mas 
acredito que a gripe não me atinja o intelecto e, por isso, vou entrar 
na matéria. 

Quase todos os ilustres representantes que debateram o as-
sunto o fizeram, uns, levados por um nacionalismo tocando às 
raias de jacobinismo, outros, do ponto de vista da solução chamada 
mista, que julgam a melhor, a mais adequada para o problema do 
petróleo entre nós. 

Sr. Presidente, há não muitos dias, ou há não muitas noites, 
tomei parte numa mesa redonda sôbre essa questão na Rário 
M;ayrink Veiga; não digo em competição, mas em debate cordial e 
amistoso com os Deputados Osvaldo Orico, Artur Santos e Emílio 
Carlos. 

Falei sem ênfase, porque, no rádio, não se pode ter ênfase, e 
com muito poucos gestos, uma vez que os radiouvintes não per-
cebem, a não ser pela televisão, os gestos que ali se fazem. 

Mas, Sr. Presidente, se tôda essa celeuma levantada sôbre a 
Petrobrás, de uma parte, procura elucidar o assunto e levar à 
convicção dos Srs. Deputados qual a melhor forma de resolver êsse 
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magno problema, para mim o que é necessário é resolver o proble-
ma. Estou em que, até erradamente, o de que êle precisa é de so-
lução. 

Já se provou, estatisticamente, que, dentro de quatro ou cinco 
anos, se o Brasil não descobrir uma jazida imediatamente explo-
rável, comercialmente explorável de petróleo, as divisas oriundas 
da exportação do café, do algodão, do cacau, de outras fibras, do 
arroz e outros cereais, das carnes congeladas, não bastarão para 
pagar os combustíveis líquidos de que carece e que está consumin-
do em escala cada vez mais crescente. 

Ora, é daí que provém a urgência imperiosa de, ou descobrir 
jazidas ricas de petróleo em nosso território, ou então, coisa que 
deveria ter feito o honrado Govêrno do Sr . General Eurico Dutra, 
transportar da América e da Alemanha as fábricas fechadas de des-
tilação de xisto betuminoso, que existe em filões riquíssimos em 
Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do 
Sul, ainda que o do nosso Estado seja de camada menos espêssa 
e de teor inferior. As jazidas de Taubaté e Tremembé, já sondadas 
e cubadas, podem dar petróleo para 20 ou 30 anos de consumo. 

Os deputados baianos e o Deputado socialista argumentam 
que já temos o chamado "petróleo nosso", baseados nos estudos e 
nas perfurações feitas no oeste do Estado da Bahia. Conheço êsses 
estudos e sei que as perfurações no Recôncavo baiano foram feitas, 
primeiro, em Lobato, cujo poço está quase extinto e abandonado; 
veio depois, o de Candeias que tem proporção mínima de óleo, ex-
cessivamente parafínico. Em seguida, temos o de Aratu, onde se 
fizeram cinco perfurações, com duas sêcas e duas ricas em gás na· 
tural. Após Aratu, veio o poço, êste promissor, de D. João, onde se 
espera obter uma grande reserva de óleo. Depois do poço de D. João, 
fizeram-se perfurações a noroeste do Recôncavo e foram en-
contrar, naquelas feitas em Pedras, mais ao norte, quase que tocan-
do os limites de Sergipe, uma ja.zida que, continuados os estudos 
pode vir a revelar-se rica . Sabe-se, também, que as perfurações 
feitas no norte da Ilha de Itaparica deram quantidade mínima de 
óleo capaz de ser explorada talvez dentro de um ano. E, por último, 
foram feitas outras, as primeiras infrutíferas, em São João da 
Mata, cujos estudos ainda continuam, sendo de presumir que, no 
sentido noroeste do Recôncavo, se encontrem jazidas exploráveis 
comercialmente. 
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Fora dessas perfurações, apenas tenho conhecimento das pro-
cedidas em Carolina, no Estado do Maranhão e uma outra em Ala-
goas, em Riacho Doce, ambas infrutíferas: poços secos. 

Faço essa divagação para depois concluir: a verdade é que na 
América do Norte, na pesquisa de petróleo, para 100 poços perfu-
rados se encontram 4 ativos ou produtivos. Ora, ninguém ainda se 
deu conta do que custa um metro de perfuração quando na Amé-
rica do Norte já se está extraindo petróleo a 4 mil metros de pro-
fundidade, petróleo que, para vir à superfície, precisa ser bombea-
do. Daí o custo mais elevado do petróleo nos Estados Unidos da 
América do Norte em relação ao do Iraque, do Iran e sobretudo da 
Saudi Arábia, onde, no dizer de técnicos especializados, o petróleo 
não brota, - exsuda é o têrmo - transpira. Apenas a 4 ou 5 
metros, em território continental, o petróleo brota em jorros. Sa-
bido é, entretanto, que, junto ao Golfo Pérsico, as perfurações sô-
bre o mar se presumem também ainda mais ricas do que aquelas 
que têm sido realizadas em solo firme. 

A minha argumentação se cifra no seguinte: O Brasil é pais 
onde não se acumulou riqueza pública e riqueza privada suficientes 
para investimento de tão alta monta. Quantas companhias, quan-
tas fortunas foram água-abaixo na América, no México e em ou-
tros países, na pesquisa do petróleo. 

Sair dêsse terreno é puro palavrório, é divagação demagógica. 
Quero é ver o problema resolvido, já e já, por amor, por amor ao 
meu País, por espírito de nacionalismo, não por jacobinismo. 

Ora, se o Brasil não dispõe de recursos, como penso que não 
dispõe, para investimento de tanto vulto, é nece.ssário, ou lançar 
mão dos recursos fiscais, pela taxação ou então, da co-participação 
do capital privado, ou ainda do recurso ao capital estrangeiro, 
quando mais não seja, em forma de empréstimos, porque estou 
de acôrdo em que se eliminem do projeto da Petrobrás aquilo que 
consignava o Estatuto do Petróleo, que nos foi remetido durante 
o govêrno do Sr. Gaspar Dutra - as autorizações e até as con-
cessões. 

Nós, que nos colocamos no ponto de vista de defesa da Pe, 
trobrás, somos muito mais nacionalistas que aquêles que se ate-
morizam da co-participação do capital privado e até do estrangeiro 
na solução dêsse máximo problema brasileiro. 
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Será possível que o Brasil e seus homens não tenham ainda 
consciência dos seus deveres para com a pátria, e venham, por in-
terêsses mesquinhos de dinheiro, e de fazer fortuna fácil - como 
falava o Deputado socialista - se deixar corromper, vender ou 
subordinar para prejudicar a vida econômica do nosso Brasil?! 
(Muito bem). 

Estabelecido isto, devo dizer que o projeto da Petrobrás é, até, 
monopolista. Não é só nacionalista; é, repito, até, monopolista. O 
Estado entra para êle, em relação aos subscritores do capital pri-
vado, com os mesmos direitos, mas, ainda, além de subscritor de 
ações, entra com seu poderio, representado pela sua prerrogativa 
estatal que é imensa. 

O que vejo neste debate - e tenho a franqueza de proclamá-lo 
- é muita demagogia, é muita marcha e contra marcha, muita 
gente evoluída, não se sabe em que sentido (risos). O próprio Pre-
sidente Eurico Dutra, que é todo uma integridade moral, que nos 
remeteu mensagem com o Estatuto do Petróleo, organizado por 
uma comissão de homens de alto valor moral, técnico e jurídico, 
parece que também evoluiu. Para mim, involuiu, indo para a tese 
- como se chama mesmo? Ah, sim, estatal. 

O Sr. Lima Figueiredo- O General Dutra sempre manteve a 
tese esta tal. 

O SR. FLORES DA CUNHA - E o projeto do Estatuto? 
O Sr. Lima Figueiredo - Posso explicar a V. Ex.ª. Aquêle pro· 

jeto, enviado para a Câmara, tanto na Mensagem 61, como na 62, 
foi fruto do trabalho de uma grande comissão, trabalho demorado, 
de gente que entendia do assunto. Achou S. Ex.ª que, depois 
de todo aquêle esfôrço, não se lhe poderia apor sómente um "ar-
quive-se". Dado o espírito liberal do General Dutra, S. Ex.ª, 
apesar de ser pela tese da exploração do petróleo exclusivamente 
pelo Govêrno, resolveu mandar ao Congresso aquela mensagem, a 
fim de que a estudasse e desse a sua opinião . Quisesse, porém, o 
General Eurico Dutra que aquêle projeto passasse, êle que manda-
va nesta Casa, pois contava com a sua maioria, como agora conta o 
Sr. Getúlio Vargas, teria conseguido isso. S. Ex.ª, entretanto, 
não o quis; preferiu enviar a mensagem ao Congresso para que 
êste opinasse a respeito. 
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todos tanto se acham necessitados, até eu individualmente.. . (Hi-
laridade) . 

Mas, Sr. Presidente, se os mestres representantes do meu par-
tido, que tomaram cartas neste jôgo, me houves~em explicado os 
motivos por que marcharam em coluna cerrada, ombro a ombro 
e de baioneta calada, para a solução estatal, eu possivelmente não 
estaria ocupando a tribuna, porque aprendi, nos primórdios da 
minha vida pública, que a submissão é a base do aperfeiçoamento. 

O Sr. Moura Andrade - O Nobre Deputado Aliomar Baleeiro  
ontem deu ao meu discurso um aparte, declarando que, se outro  
fôsse o govêrno, S. Ex.ª seria pela solução da economia mista. Re- 
conheceu, portanto, que a melhor solução era a da economia mis- 
ta e só adotava a estatal porque outro era. o Govêrno.  

O SR. FLORES DA CUNHA - Senhor Presidente, polltica-
mente todos sabem que nem expulso das fileiras da U . D.N. deixa-
rei de ser udenista. 

Ora, não me foi explicado, até êste momento, o motivo da evo-
lução havida. Eu pessoalmente não me presto a intentos e a pro-
pósitos demagógicos. Não quero ir à cata dos votos e da simpatia 
dos marxistas. Fico com meu partido. Deixarei de votar, mas com 
a consciência de que me manifestei sôbre êste problema com a 
maior inteireza patriótica. (Muito bem) . 

O Sr. Bilac Pinto - Creio que nas palavras de V. Ex.a, não há 
nenhuma insinuação àqueles seus correligionários que, partidários 
por convicção, debateram o assunto na reunião do Partido, pela 
solução estatal. 

O Sr. Nestor Duarte - Não há nenhuma intenção... (Riso). 
O Sr. Bilac Pinto - V. Ex.ª parece insinuou que nós, parti-

dários desta solução, estávamos fazendo manobra puramente poli-
tica à caça da simpatia dos homens da esquerda. Creio que 
V. Ex.ª estêve presente à reunião do nosso Partido ...  

O SR. FLORES DA CUNHA - A segunda.  
O Sr. Bilac Pinto - ... à segunda, quando ficou definitiva-

mente deliberada a nossa solução. 
O SR. FLORES DA CUNHA - V. Ex.ª agora me permita que, 

com franqueza, declare que, não me tendo sido explicados os mo-
tivos por que adotavam essa atitude, acho-me no direito de pensar 



-440-

livremente. Não insinuo - não são dignas de mim intenções ma-
lévolas - mas não me presto a demagogias. Fui eleito pelos rio-
-grandenses, mais por afeição pessoal que por espírito partidário, e 
renegaria todos os votos que me ofereceram, se para obtê-los fôsse 
necessário transigir r-um assunto de tanta importância como êste. 

Sr. Deputado Bilac Pinto, não há malevolência naquilo que 
digo; há franqueza. V. Ex.a não me explicou porque o Sr. Prado 
Kelly e o Brigadeiro Eduardo Gomes tinham marchado para a ex-
ploração estatal e até o momento estou in albis' sôbre a pergunta. 

Já disse a V. Ex.ª que, entre quebrar a disciplina de meu parti-
do, que prezo muito e ao qual ainda está reservado, neste País, alta 
missão política e civilizadora, e dar, neste plenário, voto que nada 
significará (não apoiado), fico com minha consciência, abstendo-
-me de votar, mas pedindo a Deus inspire os homens desta Pátria, 
a fim de que a solução seja verdadeiramente em benefício do Brasil. 
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado) . 
.. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . ... . . . .. . . . . .. . ......... . . . 

1 . •, ......................................................... .  
EXPLICAÇÃO PESSOAL 

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

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lima Figuei-
redo. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - (Para explicação pessoal) -
Sr. Presidente, desejo ler à Casa a seguinte página do "Diário" do 
General Júlio Caetano Horta Barbosa. 

Ano de 1942 - Dia 5 de setembro. Sábado. Houve 
no Palácio Guanabara, às 15 horas, reunião do Ministé-
rio, a que compareci, por se tratar de uma pretensão da 
Standard Oil apresentada pelo Ministro da Fazenda, para 
exploração, industrialização, etc., do petróleo. O Minis-
tro alegava a urgência na exploração. Mostrei que não 
havia razão em supor que aquela companhia tivesse mais 
interêsse que nós mesmos; disse que a Standard e a Shell 
já tinham tido concessões e nada fizeram. Foi o Govêrno 
quem descobriu e explora o petróleo; a intensificação dos 
trabalhos depende de mais recursos. Os Estados Unidos 
ofereceram auxílio ou financiamento; poderíamos aceitar 
êste na base de empréstimo apenas. 
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Diversos ministros se manifestaram: o da Guerra, 
alegando ser o petróleo essencial à nossa defesa militar 
e à nossa soberania, opinou que êle deve continuar sen-
do explorado pelo Govêrno, podendo aceitar o auxílio ame-
ricano em forma de empréstimo. 

1!:ste seu parecer foi o que predominou, com apoio 
dos Ministros da Marinha, Trabalho, Agricultura, Viação 
e também o do Exterior. O Presidente determinou que o 
Ministro da Fazenda fizesse as demarches precisas . 

Neste mesmo dia 5 houve no Ministério da Guerra 
um almôço oferecido ao Sr. Rockfeller. - J. C. Horta 
Barbosa". 

Aqui está o testemunho de um general, homem impoluto, que 
teve a sua vida tôda fbrmada dentro da escola do civismo, que é 
a caserna - o General Júlio Caetano Horta Barbosa. 

O Sr. Ranieri Mazzilli - Ainda há pouco, a Casa tôda ouviu, 
com o respeito e com a admiração de sempre, as considerações do 
Deputado General Flores da Cunha, amigo que tanto prezo, sôbre 
um dos aspectos do problema do combustível líquido entre nós -
aquêle do aproveitamento das nossas jazidas de xisto betuminoso. 
Com efeito, há grande experiência do problema num país - a Sué-
cia, como é sabido. Parece-me, porém, era essa a única experiência, 
na altura em que o Brasil estava, de pesquisar o petróleo de poço, 
tendo necessidade de concentrar aí todos os recursos, tôdas as aten-
ções e o elã nacional que a respeito do assunto devia formar-se. 
Evidentemente, não seria possível fazer a dispensa dêsses zelos 
e dêsses recursos para também buscar, na exploração do xisto 
combustível líquido. Assim, o problema não foi estranho ao Ge-
neral Eurico Dutra. S. Ex.ª teve em mãos, estudou-o, mandou 
que fôsse perquirido. Mas as conclusões dos órgãos técnicos f o-
ram exatamente por que se concentrassem os cuidados e as ini-
ciativas na solução do problema do petróleo de poço. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Agradeço o aparte de V. Ex.a. 
O que V. Ex.ª disse é rigorosamente verídico. O General se inte-
ressou pelo assunto, e, por êste ou aquêle motivo, não pôde re-
solvê-lo. 

O atual govêrno continua na mesma fase em que se achava o 
General Dutra - apenas elaborando estudo para a solução do 
problema do xisto betuminoso. 
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Apenas o Governador do Paraná, Sr. Munhoz da Rocha, an-
dou um pouco para a frente - está entrando na fase de reali-
zações. 

Não gosto de intervir com apartes, senão quando me sinto 
na obrigação de dá-los para esclarecer assunto do qual estou a 
par, ou no caso, como fiz quando ocupava a tribuna o nobre Depu-
tado, meu amigo General Flores da Cunha, para defender ponto 
que conhecia, a respeito da opinião do General Eurico nutra. 

Disse o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul e General Ho-
norário dessa escola de civismo que é o Exército, que o General in-
voluíra na sua opinião. Não. O General teve sempre "Q.ma opinião 
só: em presença do General Horta Barbosa expressou o que agora, 
por ocasião do seu aniversário, teve oportunidade de expender pe-
rante a imprensa - a respeito do petróleo: tinha tido uma só dire-
triz, a partir do dia 5 de setembro de 1942 . 

O Sr. Nestor Duarte - Tenho a impressão de que o General 
nutra evoluiu e, no particular, só mérito terâ sua capacidade de 
evolução, porque todos nós, ainda iniciantes e inexperientes na 
questão do petróleo, viemos, em cada etapa, estudando o problema 
na sua complexidade, mudando de opinião, de atitude, em busca 
afinal, de uma solução que amanhã não serâ aquela que se propôs 
à Nação, há cinco, dez ou mais anos. Mas S. Ex.ª evoluiu, porque, 
no particular de concessões a emprêsas privadas para o refino, é 
evidente que o pensamento do Govêrno, naquele momento, não era 
tão precioso na questão de entregar o monopólio estatal a explora-
ção e industrialização do petróleo. 

O Sr. Ranieri Mazzilli - Mas era preciso, quanto à proprie-
dade do subsolo. 

O Sr. Nestor Duarte - Há mérito quanto a evoluir. E é por-
que estamos aqui a evoluir, a desdobrar nosso pensamento, ante 
maior experiência, maior conhecimento e maior debate sôbre a 
questão, que ela está hoje muito mais esclarecida, podendo nós, 
amanhã, encontrarmos a solução mais perfeita e em consonância 
com o interêsse do País. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Agradeço o aparte de V. Ex.ª 
Afirmava eu, Sr. Presidente, que S. Ex.a se conservou na mesma 
linha de conduta e tive ensejo no aparte que o Deputado Flores 
da Cunha me concedeu de dizer qual a intenção do General Du· 
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tra, quando mandou as mensagens 61 e 62 para o Congresso. 
s. Ex.ª não quis perder aquêle trabalho. Desejou que o Congresso 
desse sua opinião, depois, diria que estava ou não de acôrdo. Ape-
nas isto. 

O Sr. Moura Andrade - V. Ex.ª confirma o aparte do Depu-
tado Flores da Cunha, segundo o qual o General Dutra usaria ou 
não o direito de veto . 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Isto era com S. Ex.ª Estou 
tratando do que sucedeu. S. Ex.ª tinha a intenção de manter sua 
opinião desde 1942, aquela que expôs na reunião dos Ministros. 

O Sr. Moura Andrade - A favor do General Dutra devo de-
clarar a V. Ex.ª não acreditar que S. Ex.a, então Presidente da 
República, enviasse ao Congresso uma mensagem com a qual não 
estivesse de acôrdo, mensagem contrária à orientação, com.o chefe 
do Executivo brasileiro ... 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Isso mostra o espírito liberal 
de S. Ex.a, que, mesmo não estando de acôrdo, mandou a men-
sagem ao Congresso Nacional, sem fazer a menor pressão. 

O Sr. Moura Andrade - O Congresso Nacional não é Casa 
consultiva, mas Legislativa. Daqui sairia uma lei, não um parecer. 
Se o General nutra enviou ao Congresso aquela proposição nos 
têrmos em que estava elaborada, fê-lo na esperança de obtê-la 
como lei, tal como se apresentava. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - S. Ex.ª tinha seu lider, que po-
dia expressar seu desejo. 

O Sr. Amando Fontes - Lamento não ter presente a men-
sagem do General Dutra, enviando o Projeto de Estatuto çio Pe-
tróleo. Entretanto, posso repetir, de memória, dois trechos . Nêles 
S. Exª. diz, sendo o assunto de grande complexidade e sôbre êle 
se manifestando grandes correntes de opinião nacional, num ou 
noutro sentido, não tomava qualquer posição: mandava aquêle 
projeto, para que o Congresso, na sua alta sabedoria, declarasse 
como melhor achasse. Assim está escrito na mensagem 62 do Ge-
neral nutra. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Exatamente é o que consta da 
mensagam n.º 62, e a mensagem 61 é citada no relatório do Presi-
dente do Conselho Nacional do Petróleo, que naquele momento 
era o General João Carlos Barreto. 
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O Sr. Ranieri Mazzilli - Mais ainda, Sr. Deputado, uma des-
sas mensagens - a que se refere ao refino e ao transporte do pe-
tróleo - o Presidente Dutra, ao terminá-la, declarava entender 
que, para essas duas fases, sim, seria possível solução não estatal. 
A mensagem especifica precisamente essas duas fases - o refino 
e o transporte. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Muito bem. Estou de acôrdo 
com V. Ex.ª 

Sr. Presidente, sejam estas minhas últimas palavras, para 
com o General Flores da Cunha. 

Um soldado sempre ama a outro soldado. Desde moço, eu me 
acostumei a apreciar, não digo as façanhas, mas os gestos guerreiros 
do General Flores da Cunha, nas suas cavalgadas pelas campinas 
do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Ranieri Mazzilli - Todos nós. 
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Tenho por S. Ex.a verdadeiro 

carinho, que sempre expresso tôdas as vêzes que posso. Senti-me, 
porém, profundamente magoado quando o grande General Hono-
rário do Exército disse que a Câmara dos Deputados não era uma 
caserna. Sei disso: são tão diferentes como uma mesa e uma ca-
deiras, mas, o civismo que anima os membros do Parlamento, êsse 
mesmo patriotismo existe, talvez ainda mais intenso, na caserna. 
Lá me fiz desde menino, desde os bancos do Colégio Militar, até 
sair oficial. E não seria hoje que, vindo a esta Casa, iria agir sem 
civismo. 

Por isso, quero expressar minha mágoa ao venerando guer-
reiro, que guardo no meu coração, mas que absolutamente não 
correspondeu ao carinho, ao cuidado que tenho tido para com êle 
em tôda a minha vida. 

O S. Flores da Cunha - Correspondo, Sr. General, dêste 
modo: a caserna é a mais alta escola de civismo, no Brasil, como 
em qualquer país culto ... 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Muito bem. 
O Sr. Flores da Cunha - . . . e não seria eu quem desmere-

cesse dos grandes gestos de civismo dos militares do meu País. 
Ao contrário: não há grande acontecimento na história de mi-
nha terra em que o Exército não tenha sido par magna. Limpe 
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v. Ex.ª, Sr. General, das tábuas do seu coração qualquer mágoa, 
porque minha consideração por V. Ex.ª e pela nobre classe que re-
presenta não tem limite. Sou um soldado amador, mas amo o Exér-
cito de minha pátria. (Muito bem). 

O SR. LIMA FIGUEIREDO- Muito obrigado. Saio mais con-
fortado da tribuna, com as palavras de V. Ex.ª. 

Podem crer os meus nobres companheiros que sempre agi, 
estou agindo e agirei orientado pelo maior espírito de civismo, ten-
do em vista o bem-estar da minha pátria. Sou homem que sempre 
se conduziu sem peias e sem freio, embora de acôrdo com meu 
temperamento, umas vêzes erradamente e outras vêzes certo, mas 
sempre procurando orientar meu pensamento e minha ação a 
serviço do Brasil. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é 
cumprimentado). 





SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1952 

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

EXPEDIENTE 

O SR. JOAQUIM VIEGAS (Para uma comunicação) -
Sr. Presidente, há poucos dias tive ensejo de trazer ao conhecimento 
desta Casa o apêlo que a Assembléia Estadual de Alagoas e a 
Câmara de Vereadores de Maceió dirigiram à bancada alagoana 
no sentido de apoiar a tese monopolista estatal para exploração do 
petróleo. Agora, outro apêlo é feito pela Câmara de Vereadores do 
histórico município de Pôrto Calvo, através do seguinte telegrama: 

"Pôrto Calvo - Câmara Vereadores êste município 
aprovou requerimento Vereador Joaquim Piranha senti-
do apelar representantes alagoanos apoiar tese monopólio 
estatal exploração petróleo nacional visto consultar me-
lhor forma interêsse povo brasileiro. Saudações. - Joa-
quim Piranha, Presidente". 

Daqui me congratulo com os representantes e representados de 
Pôrto Calvo, esperando que outros municípios também se mani-
festem. 

Sr. Presidente, o povo alagoano está acompanhando com vivo 
interêsse os debates que se vêm travando em tôrno do magno pro-
blema do petróleo e confia no patriotismo dos representantes do 
povo brasileiro com assento nas duas Casas do Congresso. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem). 

O SR. BILAC PINTO (Para uma comunicação) * - Sr. Pre-
sidente, tenho a hora de transmitir ao plenário da Câmara o 
apêlo que recebi de 26 Deputados à Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais, no sentido de que a Câmara apóie a tese do mono-
pólio para exploração do petróleo nacional e a da emprêsa estatal. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Ao transmitir à Casa êsse apêlo, desejo congratular-me com 
os eminentes patrícios e coestaduanos que o subscrevem, porque 
bem sinto que êles representam o lídimo sentimento do Estadc-
montanhês. (Muito bem). 

O SR. LôBO CARNEIRO (Para uma comunicação) -
Sr. Presidente, a União Nacional dos Estudantes, em vibrante mani-
festo lançado há pouco, pronunciou-se, em nome dos estudantes 
do Brasil, contra o projeto de lei da Petrobrás, em favor do mono-
pólio estatal. Pronunciamento idêntico tiveram o 3.° Conselho 
Nacional dos Estudantes, o 4.º Congresso dos Estudantes de São 
Paulo, o 10.º Congresso dos Estudantes Gaúchos, o Conselho dos 
Estudantes da Bahia e o Conselho de Estudantes Fluminenses. 

Era o que tinha a comunicar. (Muito bem) . 

ORDEM DO DIA 

Primeira discussão do Projeto n.0 1.516-A, de 
1951, que dispõe sôbre a constituição da Sociedade 
por Ações Petróleo Brasileiro S. A., e dá outras pro-
vidências. (Do Poder Executivo). Anexo o Proje-
to n.º 1.595, de 1952, que dispõe sôbre a organiza-
ção da Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro So-
ciedade Anônima, e dá outras proVidência; tendo 
parecer, com emendas, da Comissão de Constituição 
e Justiça, com voto em separado do Sr. Castilho 
Cabral e declarações de voto dos Srs. Lúcio Bit· 
tencourt e Augusto Meira,· com parecer da Comis-
são de Segurança Nacional, adotando como substi-
tutivo ao Projeto n.º 1.516, de 1951, de iniciativa do 
Poder Executivo, o Projeto n.º 1.595, de 1952, com 
emendas,· parecer com emendas, da Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas; pa-
recer com emendas da Comissão de Economia; pa-
recer da Comissão de Finanças, com emendas ao 
Projeto, e favorável às emendas das Comissões de 
Constituição e Justiça, e de Economia, com ãecla-
raçiio' de voto dos Srs. Alde Sampaio, .Abellardo 
Andréa e Raul Pila. (Anexos os Projetos n.°' 1.517, 
de 1951, e 1. 595, de 1951) . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lôbo Carneiro, 
que vai falar contra o projeto. 
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O SR. LOBO CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
na impossibilidade de, no curto espaço disponível para o debate do 
Projeto sôbre a Petrobrás, abordar todos os aspectos do problema, 
vou apenas considerar alguns dêles, reservando-me para prosseguir 
na discussão em outra oportunidade. 

Antes de entrar, pràpriamente, no debate, queria recordar à 
Casa que a questão da exploração do petróleo nacional vem sendo 
discutida no Brasil, há mais de quatro anos. 

Foi em 1948, com a apresentação do projeto de Estatuto do 
Petróleo, que se iniciou êsse debate, que empolgou a opinião pú-
blica. Sob a orientação do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo 
e da Economia Nacional, foram realizadas, em todo o país, naquele 
ano, conferências, palestras que esclareceram o assunto. 

Assim, a opinião pública brasileira, empolgada pela tese do 
monopólio estatal, perfeitamente consciente, arregimentou-se em 
tôrno do Centro do Petróleo e levou à derrota o anteprojeto de Esta-
tuto. Realizaram-se, em todo o País, centenas de comícios, mais 
de 200 Câmaras Municipais se manifestaram pelo monopólio es-
tatal, mais de 600 oficiais da ativa do Exército também se defini-
ram, em telegramas coletivos, por essa tese, e o Centro do Pe-
tróleo, canalizando todo êsse movimento, convocou uma convenção 
nacional, que se realizou com êxito, apesar da tentativa policial 
de impedi-la, com a famosa chacina da Praça Floriano, em que 
se atacou a tiros e a gás lacrimogênio a manifestação ao Marechal 
de Ferro, da qual participavam, inclusive, três generais do Exér-
cito. 

Foi, assim, derrotado o Estatuto do Petróleo. 
Não vou rememorar todos os detalhes dessa campanha. Mas 

a tese do monopólio estatal passou a ser a tese do povo brasileiro. 
O próprio atual Presidente da República, em sua campanha elei-
toral, também se manifestou pela tese do monopólio estatal. 

Devo, aqui, de passagem, recordar que dessa campanha par-
ticiparam muitos dos colegas, Deputados do Partido Trabalhista 
Brasileiro, em comícios e conferências. Tenho a lamentar que hoje 
estejam êles vacilantes, apenas por seguirem a orientação do 
Sr. Presidente da República. 

Srs. Deputados, a tese do monopólio estatal ganhou muito nes-
se período, e hoje em dia a fôrça de que djspõe, nesta Câmara, se-

29 - 26 246 
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ria suficiente para a sua vitória, se os nossos colegas, companheiros 
do Partido Trabalhista Brasileiro, que sempre defenderam a tese 
do monopólio estatal, continuassem firmes nesse propósito. 

De passagem, faço aqui um apêlo para que se juntem, clara-
mente, aos demais deputados que se batem pelo monopólio estatal, 
fiéis à sua atitude passada, na campanha do petróleo. 

Mas, hoje, a história se repete. É o Sr. Getúlio Vargas quem 
envia a esta Câmara projeto de lei criando uma emprêsa mista 
para explorar o petróleo. 

Os argumentos utilizados pelo Govêrno, para justificar essa 
emprêsa mista, são pueris. As alegadas vantagens de flexibilidade 
da sociedade de economia mista, em contraposição ao monopólio 
estatal exercido por uma autarquia, já foram suficientemente exa-
minadas nesta Casa. Depois dos discursos dos deputados Bilac Pin-
to, Aliomar Baleeiro, Orlando Dantas e outros, creio ser argumento 
que já passou. 

Sr. Presidente, outro argumento é o de que os cinco e meio 
bilhões de cruzeiros, provenientes do aumento do impôsto único 
e de outros impostos, previsto pelo Govêrno, não seriam suficientes 
para o plano do petróleo. E, desta maneira, seria preciso obter 
mais 2 bilhões de cruzeiros, numa subscrição compulsória dos do-
nos de automóveis. 

Assim, procuram os defensores do projeto da Petrobrás jus-
tificar a escolha da forma mista. ~ste argumento também é in-
fantil. Se a subscrição dos donos de automóveis é compulsória, po-
deria ser feita sob a forma de apólices e títulos da dívida pública, 
e nada obrigaria a introduzi-los como acionistas da emprêsa, ado-
tando a solução de sociedade mista. 

Mas o ponto do problema governamental, que menos se jus-
tifica, é o item 4 do Art. 13. Por que admitir, entre os acionistas, 
as sociedades organizadas no Brasil com sócios estrangeiros? É uma 
virada radical em tôda a política do petróleo, seguida, até hoje, 
em nosso País. 

o Sr. Antônio Balbino- Estou de acôrdo com a tese de Vossa 
Ex.ª Entendo que o empreendimento da sociedade de economia 
mista, que é a Petrobrás, para ser levada a bom têrmo, não pre-
cisa do inciso 4.0 Não é necessário permitir que da Petrobrás par-
ticipem sociedades em cuja integração entrem estrangeiros. Apro-
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veito a oportunidade para perguntar a V. Ex.ª se também não 
participa comigo da restrição que devemos fazer àqueles que, tra-
balhando na Assembléia Constituinte permitiram saísse o Art. 153 
como está, artigo que elaborado embora numa fase em que o pro-
blema do petróleo já era plenamente conhecido, no entanto per-
mite que nossas riquezas minerais sejam exploradas por emprêsas 
de que participem estrangeiros. 

O SR. LôBO CARNEIRO - :mste é assunto muito debatido en-
tre juristas. Na minha opinião, o referido dispositivo da Constitui-
ção não dá, expressamente, a estas sociedades o àireito de explorar 
as nossas jazidas minerais. Seria necessário que a legislação ordi-
nária fôsse alterada. É justamente contra isto que me bato. 

O Sr. Antônio Balbino - No particular da defesa da partici-
pação de estrangeiros em sociedades, que se destinam a explorar as 
riquezas minerais, há, nos Anais da Constituinte, declarações ex-
pressas dos mais adiantados espíritos, já não digo da bancada co-
munista, mas da própria representação socialista, através de dis-
cursos do Deputado Hermes Lima. 

O SR. LôBO CARNEIRO - ~ste assunto já foi debatido aqui. 
É o mesmo que tem sido dito em relação à UDN e ao General Du-
tra. O fato é que estamos defendendo, há mais de quatro anos, 
nesta campanha, o monopólio estatal. O assunto ficou perfeita-
mente esclarecido. O que não se pode compreender é que o Sr. Pre-
si.dente da República a essa hora, sem maior argumento, sem 
maior justificativa, venha dar esta virada na política nacionalista 
da legislação de 46 para propugnar a inclusão do item IV, que 
permite às emprêsas organizadas no Brasil, com sócios estran-
geiros, serem acionistas da sociedade. 

Até hoje só encontrei um argumento - argumento de cabo-
-de-esquadra - que é o do Sr. Rômulo de Almeida, segundo o qual 
o item IV foi introduzido para evitar uma complicação burocrá-
tica, qual a de se verificar a nacionalidade dos componentes 
dessas emprêsas. É um argumento que nem vale a pena comentar. 

O fato é o seguinte: a opinião pública está empolgada pelo 
monopólio estatal. Já li, aqui, a relação de seis Assembléias Legis-
lativas estaduais e de dezenas de Câmaras Municipais que vêm se 
manifestando, nesses últimos dois meses, contra o projeto da Pe-
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trobrás e a favor do monopólio estatal. São também as Uniões de 
Estudantes, são as conferências que se pronunciam em todo o 
Brasil. 

De outro lado, que vemos? O Govêrno exercendo pressão para 
aprovar a Petrobrás, utilizando-se, para isso, das estações de rádio 
oficiais e de material de propaganda da Imprensa Nacional. Que 
repercussão tem isso na opinião pública? Nenhuma. Qual, até hoje, 
a manifestação de vulto recebida em apoio da Petrobrás? Nenhuma. 
Qual a Câmara Municipal, ou Assembléia Legislativa, que já se 
manüestou pela Petrobrás? Nenhuma. É fora de dúvida que a opi-
nião pública nacional se definiu pelo monopólio est.atal e que o 
Presidente da República seguiu caminho oposto, sem apresentar 
nenhum argumento satisfatório, nenhum argumento plausível, 
nem ao menos o pretenso apoio da opinião pública. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Pelo contrário, as manifestações 
que todos recebemos diàriamente... 

O SR. LôBO CARNEIRO - São pelo monopólio estatal. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - ... de centros acadêmicos, de al-

guns municípios, de vários grupos de opinião pública, são, sempre, 
no sentido do monopólio estatal. Há uma profunda desconfiança 
em relação ao truste estrangeiro ou o receio de que êles -possam, 
através de certas brechas do projeto, insinuar-se na exploração do 
petróleo brasileiro. 

Além de tudo, os nossos amigos americanos, às vêzes, são de 
uma falta de lucidez, ou de senso de oportunidade, enorme nas 
exuberantes manifestações de sua política internacional. Uma es-
quadra americana é sempre bem recebida em pôrto brasileiro, 
como manifestação de simpatia daquele país nosso velho aliado. 
Mas escolher a oportunidade em que se vota o projeto da Petrobrás, 
ou se vai votar um projeto de câmbio livre, é quase confirmar os 
têrmos daquela notícia da revista Time do dia 16 do corrente... 

O SR. LôBO CARNEIRO - O Diário de Notícias, por exem-
plo, afirma que, com a vinda do Senhor Acheson, se espera resolver 
a questão do retôrno dos lucros. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - A vinda dessa belonave não deve ter 
obedecido a nenhum outro propósito. Como diz o nobre colega 
Sr. Deputado Plácido Olímpio, dá a impressão de um destacamento 
de polícia em porta de seção eleitoral. 
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O SR. LOBO CARNEIRO - São navios de guerra e ainda uma 
revoada de aviões a jato sôbre a cidade, enquanto discutimos o 
projeto em regime de urgência. 

A campanha cresceu, preparando-se para a terceira Convoca-
ção Nacional promovida pelo Centro de Estudos do Petróleo no 
próximo dia 5 de julho. 

O Sr. Antônio Balbino - Permite V. Ex.a. um aparte? 
O SR. LôBO CARNEIRO - Vou entrar agora, propriamente, 

na discussão do projeto, num de seus aspectos mais importantes, 
devo evitar os apartes, porque o nieu tempo é escasso. 

O Sr. Antônio Balbino - Estamos procurando chegar a uma 
fórmula que evite certos inconvenientes ou certos lapsos apontados 
no projeto da Petrobrás. Foi essa a minha intenção, como relator 
da matéria na Comissão de Constituição e Justiça. V. Ex.ª acha 
que uma solução legal do tipo da mexicana serviria ao Brasil? 

O SR. LôBO CARNEIRO - A solução mexicana não é legal, 
é de fato. O México encampou tôdas as companhias existentes e 
não deu concessão alguma. 

O Sr. Antônio Balbino - Vejo aqui fazer-s~ grande confusão 
e dessa tribuna muita gente tem apontado, como modêlo, o Méxi-
co, quando é fácil provar que naquele país a exploração petrolífera 
não é estatal. 

O SR. LôBO CARNEIRO - No México, o Presidente Gárde-
nas, grande patriota, criou o monopólio estatal de fato. Desapro-
priou tôdas as companhias e não deu concessão a nenhuma outra, 
estabelecendo o monopólio do Estado. No Brasil, vê-se o contrário. 
O Govêrno quer alterar a lei para permitir a participação dos 
capitais estrangeiros. Assim, o povo brasileiro só pode ter confiança 
numa lei que obrigue ao monopólio estatal. A situação é diferente. 
Se deixarmos ao arbítrio do Govêrno, sabemos que prevalecerá o 
capital estrangeiro. 

Entrarei noutro aspecto da questão. Foram feitas críticas ao 
Projeto da Petrobrás pelo Centro de Defesa do Petróleo e distribuí-
das por meio de folheto. Sôbre o assunto, manifestou-se o Deputado 
Hélio Cabal. Todos os defensores do projeto se baseiam, prin-
cipalmente, na alegação de emendas segundo as quais o govêrno 
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terá 51 % do capital da matriz e das subsidiárias. Desta maneira, 
afirmam, estará perfeitamente garantido. Nobre Deputado é dêste 
ponto que desejo tratar. Quero admitir que o projeto oficial, es-
candalosamente entreguista, mal redigido, de interpretação dupla, 
e que contém uma série de brechas abertas aos trustes - tenha 
sido corrigido. E que dêle conste, depois de emendado, o seguinte: 
o capital será 51 % , pelo menos, da União, tanto na matriz como 
nas subsidiárias. E nesta base quero discutir. 

O Sr. Alberto Deodato - Peço licença para um aparte, só para 
meu uso próprio e como informação. Acha V. Ex.ª que tôda a opi-
nião pública do Brasil está contra a Petrobrás. Isso é atentado 
por quem? Quais as manifestações? 

O SR. LOBO CARNEIRO - As manifestações chegam diària-
mente e delas são reflexos os pronunciamentos das Assembléias 
Legislativas e das Câmara Municipais. 

O Sr. Alberto Deodato - Acha V. Ex.ª que os Deputados devem 
obedecer estritamente a tais manifestações? 

O SR. LOBO CARNEIRO - Senhor Deputado, há um grande 
número de representantes favoráveis ao monopólio estatal. Talvez 
90. Em 1940, nem 10 havia. Agora, o que existe é pressão do 
Sr. Getúlio Vargas no sentido de obter da maioria aprovação do pro-
jeto da Petrobrás. 

O Sr. Alberto Deodato - Deveríamos, então, tomar aqui ati-
tude consoante, principalmente, com as manifestações externas 
contra a Petrobrás? 

O SR. LôBO CARNEIRO - Os Deputados devem refletir a 
opinião pública. 

O Sr. Alberto Deodato - Com êsse argumento, V. Ex.ª teria 
de renunciar à sua ideologia, porque, até hoje V. Ex.ª não recebeu 
manifestação alguma de Câmara Municipal, nem dos Centros Aca-
dêmicos sôbre essa ideologia. 

O SR. LôBO CARNEIRO - Estou discutindo a Petrobrás, que 
não tem ideologia, está fora de questões partidárias. Da campa-
nha pelo monopólio estatal participam elementos de todos os Par-
tidos. Não temos de discutir ideologias. Não se trata disso. 

Vou debater apenas nessa base. 
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A Standard Oil alega, em sua propaganda, que só aceitaria par-
ticipar de uma emprêsa dessas, se tivesse seu contrôle absoluto e 
sua direção. Isto é espalhado pela Standard Oil divulgado diària-
mente pelo Correio da Manhã, órgão oficial daquela emprêsa. Muito 
bem. Mas é uma mentira, uma falsidade. Vou demonstrar, com 
exemplos concretos, que o truste está sempre disposto a aprovei-
tar gostosamente qualquer brecha que lhe seja aberta. 

O Sr. Moura Andrade - Dá V. Ex.ª licença para um aparte? 
O SR. LôBO CARNEIRO - Permita-me desenvolver o meu ra-

ciocínio. 
Aceitarei o aparte de V. Ex.ª no fim. Permita-me, por enquan-

to, que desenvolva meu raciocínio. 
O Sr. Moura Andrade- Quando eu estava na tribuna, V. Ex.a 

não deixou que eu desenvolvesse o meu. 
O SR. LôBO CARNEIRO - No fim - repito - aceitarei o 

aparte de V. Ex.ª. 
O Sr. Moura Andrade - V. Ex.ª não quer receber apartes. 
O SR. LôBO CARNEIRO - Já declarei que no fim os rece-

berei. Quero, agora, apenas completar meu raciocínio. 
O Sr. Moura Andrade -Vejo que V. Ex.ª não quer conceder o 

aparte. V. Ex.ª vai fazer como aquêle Deputado do tempo do Im-
pério que, quando aparteado no princípio do discurso, disse que 
ficaria para o fim, e, quando chegou ao término, asseverou que já 
havia respondido ao aparte no início. 

O SR. LôBO CARNEIRO - V. Ex.ª está querendo obstruir 
meu discurso. 

O Sr. Moura Andrade - O tempo que V. Ex.a está discutindo 
comigo já teria dado para ouvir e responder ao meu aparte. 

O SR. LôBO CARNEIRO - Senhor Presidente, peço a V. Ex.a 
que me garanta o uso da palavra. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre orador não deseja ser apar-
teado, de modo que peço aos Senhores Deputados... 

O SR. LôBO CARNEIRO - Senhor Presidente, no fim, aceita-
rei o aparte do nobre Deputado. 
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O SR. PRESIDENTE - V. Ex.a pediu que a Presidência lhe 
garantisse a palavra, de modo que o Presidente está somente aten-
dendo a expressão de seu pedido. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Muito obrigado a V. Ex.ª, Senhor 
Presidente. 

Vou citar um primeiro exemplo. O petróleo do Iraque era 
explorado, antes da guerra, por interêsses inglêses e alemães. De 
fato a êsse tempo não chegou a ser explorado. Era, apenas, uma 
concessão. Terminada a guerra, a parte alemã, de acôrdo com o 
Tratado de San Remo, foi atribuída ao Govêrno francês. Entrou, 
então, em ação, a diplomacia. O Govêrno dos Estados Unidos ob-
teve uma participação para o truste americano da Standard e, 
finalmente, organizou-se uma sociedade anônima para explorar o 
petróleo do Iraque nas seguintes bases: 52,5% do capital seriam 
do grupo inglês do qual participa o próprio Govêrno Britânico; 
23,75%, para o Govêrno Francês e 23,75% para o truste americano, 
divididos em partes iguais entre a Standard Oil de New Jersey e 
a Socony Vacum. 

O truste da Standard Oil entrou para esta sociedade apenas 
com 23,75% das ações. Teoricamente, numericamente, numa as-
sembléia de apenas 23,75% de votos. No entanto, ninguém tem a 
menor dúvida de que nada se faz na Iraque Petroleum Corporation 
sem a prévia, a expressa anuência da Standard Oil. A questão aí 
não se conta por percentagem de votos; o que pesa é o poderio tre-
mendo do truste, que tem por trás de si o próprio Govêrno ame-
ricano. 

Naquela assembléia de acionistas são potências que se sentam 
e falam de igual para igual, e não proporcionalmente à sua par-
ticipação na sociedade. 

:&:ste o primeiro exemplo de uma emprêsa com relação à qual 
a Standard Oil concordou em participar apenas com 23,75%. Con-
cordou, não: exigiu que a diplomacia americana a apoiasse. 

Vou dar, porém, exemplo mais concreto, mais próximo do nos-
so caso, para mostrar que a aliança dos trustes de petróleo ~ 
mesmo no caso de participação em minoria são umas organizações 
poderosíssimas e têm por trás de si o apoio do Govêrno dos Esta-
dos Unidos. 
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Vou ler alguns trechos de um livro chamado "American Petro-
leum Interests in Foreign Countries", editado pelo Senado dos 
Estados Unidos, e distribuído em caráter restrito, obra esta citada 
no relatório de Odilon Braga, sôbre o Estatuto de Petróleo. 

Declara o seguinte: 

"Nos dias 27 e 28 de junho de 1945, reuniu-se, no Se-
nado norte-americano, uma comissão especial para inves-
tigação dos recursos petrolíferos dos Estados Unidos no 
exterior. Os debates foram enfeixados em volume com o ti-
tulo "American Petroleum Interests in Foreign Coun-
tries"'. 

Constituem o referido Comité Especial os senadores 
Joseph C. O. Mahoney, Tom Conally - Arthur Vanden-
berg, E. Moore - Edwin Johnson - John Overton Owen 
Brewester - Scott Lucas - Chan Curney - Burnet May-
bank e Robert M. La Foliette, perante os quais depuse-
ram os senhores Edwin Bochard, professor de direito da 
Universidade de Yale; J. E. Crane, diretor financeiro da 
Standard Oil Co. of. New Jersey; Walter L. Faust, vice-
presidente da Socony-Vacuum OU Co.; Charles W. Hamil-
ton, vice-presidente da Gulf Oil Co.; Edward F. J ohnson, 
advogado geral da Standard Oil Co. of. New Jersey; Bri-
gadeiro-General H. L. Peckham, oficial de ligação para o 
petróleo do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, 
e Charles Rayner conselheiro do Departamento de Esta-
da para os. assuntos de petróleo. 

Reuniu, assim o Senado estadunidense, testemunhos 
de maior autoridade, sobretudo no que concerne à per-
feita conexão de esforços entre a política do Departamento 
de Estado e as ambições dos trustes, que abarcam os qua-
tro cantos do mundo". 

O Sr. Charles Rayner deixou bem claro que "a fina-
lidade de seu depoimento é a de apresentar, numa forma 
compacta, uma análise dos interêsses petrolíferos ameri-
canos nos países estrangeiros e a história da proteção 
diplomática dispensada a êsses interêsses desde a primeira 
guerra mundial" (Página 1). 

Afirmou, ainda, Mr. Rayner que o Departamento de 
Estado "deliberou que o interêsse público dos Estados Uni-
dos exigia uma conservação máxima das reservas do-
mésticas e vizinhas, além de uma expansão em larga es-
cala na participação das reservas estrangeiras por parte 
de cidadãos americanos" (Página 1) . 
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Disse mais S. S.ª, com todo o pêso de suas pa-
lavras de conselheiro governamental, que o Departamento 
de Estado apoiou ativamente os esforços dos interêsses 
petrolíferos dos Estados Unidos para obter e consolidar 
concessões no exterior'', proclamando, finalmente, que a 
realização de tal política "está incumbida nos objetivos 
gerais do Departamento de Estado" (Página 1). 

Num "Documento anexo" apresentado também, por 
Mr. Charles Rayner, se descreve minudentemente "o apoio 
consistente, enérgico e ativo do Departamento de Estado 
dos Estados Unidos à indústria petrolífera americana em 
suas operações e problemas externos" (Página 19). 

Por um aparte de Mr. Loftus, nos debates realizados 
a 27 de junho de 1945, foi revelado que "as facilidades do 
código telegráfico do Departamento de Estado são colo-
cadas à disposição das companhias de petróleo, para no-
tícias que, por seu caráter, caso fôssem censuradas ou li-
das em outros países, pudessem trazer desvantagens aos 
interêsses comerciais das emprêsas" (Página 26) . 

A proteção do Departamento de Estado às emprêsas de petró-
leo é tão efetiva que até seu código telegráfico secreto lhes é en-
tregue, para a transmissão de notícias que, dhulgadas pudessem 
prejudicá-las nos próprios interêsses. 

Eu poderia continuar lendo uma série enorme de citações, 
em que se demonstra o apoio efetivo do Departamento de Estado às 
companhias de petróleo norte-americanas. Mas terminarei com a 
declaração do Sr. Charles Rayner de que 

"o Govêrno dos Estados Unidos deve tornar público, pe-
rante o mundo, que seus cidadãos terão seu inteiro apoio 
na pesquisa e desenvolvimento de petróleo no exterior". 

:l!:ste é, apenas, um depoimento insuspeito, em que fica com-
provada a proteção dada pelo Departamento de Estado do Go-
vêrno dos Estados Unidos aos trustes de petróleo. O capital do 
truste de petróleo tem um pêso extraordinário, mesmo que parti-
cipe na proporção de 10, 20 ou 30%. Aliás, através dêle está o pode-
rio econômico do truste, com tôda a sua fôrça de corrupção, de su-
bôrno, de intriga e de propaganda e, além disso, o apoio efeti-
vo do Departamento de Estado e da embaixada americana no 
país em que atue. 
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Assim, quando analisamos a composição dêsse capital, a por-
centagem do capital com que entra o truste, cumpre levemos êsse 
fato em conta. Não se trata de um capital qualquer, mas de capital 
que é uma verdadeira potência. 

Mas o truste vai além. Muitas vêzes, domina os empreendimen-
tos sem necessidade de participar sequer com um capital de 1 % . 

Vou citar exemplos concretos. 
O primeiro é o da Colômbia. Na Colômbia, uma das maiores 

concessões de petróleo era a chamada de Mares, explorada por uma 
filiada da Standard, chamada "Tropical Oil". O prazo dessa con-
cessão deveria terminar em agôsto do ano passado e a emprêsa, 
subsidiária da Standard, pleiteava sua prorrogação. 

Desenvolveu-se, então, ali, uma campanha de "O petróleo é 
nosso" campanha patriótica, análoga à campanha brasileira. Fize-
ram essa campanha no sentido de, terminado êsse prazo, ser rever-
tiãa a concessão ao Estado, explorada diretamente pelo Estado. O 
movimento empolgou, também, a opinião pública da Colômbia. 
No entanto, depois dos acontecimentos de Bogotá, estabeleceu-se 
a ditadura no país. Suprimiram-se as liberdades. Os homens que 
subiram ao poder eram, entre os Ministros, participantes do Go-
vêrno da Colômbia, antigos advogados da Standard Oil. O Govêr-
no da Colômbia, então, deu o "golpe da mista". Organizou uma em-
prêsa mista para explorar a concessão de Mares, emprêsa privada, 
na qual o Govêrno possuía a maioria absoluta do capital. Entregou 
a administração da emprêsa mista a uma Diretoria, e nessa Dire·· 
toria, dentro do sigilo comercial comum às organizações privadas, 
contratou com uma filial da Standard Oil, a International Pe-
troleum Corporation, a administração de todos os seus bens, de sua 
refinaria, de seus campos de petróleo, mediante pagamento de ele-
vadas percentagens. Mais do que isso, contratou, também, com a 
Essa Colombiana, emprêsa distribuidora de petróleo, a distribuição 
dos próprios produtos e sua exportação. Assim, continuou tudo 
como estava: os capatazes, os técnicos, os engenheiros, os gerentes 
da refinaria, dos campos de petróleo, continuaram os mesmos. 
Apenas a Standard OU perdeu a propriedade do negócio, mas pas-
sou a administrá-lo sob contrato e a incorporar a quase totalidade 
de seu lucro, por meio de distribuição comercial dos produtos da 
emprêsa. Essa mesma técnica, utilizada pelo truste, na Colômbia, 
foi tentada no Brasil, em princípios do ano passado. Surgiu um 
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grupo de brasileiros - todos brasileiros natos - que se propôs 
criar, dentro da legislação nacionalista de 1938, uma refinaria 
de petróleo, em Niterói. É o grupo Max-Leitão. 1::sse grupo entraria 
no negócio com capital simbólico, pequeno e serla financiado atra-
vés de vultoso empréstimo proporcionado por intermédio da So-
cony-Vacuum - uma das cabeças do truste da Standard. Em 
compensação, a Socony-Vacuum, como garantia da boa aplicação 
dêsse empréstimo, além de construir a refinaria, ficaria, por prazo 
indeterminado, com a sua administração técnica e - peço a aten-
ção dos Srs. Deputados - comercial. Em troca dessa administra-
ção técnica e comercial, receberia comissões de royalties sôbre a 
produção da refinaria, além dos juros sôbre o empréstimo, e, por 
intermédio da distribuidora da Standard, faria a distribuição dos 
produtos da refinaria. Teríamos então uma refinaria financiada 
pela Standard, administrada pela Standard, com seus produtos dis-
tribuídos pela Standard, uma refinaria, de fato, da Standard, sem 
que tivesse a Standard 1% no seu capital. 1::sse famoso caso de 
Max-Leitão deu origem à II Convenção Nacional de Defesa do 
Petróleo, que, todos se recordam, já no Govêrno do Sr. Getúlio 
Vargas, foi violentamente atacada pela polícia, a tiros, apesar de 
presentes, na mesa, vários Generais do Exército, alguns Deputados, 
entre êles o Sr. Plínio Ramos Coelho, do P. T.B., que falava no mo-
mento. 

A Convenção se tinha reunido, precisamente, para combater 
essa negociata do grupo Max-Leitão. 

Vemos, pois, que o truste não exige, de modo nenhum, o con-
trôle do capital e a direção. Aproveita qualquer brecha que se lhe 
oferece; participação minoritária, administração, distribuição co-
mercial dos produtos - qualquer coisa lhe serve. l!:le nada tem a 
perder: só tem as possibilidades de fazer ampliar essa brecha uma 
vez instalado dentro do negócio. 

Como exemplo do truste instalado, está, aí, à vista, a Light, 
caso muito bem lembrado, outro dia, pelo Deputado Orlando Dan-
tas. Organizou-se, nesta Casa, uma comissão de inquérito, sob a 
presidência do Deputado Gustavo Capanema, sendo relator o Depu-
tado Afonso Arinos de Melo Franco. Realizado o inquérito, nêle 
se apuraram coisas gravíssimas. Verificou-se que a Light estava, 
ilegalmente, em poder de patrimônio da Nação, de bens que deve-
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Com êsse processo de holding de uma emprêsa matriz que 
se desdobra em inúmeras subsidiárias, isso será extremamente fa-
cilitado. Através dessas subsidiárias poderão ser realizados nego-
cios, contratos dêsse tipo do grupo Max-Leitão. E não se diga, Srs. 
Deputados, que o contrôle governamental impedirá isso; ao con-
trário, da nossa parte, da parte da opinião pública, o que existe é 
desconfiança no Govêrno. 

O Sr. Castilho Cabral - Mas existiria a mesma desconfiança 
com relação aos dirigentes do organismo estatal. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Já previa o aparte de V. Ex.a.. 
Vou responder. 

Pelo monopólio estatal não serão possíveis êsses negócios. 
V. Ex.ª há de concordar comigo que, se exercido diretamente pelo 
Estado, não será possível a participação dos trustes, porque o mo-
nopólio estatal estará face a face da opinião pública e da fiscaliza-
ção do Parlamento, coisa que não sucede numa emprêsa privada, 
onde tudo fica a critério da diretoria, onde tudo se passa dentro 
do sigilo comercial, onde nem o govêrno é responsabilizado, como 
acontece com a Fábrica de Motores, pois a responsabilidade é da 
diretoria da fábrica, emprêsa mista. 

O Sr. Emílio Carlos - Mas êsse não é o caso da Petrobrás. 

O SR. LOBO CARNEIRO - E' exatamente êsse o caso. 
O Sr. Emílio Carlos - Não se trata de emprêsa de economia 

mista nem de monopólio estatal, mas de sociedade híbrida, que 
está entre uma e outra. Seria monopólio relativo, porque se per-
mite a constituição do capital através de concorrência de meios 
particulares; e, de outro lado, a sociedade será obrigada à sujeição 
ao Tribunal de Contas e ao Parlamento. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Onde está isso no projeto ão 
Govêrno? V. Ex.ª está equivocado. 

O Sr. Emílio Carlos - Mas passará pela triagem da Câmara. 
A Petrobrás será obrigada à prestação de contas ao Tribunal de 
Contas e ao Parlamento Nacional. Não estará sob sigilo comercial. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Mas isso não passará quanto às 
subsidiárias, que a tal não ficarão obrigadas. Aí está o X do pro-
blema. 
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o Sr. Castilho Cabral - Se não me engano, o projeto - que 
V. Ex.ª subscreveu - de autoria do nosso nobre colega Sr. Eu-
zébio Rocha permite também, numa das fases mais lucrativas da 
exploração do petróleo, a manutenção da situação dos trustes no 
Brasil. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Devo esclarecer a V. Ex.a que o 
projeto Euzébio Rocha estabelece monopólio estatal, mas eu o subs-
crevi firmado na posição tomada de público pelo Centro de Estudos 
e Defesa do Petróleo da Economia Nacional, que sugeriu a êle 
várias emendas. Não subscrevi o projeto tal como estã. 

O Sr. Castilho Cabral - Também aqui nenhum de nós favo-
rável ao projeto governamental aceita tal como veio. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Vossa Excelência já expôs aqui 
as várias emendas que apresentou. Estou, justamente, procurando 
demonstrar que, mesmo que essas emendas sejam aprovadas, isso 
não resolve o problema, que o contrôle do Govêrno com 51% das 
ações não resolve o problema, principalmente de um Govêrno do 
tipo que nós temos. Vou exemplificar a V. Ex.ª. 

Os grupos David Rockefeller e Nelson Rockefeller fundaram 
no Brasil, o ano passado, um banco de investimentos, de cujo ca-
pital detêm 51 % . E' banco fundado pelo Chase Bank, do qual par-
ticipam doze bancos brasileiros. Um dos diretores dêsse banco, 
que é também presidente de um dos que fazem parte dessa orga-
nização quem é? O nosso Embaixador nos Estados Unidos., o Sr. 
Valter Moreira Sales. 

O Sr. Emílio Carlos - E que mal há nisso? Ser Embaixador 
do Brasil nobre Deputado, porventura pode trazer qualquer dú-
vida, qualquer suspeição? 

O SR. LOBO CARNEIRO - Se é sócio da Rockefeller, nada 
admira que o Govêrno nomeie para a diretoria da Petrobrás tam-
bém um sócio da Rockef e Iler. 

O Sr. Emílio Carlos - E se fôsse entidade estatal, o Govêrno 
não poderia nomear quem bem entendesse? 

O SR. LOBO CARNEIRO - Não, porque a administração seria 
exercida diretamente pelo Govêrno. 

O Sr. Emílio Carlos - Quer V. Ex.ª dizer que, se o Govêrno 
quisesse nomear sócio, nomearia? Então, meu amigo, a Na-
ção está perdida! ... 
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O SR. LôBO CARNEIRO ·-· Prosseguindo na exemplificação, 
quero lembrar o seguinte: não,só o nosso Embaixador nos Estados 
Unidos da América, mas também o Ministro do Exterior do Brasil 
foi eleito, após haver tomado po~e da pasta, diretor-presidente de 
uma subsidiária da Standard Oil e, ainda sendo Ministro, foi 
reeleito por mais de um ano presidente dessa mesma subsidiária. 
Isso não foi contestado por ninguém. Os Deputados Gustavo Ca-
panema e Flores da Cunha fizeram, aqui, a defesa dêsse Ministro, 
dizendo apenas que êle era um homem de bem, um cidadão ho-
nesto, mas não desmentiram êsse fato, que foi provaào e consta do 
Diário Oficial. 

Já exibi da tribuna um papel de tabelião, que me foi arrebata-
do das mãos pelo Deputado Barreto Pinto, que o tornou a ler, de-
monstrando que o Sr. Ministro do Trabalho exercia cargo de advo-
gado da Standard Oil. Quer dizer, o Govêrno está infiltrado de 
gente ligada à Standard Oil. O próprio grupo Max-Leitão ... 

O Sr. Moura Andrade - V. Ex.ª dá licença para um aparte? 
O SR. LôBO CARNEIRO - Permita-me V. Ex.ª, pelo menos, 

que termine a minha exemplificação. 
O Sr. Moura Andrade - V. Ex.ª está às voltas com uma série 

de contradições. Até no nome é uma contradição: Lôbo Carneiro! 
O SR. LOBO CARNEIRO - V. Ex.a está discutindo essa ques-

tão do petróleo... 
O Sr. Moura Andrade - Não a estou discutindo, porque V. 

Ex.ª não me dá oportunidade, não com argumentos, mas com pro-
vocações. Preferiria que V. Ex.ª apresentasse argumentos e não 
prosseguisse com essas provocações. 

Já notei que V. Ex.ª, percebendo a fôrça dos argumentos não 
quer debater o assunto comigo. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Continuando os exemplos, Sr. 
Presidente, citarei que o grupo Max-Leitão é chefiado por um co-
merciante que tem grande emprêsa comercial no Ri.o e dessa em-
prêsa fazem parte, como sócios, o grupo Soares Sampaio, concessio-
nário da outra refinaria de Niterói, e o Governador do Estado do 
Rio, Presidente do P. S. D., Sr. Ernani do Amaral Peixoto. J!:sse 
grupo Max-Leitão, que pretendia fazer refinaria com o papel de 
testa-de-ferro da Socony-Vacuum, com financiamento pela Soco-
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ny-Vacumm, entrega do negócio, administração técnica e comer-
cial à Socony-Vacuum, êsse grupo de testa-de-ferro é protegido do 
Governador do Estado do Rio, protegido da "copa e cozinha" do 
Palácio do Catete. 

Não são precisos mais exemplos para vermos o que estã por 
trás do projeto da Petrobrás: é a intenção de quebrar a parede 
que existia contra o truste e permitir que o truste entre nos ne-
gócios do petróleo brasileiro por todos os meios . Para isso a lei foi, 
redigida de modo ':!Onfuso. Será <:-mendada: ficará um pouco mais 
restrita, mas, de qualquer forma, será permitida a intromissão 
do truste. 

O Sr. Moura Andrade - Como V. Ex.a aprecia a emenda co-
munista do Sr. Luiz Carlos Prestes? 

O SR. LôBO CARNEIRO - Peço a V. Ex.a que, em lugar de 
fazer provocações dêsse tipo, responda aos meus argumentos. 

O Sr. Moura Andrade - Que argumentos V. Ex.ª expendeu? 
Diz a todo instante uma série de contradições, e não quer conceder-
me um só aparte. 

O SR. LôBO CARNEIRO - V. Ex.ª contesta que o nosso 
embaixador nos Estados Unidos ... 

O Sr. Moura Andrade - Aliás, V. Ex.ª tem êsse direito: pode 
pedir lhe seja mantida a palavra, em relação até a um único Depu-
tado, como está fazendo... 

O SR. LôBO CARNEIRO - O problema é a falta de tempo. 
O Sr. Moura Andrade - ... porque não quer dtscutir comigo 

o assunto. 
Nessa matéria de entreguismo, existe muito intriguismo, e 

V. Ex.ª neste assunto, é realmente um grande intriguista, porque 
os maiores intriguistas que já apareceram no Brasil são aquêles 
que dão orientação política a V. Ex.ª, são aquêles que apresenta-
ram a Emenda 946, declarando, para que constasse da Constitui-
ção brasileira, que se daria a concessão e a exploração do subsolo 
até mesmo aos estrangeiros não residentes no Brasil. Diante dêsses 
elementos e da afirmação que fêz, de que suoscreveu o projeto do 
Deputado Euzébio Rocha... 

O SR. LôBO CARNEIRO - Fiz no mesmo dia, declaração da 
tribuna. 

30 - 26 246 
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O Sr. Moura Andrade - ... Mas era contra êsse projeto o 
que V. Ex.ª pretendia era, única e exclusivamente, fazer o que está 
fazendo da tribuna: provocar a sensibilidade do povo brasileiro, 
excitar o povo contra o Parlamento Nacional, procurando dar a 
impressão de que aqui se está discutindo o propósito da concessão 
do subsolo brasileiro a qualquer companhia estrangeira, quando 
na realidade estamos discutindo a constituição de uma sociedade 
de economia mista, na qual o Govêrno brasileiro detém a maioria 
das ações. E' a pura verdade. V. Ex.ª está fazendo insinuações que 
precisamos repelir, porque já chegou o instante em que V. Ex.ª fêz 
transbordar tôda a nossa paciência. O que V. Ex.ª está fazendo é 
tachar de antipatriotas, de traidores os seus colegas, imbuídos dos 
melhores desejos de servir à pátria ... 

O SR. LOBO CARNEIRO - V. Ex.a está apenas querendo obs-
truir meu discurso. 

O Sr. Moura Andrade - Não estou querendo coisa alguma. 
O SR. LôBO CARNEIRO - Peço a V. Ex.ª, Sr. Presidente, 

que me mantenha a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Peço aos Srs. Deputados que não apar-

teiem sem licença do orador. 
O SR. LôBO CARNEIRO - O que fiz foi alertar a Casa, di-

zendo que a solução de contrôle de 51 % que a muitos ilude, como 
ao nobre Deputado que me aparteou antes, Sr. Castilho Cabral, 
não resolve, como provei com exemplos concretos de outros países. 
Foi isso o que fiz. 

Há quatro anos que venho, com um grupo enorme e patriota, 
me batendo pela solução da tese estatal. Isso é público e notório e, 
por êsse motivo, já fui três vêzes tiroteado pela polícia. 

E' uma luta em que nos vimos sacrificando há quatro anos: 
sendo público e notório, repito, que a nossa tese, o nosso ponto 
de vista - e não pode ser negado por ninguém - é pelo monopólio 
estatal. 

Em 1948, apresentamos a esta Casa, em nome do Centro do 
Petróleo, projeto de lei, estabelecendo o monopólio estatal, atra-
vés de uma autarquia, projeto análogo ao da UDN que considero 
de todos o melhor ... 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Aliás não é V. E~.ª só. 
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O SR. LôBO CARNEIRO - Disse que era um grupo numero-
sissimo de Deputados pertencentes a diversos Partidos. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Inúmeros Deputados, a respeito dos 
quais acho que o ilustre representante de São Paulo não pode opor 
a menor dúvida, comungam a mesma idéia que V. Ex.ª digna et 
brilhantemente, vem defendendo dessa tribuna. 

O SR. LôBO CARNEIRO - Aliás, a técnica utilizada pelo 
nobre Deputado Moura Andrade é a que os trustes adotam para 
combater a campanha do petróleo. 

O Sr. Moura Andrade - Repilo a afirmação de V. Ex.ª. Isso 
é técnica vermelha. (Trocam-se outros apartes). 

O SR. LôBO CARNEIRO - V. Ex.ª em lugar de discutir os 
argumentos, apenas faz provocações. 

Trouxe aqui uma série de exemplos. 
O Sr. Artur Santos - V. Ex.ª é quem provoca ao dizer que 

aquêles que pensam diferentemente de V. Ex.a estão fazendo o 
jôgo dos trustes internacionais. 

O SR. LôBO CARNEIRO - Trouxe exemplos concretos e nin·· 
guém contestou aqui o argumento de que o Sr. Moreira Sales 
nosso embaixador nos Estados Unidos, é sócio de Rockefeller. 

O Sr. Emílio Carlos - E que mal há nisso? Pergunte: 
V. Ex.ª é ou não comunista? 

O SR. LôBO CARNEIRO - Estou fazendo uma pergunta a 
V. Ex.a. 

O Sr. Moura Andrade - V. Ex.ª está aqui a serviço de potên-
cia estrangeira. V. Ex.ª, portanto, não tem autoridade para de-. 
clarar aquilo que acaba de dizer. (Muito bem). 

O SR. LôBO CARNEIRO - Estou falando aqui nesta questão 
do petróleo, em nome de uma grande organização patriótica, 
da qual participo. E' uma organização composta de elementos de 
todos os partidos políticos que está empolgando a opinião pública, 
uma organização que conta com a imensa maioria da opinião pú-
blica do Brasil e cujos pontos de vista são perfeitamente conheci-
dos - é o Centro de Estudos e de Defesa do Petróleo. 

O Sr. Emílio Carlos - Não pense que só V. Ex.ª é que empolga 
a opinião pública brasileira, que está dividida e confia em seus 
representantes nesta Casa. 
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O SR. LOBO CARNEIRO - A opm1ao pública brasileira é 
pelo monopólio estatal e exige a vitória dessa tese. 

Srs. Deputados, está encerrado o meu tempo. Espero continuar 
na discussão dêsse problema em outra oportunidade. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Desejava dar um a.part~ a V. Ex.ª. 
O SR. PRESIDENTE - Já anunciei que o tempo do orador 

estava esgotado. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Um rápido aparte, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE - O tempo está terminado, há muito, de 

modo que V. Ex.ª não pode apartear. Se conceder a V. Ex.ª serei 
obrigado a conceder a quantos pedirem. Peço ao Sr. Deputado 
Lôbo Carneiro que encerre as suas considerações . 

O SR. LOBO CARNEIRO - Perfeitamente, Sr. Presidente. 
Espero prosseguir neste debate no grande ou no pequeno Ex-

pediente, ou encaminhando a votação, enfim como fôr possível. 
Há a dizer cinco vêzes mais do que disse pois o problema do pe-
tróleo é muito vasto. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Fernando Fer-
rari, que vai falar a favor do projeto. 

O SR. FERNANDO FERRARI - Sr. Presidente, diante do 
que vejo, estou quase de acôrdo com o Deputado Nestor Duarte 
quando declarou da tribuna, com aquela verve tôda peculiar de 
S. Ex.ª, que o assunto está precisando um pouco de refrigério 
para que os Srs. Deputados possam melhor discuti-lo. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Permita-me uma interrupção, com 
aquela benevolência com que sempre V. Ex.ª me concedeu apartes. 

o SR. FERNANDO FERRARI - V. Ex.ª irá apartear a mi-
nha omissão, porque ainda nada disse. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Exatamente. V. Ex.a vai permiUr 
valer-me desta oportunidade, logo no limiar do seu discurso, para 
fazer um apêlo aos nobres colegas. Nós não devemos temer as 
armas que forjamos e adotamos. Esta Casa é para debate. O Sr. 
Deputado Lôbo Carneiro tem o direito de sustentar as idéias que 
lhe parecerem certas, ainda que em nossa opinião sejam erradas. 
Se existe a Câmara, se adotamos êste instrumento de govêrno, que 
é democrático, foi para que qualquer homem que aqui venha, tra-
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zido por um diploma conferido pelo povo brasileiro, seja comunis-
ta, seja entreguista, seja fascista, seja o que fôr, tenha o direito 
de abertamente debater os problemas. Nosso dever é ouvir com 
paciência e opor argumentos ao argumento. Se o nobre Deputado 
Lôbo Carneiro acaso injuriar alguém, a Mesa que merece abso-
luta confiança da Casa, saberá aplicar as sanções regimentais. 

O Sr. Artur Santos - V. Ex.ª ainda há pouco repeliu uma 
insinuação que julgou injuriosa, sem esperar providência da Mesa. 
O Deputado Lôbo Carneiro tem o direito de dizer o que quiser 
mas não tem o direito, sem o meu protesto, de declarar que quem 
é contra o seu ponto de vista está a serviço dos trustes. 

O Sr. Lôbo Carneiro - Não declarei isso. 

O Sr. Artur Santos - Não espero da Mesa nem de ninguém 
que repila antes de mim declaração injuriosa dessa ordem (Pal-
mas). 

O SR. FERNANDO FERRARI - Foi justamente do Deputado 
Aliomar Baleeiro, que me aparteia, que ouvi, ainda há poucos dias, 
a repulsa a uma questão de ordem que eu levantava perante a 
digna Mesa por ter considerado certas palacras de S . Ex. a ofensi 
vas ao Sr. Presidente da República. Nobre Deputado Aliomar Ba-
leeiro, aceito com satisfação sua intervenção. Infelizmente, po-
rém, reconheço que houve certo exagêro de linguagem nesta Casa 
de parte do último representante que ocupou a tribuna. Acima 
da palavra, da liberdade de S. Ex.ª, há o Regimento, que exige 
respeito recíproco entre os parlamentares. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Permite um aparte? 

O SR. FERNANDO FERRARI - Com prazer, Sr. Deputado. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Em homenagem sobretudo à ver-

dade, devo dizer que assisti e ouvi, com paciência e atenção, todo 
o discurso do nobre Deputado Lôbo Carneiro, assim como as in-
tervenções do ilustre representante por São Paulo. Tanto quanto 
esteja ao meu alcance julgar da linguagem do discurso, não ouvi 
do Deputado Lôbo Carneiro qualquer expressão que ferisse o Re-
gimento da Casa. 

O Sr. Artur Santos - Nem aquela em que S. Ex.ª disse que 
os americanos mandam para cá aviões para intimidar-nos? 
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O Sr. Euzébio Rocha - Mas pode ser uma verdade! Não te-
memos os canhões dêles, mas, repito, pode ser uma verdade. N5.o 
aceitamos intimidações. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Os nobres Deputados, meus ami-
gos, deram apartes anti-regimentais, porque interromperam o 
aparteante. Eu próprio, que sou insuspeito de qualquer animosi-
dade em relação aos Estados Unidos, achei profunda inabilidade 
dos dirigentes daquele país enviarem a esquadra neste momentG. 
Foi, em verdade, uma falta de senso absoluta. Claro que não rr.e 
compete julgar da política de uma nação estrangeira e, sobretudo, 
de uma nação amiga, mas a política, tôda ela, e sobretudo, a in-
ternacional, é feita dessas nuanças. Deve-se levar em conta as 
condições psicológicas de cada país em dado momento. Os Estados 
Unidos nos dão prazer sempre que nos mandam seus representan-
tes, mas a verdade está com o Sr. Deputado Lôbo Carneiro: o 
momento não foi dos mais felizes. E' opinião minha, Sr. Presiden-
te e Srs. Deputados. E, esta, não peço licença a ninguém para 
enunciar. 

O Sr. Emílio Carlos - E' de estarrecer a gente, porque êste 
temor revelado só pode nos deixar mal perante o mundo civilizado. 

O SR. FERNANDO FERRARI - Exatamente. 
O Sr. Emílio Carlos - Afinal, já vasamos o estado indígena. 
O SR. FERNANDO FERRARI - De acôrdo. Creio na vigilân-

cia e no patriotismo dos Deputados e nos homens que dirigem o 
País. 

Não desejaria, Sr. Presidente, entrar neste debate, pois ou-
tros são os santos que iria abordar. 

O Sr. Moura Andrade - V. Ex.ª vai-me perdoar, mas preciso 
dêste aparte. O nobre Deputado Aliomar Baleeiro, a quem sempre 
me ligou um elo de grande admiração e respeito, ciue vem de épo-
ca muito antiga, quando tive a honra de pertencer ao Partido de 
que S. Ex.ª faz parte hoje, o nobre Deputado Aliomar Baleeiro 
acaba de se referir ao aparte que dei a propósito das palavras do 
Sr. Deputado Lôbo Carneiro, nesta tribuna, palavras que foram 
muito bem ouvidas e constam dos apanhamentos taquigráficos, 
as quais foram iniciadas com o episódio dos aviões americanos 
e, em seguida, com a declaração de S. Ex.ª de que o "Correio da 
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Manhã" era o órgão oficial da Standard Oil. Disse ainda S. Exiª 
que minha linguagem era própria dos trustes. 

O Sr. Lôbo Carneiro - Disse que V. Ex.ª está utilizando 
argumentos dos trustes. 

O Sr. Moura Andrade - O nobre Deputado Aliomar Baleeiro 
conclui dizendo: "Isto tudo é verdade! Isto tudo é verdade!,, 
S. Ex.ª avalisou portanto, tantos insultos dirigidos, o primeiro 
contra a Nação, contra o Govêrno, contra o povo, contra o Parla-
mento, constituído pela vontade popular; o segundo, contra um 
jornal que todos consideramos independente; o terceiro, contra 
um colega. Tudo isto foi avalisado pelo Deputado Aliomar Baleei-
ro, e, então, verificamos que tem razão o Deputado Aliomar Ba-
leeiro - o Brasil está perdido! Que um representante comunista 
o diga, ainda se compreende, mas que um homem da estatura 
intelectual e da tradição de patriotismo, sempre revelada por Alio-
mar Baleeiro, o confirme - o Brasil está perdido! 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Decididamente, o jovem e brilhante 
representante de São Paulo deve ter levado a sua paixão a tais 
extremos de intolerância que, involuntàriamente porque só po-
deria ser involuntàriamente - faltou à verdade. Não tocarei nas 
notas taquigráficas: as minhas palavras serão publicadas como 
eu as proferi aqui. Amanhã, cada Deputado que me estiver ouvin-
do, neste momento, verificará se é verdade aquilo que me foi atri-
buído. Não estou criticando. Afirmo que não aceitei, nem recusa-
rei, do ponto de vista do mérito, ou seja, do ponto de vista da vera-
cidade, as afirmações aqui proferidas pelo nobre Deputado Lôbo 
Carneiro. Disse, sim, a bem da verdade, defendendo-a: dou meu 
testemunho de que não tem nenhuma injúria, nada que não fôs-
se rigorosamente parlamentar no discurso, que ouvi atentamente, 
do Deputado Lôbo Carneiro. 

O Sr. Artur Santos - Isso é questão de sensibilidade. Para o 
Deputado Aliomar Baleeiro, não houve; para nós, houve. Um 
Deputado diz da tribuna que aquêles que votam contràriamente 
a seu ponto de vista estão fazendo o jôgo dos trustes internacio-
nais. Se a sensibilidade do Deputado Aliomar Baleeiro não ficou 
ferida, a minha ficou, eu que defendo ponto de vista contrário 
àquele sustentado pelo Deputado Lôbo Carneiro. 
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O Sr. Aliomar Baleeiro - No caso, estou defendendo, sobre-
tudo, a tolerância, que reputo a primeira das virtudes de quem 
vive dentro desta Casa. 

O SR. FERNANDO FERRARI - V. Exª. não é o mais indi-
cado para isso ... 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Deputados dos mais brilhantes e 
dignos dêste Congresso, até êles esquecem as mais comezinhas re-
gras regimentais, por isto o senso, o sentimento de justiça, o sen-
timento de verdade, o sentimento de compreensão, se eclipsa por 
um momento, até das cabeças mais iluminadas. Creio que não 
preciso dizer mais nada. Não tocarei - repito - nas notas taqui-
gráficas. Verifiquem amanhã quem faltou à verdade, se eu, ou o 
jovem e ilustre Deputado por São Paulo. 

O Sr. Artur Santos - Ainda há poucos momentos, a Câmara 
dos Deputados assistiu a êsse episódio: quando o Deputado Fran-
cisco Macedo, daquela tribuna, declarava que tinha em seu po-
der documento que atentava contra o decôro da Câmara dos Depu-
tados, saltou fora do têrmo e vila, porque já havia o orador 
descido da tribuna, o Deputado Aliomar Baleeiro, e exaltando-se 
na defesa da dignidade do Parlamento, reptou o Deputado a exibir 
êsse documento, porque suas palavras eram atentatórias da digni-
dade de seus pares . 

O SR. FERNANDO FERRARI - Exato. 
O Sr. Artur Santos - No entanto, agora, S. Ex.ª se coloca 

decididamente ao lado de um Deputado que, da tribuna injuria 
seus colegas, pois há injúria manifesta, desde que S. Ex.ª decla-
rou, dessa mesma tribuna, que os Deputados que tinham ponto 
de vista contrário ao seu estavam fazendo o jôgo_ do truste inter-
nacional. Não conheço, Sr. Deputado Fernando Ferrari, maior 
injúria à Câmara dos Deputados do que essa, afirmada pelo Depu-
tado comunista. (Muito bem). Repeli, portanto, com tôda pai-
xão, e profundamente indignado, essa aleivosia, que não pode, ab-
solutamente, permanecer sem revide, e que deve ricochetear à fon-
te suspeitíssima de onde promanou. (Palmas). 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Permita-me o nobre orador ainda 
um aparte. E' um a pêlo que faço a S. Ex.ª. Não quero repetir a 
frase que é muito sediça em todos os Parlamentos, e neste próprio 
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atribuída a Mont'Alembert. O nobre Deputado pelo Paraná foi 
castigado pelas próprias palmas que recebeu. S. Ex.ª, também, 
pelo calor da paixão, e pelo frenesi da intolerância, desertou 1a 
verdade. 

O Sr. Artur Santos - Não conheço ninguém menos tolerante 
do que V. Ex.a. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não é exato que, fora da vila e têr-
mo, tivesse protestado contra o Deputado por Sergipe, que atirou 
uma injúria grave sôbre os Deputados ausentes, da legislatura 
de 1946 a 1951. Pedi a palavra, pela ordem e, então, consultei o 
nobre Presidente se não me assistia o direito de exigir que, em 
qualquer momento, o orador, que devia possuir documentos gra-
víssimos, os exibisse. Não disse uma palavra pesada, não elevei 
sequer o tom de voz; servi-me, apenas, de um recurso regimental 
para colocar-me numa posição que a minha própria honra deve-
ria tem impôsto ao orador . 

O SR. FERNANDO FERRARI - Não me imponha mais, o no-
bre Deputado o papel de Damocles: ficar sem a espada do Regi-
mento sôbre a cabeça! 

O Sr. Lôbo Carneiro - Permita-me V. Ex.ª que eu responda. 
O SR. FERNANDO FERRARI - V. Ex.ª vai me desculpar. 

Inscreva-se em explicação pessoal e tenha pena do meu tempo. 
Sr. Presidente, quero demonstrar, sem mêdo dêsses fantas-

mas que andam por aí, que a opinião pública brasileira estava, 
ontem, nesta questão do petróleo, tão ao lado dos interêsses na-
cionais como atualmente. Desejo rememorar aqui uma visita que 
fiz à Bahia, em 1941, quando ainda estudante universitário no Rio 
Grande do Sul. Nessa ocasião visitei Lobato, e ali, no meio da 
mata, vi, com tristeza, uma tôrre enferrujada e o poço, de onde 
havia jorrado petróleo poucos dias atrás, fechado com cimento. 
Algumas horas depois, em contacto com populares da velha e his-
tórica cidade do Salvador, tive conhecimento de certos fatos ali 
desenrolados, inclusive aquêle concernente a proibição ao ilustre 
patriota Oscar Cordeiro, de penetrar nas suas próprias terras para 
dizer à Nação que a característica geológica do solo baiano pro-
vava a existência abundante de petróleo. Naquela oportunidade, 
senti o coração do povo baiano, em contacto com os populares nas 
ruas, através de muitas lágrimas de indignação, um enorme mal-
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estar pelo fato de haver petróleo naquele subsolo e não estar sen-
do industrializado. Senti, nas vibrações daquele exército de ver-
dadeiros patriotas baianos o desejo sincero, já em 1941, de ver 
explorado o precioso ouro negro. 

Logo depois, Sr. Presidente, Oscar Cordeiro deixava o cargo de 
diretor da Bôlsa de Mercadorias da Bahia e tinha, segundo ouvi, a 
porta de sua casa guardada a baionetas . 

Srs. Deputados, pretendo tecer rápidas considerações a res-
peito dêste assunto, trazendo ao debate fato novo, ainda não refe-
rido aqui. Mas desejo, antes de tudo, prestar homenagem a êsse-
povo da cidade de Salvador, que acompanhou, passo a passo os 
primórdios da gloriosa campanha do petróleo e sofreu mais do que 
qualquer outro do Brasil, nas próprias carnes, o sacrifício dessa 
patriótica cruzada. 

Desde aquela época, êsse povo se achava ao lado da industria-
lização do nosso petróleo, como hoje. Assim, para êle cumpre diri-
gir as primeiras homenagens do Congresso, porque foi o pioneiro 
sonhador das descobertas, ora grande realidade, para a recupera-
ção econômica da Pátria. 

E' certo, Srs. Deputados, que a história dos povos nos ensina 
que em tese necessitam atingir determinado clima harmônico com 
a sua própria vontade, depois de lutas e de sofrimentos ingentes, 
para encontrarem o caminho da sua prosperidade. 

Não quero pintar o quadro de lutas pelo petróleo no Brasil, 
que outros oradores já o fizeram. Pretendo focar um dos aspectos 
ainda não lembrados aqui. Mas, como disse, não adianta apressar 
a História, embora constitua uma determinante da própria vida 
humana arremeter contra o destino, em busca de mudanças ou de 
aventuras. Assim procederam os baianos, bravos baianos! 

Após estas lutas ingentes, a primeira realidade concreta que 
se nos apresenta, ao encararmos a solução objetiva do problema, 
pertençamos a esta ou àquela corrente, é sem dúvida a iniciativa 
do Govêrno, encaminhando-nos Projetos de lei a respeito da ques-
tão. Depois dessas lutas do passado, que convém ficarem registra-
das nos anais da história, como mais um exemplo onde nos deve-
mos abeberar para enfrentar o futuro, a providência mais objetiva 
e concreta é o projeto da Petrobrás, enviado ao Congresso Nacio-
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nal. E' o próprio Sr. Deputado Antônio Balbino, esta iluminada 
cabeça da Cidade do Senhor do Bonfim, quem o diz já no frontis-
pício do seu brilhante parecer, através do qual esgotou a matéria: 

" ... clara e fundamentada exposição de motivos, através 
da qual o Sr. Presidente da República, demonstrando a 
sua compreensão patriótica para com relêvo de um dos 
problemas mais fundamentais para o futuro do Brasil, 
lança, em têrmos objetivos ao exame e à decisão do Con-
gresso Nacional, a proposta de uma solução concreta para 
o cruciante problema do petróleo no Brasil". 

O Sr. José Guimarães - Aliás, se V. Ex.ª permite, o Depu-
tado Antônio Balbino é de Barreiras. S. Ex.ª naturalmente não 
gostaria que se transfira a sua cidade natal. 

O SR. FERNANDO FERRARI - V. Ex.ª sabe que a cidade 
do Senhor do Bonfim é de todos baianos. E' quase "cosmopolita" 
dentro da Bahia. 

O Sr. José Guirnarães - A cidade do Senhor do Bonfim na 
Bahia é sede do município do mesmo nome. 

O SR. FERNANDO FERRARI - Muito obrigado a V. Ex.ª. 
As incorreções do Projeto governamental - e sem dúvida de-

veria tê-las porque o Govêrno não pretende fazer obra perfeit,a, 
nem ter o monopólio da perfeição nesta terra e nunca procurou 
demitir o Congresso Nacional de sua função de elaborador das 
leis, de feitor das leis, de cooperador da própria atividade do Exe-
cutivo - as imperfeições maiores, apontadas já no relatório do 
eminente Sr. Odilon Braga, foram em parte corrigidas e em par-
te esclarecidas. 

Inicialmente, antes de chegar ao ponto a que me vai encami-
nhar êste discurso, devo dizer à Casa e à Nação que vou votar o 
projeto do Govêrno com as emendas do meu Partido e de outros 
representantes que melhor o harmonizam com os interêsses na-
cionais, com absoluta tranqüilidade de consciência, porque, quan-
do ingressei nesta Câmara, jurei respeitar a Constituição da Re-
pública e estou convencido, face aos próprios pereceres dos órgãos 
técnicos, que, votando o projeto com as alterações de meus pares, 
dos meus colegas de representação da bancada trabalhista, pro-
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cederei de acôrdo com a Carta Magna. Quem afirma a constitu-
cionalidade da proposição é Antônio Balbino, no. seu parecer ven-
cedor: 

"E que vem a ser solução proposta no Projeto 
n.0 1.516, em face do texto da Constituição? Evidentemen-
te, muito mais nacionalista que a que se encontra 
autorizada no texto da nossa Carta Magna. Porque, en-
quanto, pela Constituição, a exploração das riquezas mi-
nerais - sem exceção para o petróleo - pode ser feita 
por "sociedades organizadas no Brasil", sem nenhum im-
pedimento a que dela só participem estrangeiros, na hi-
pótese que temos, agora, sob o exame, sem qualquer mo-
dificação no texto da lei geral (que continua mantendo a 
condição de nacionalidade para quase todos os demais 
empreendimentos que digam respeito à indústria do pe-
tróleo), 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 di-
reito privado numa emprêsa de economia mista sob o 
contrôle do Estado, que será necessàriamente o seu acio-
nista-majoritário com direito de voto, que elegerá a maio-
ria dos dirigentes da emprêsa, que nomeará o seu Presi-
dente com direito de voto e que aprovará os seus Estatu-
tos, por decreto" . 

E, assim, nesta linguagem, continua o brilhante relator, Sr. 
Antônio Balbino, uma das maiores figuras do Direito Internacio-
nal nesta Casa, parecer êste que foi aprovado, quase por unanimi-
dade, na douta Comissão de Constituição e Justiça. 

O voto emitido pelo Sr. Deputado Castilho Cabral, em nome 
do Partido Social Progressista, também esclarece perfeitamente 
a questão. E à página 104 da separata dos pareceres o Sr. Depu-
tado Lúcio Bittencourt, outra bela inteligência, profundamente na-
cionalista, diz que o projeto não pode ter obstada a sua marcha, 
como também porque, não o considerando entreguista, julgo útil 
aprimorá-lo para, na hipótese de sua aprovação ficarem mais res-
guardados os interêsses nacionais . 

Na Comissão de Transportes, o Deputado Coutinho Cavalcan-
ti; na Comissão de Economia, o Deputado Daniel Faraco; e na Co-
missão de Finanças, o brilhante parecer Manhães Barreto, que 
esgotou o assunto sob o aspecto técnico, alheio já ao aspecto cons-
titucional; todos êsses pareceres, Srs. Deputados, '!destacam de 
alto interêsse nacional a solução do Govêrno trazida ao exame do 
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Congresso. Depois disso, vários brilhantes técnicos por aqui pas-
saram: Gilson de Paiva, Horta Barbosa, Juarez Távora, Mário 
Bittencourt Sampaio, Odilon Braga, mas discordando em certos 
pontos da mensagem governamental, a grande maioria dêles dan-
do a sua aprovação total, com algumas emendas apresentadas nas 
Comissões e no plenário da Câmara. 

O SR. PRESIDENTE - 'Peço licença para interromper o 
orador a fim de submeter ao plenário requerimento assinado pelo 
Deputado Aliomar Baleeiro, pedindo prorrogação do prazo para 
que o orador possa concluir seu discurso. Os que concedem a pror-
rogação, queiram ficar como se encontram. (Pausa) . 

Concedida. 
O SR. FERNANDO FERRARI - Sr. Presidente, obrigado 

ao nobre Deputado e ao plenário. 
Srs. Deputados, quis fazer uma leve referência a êsses as-

pectos porque os outros Deputados já o esgotaram. Quero ainda 
dizer que vejo, através do Art. 9.0 do Projeto, a participação di-
reta dos brasileiros na solução do problema, esta mesma partici-
pação do povo baiano que ontem vi, nas ruas da cidade de Sal-
vador, em 1941, reclamando uma solução para o problema do pe-
tróleo. Essa mesma solução que o povo baiano reclamava, aqui 
está, através do Art. 9.0 e de outros que permitem a participação 
dos grupos sociais mais diretamente ligados ao assunto. Assim 
com o sacrifício de todos, porque nunca a população brasileira 
estêve alheia, em nenhum momento histórico sequer, às grandes 
campanhas nacionais, se fará a auto-suficiência do Brasil. 

Vejo a identidade de propósitos: numa época como na outra, 
ontem como hoje, todos unidos para fazer com que, realmente, 
o petróleo jorre pelos recantos da pátria e impulsione as fôrças 
vivas da Nação Brasileira. 

O Sr. Castilho Cabral - V. Ex.ª há de verificar que a minha 
impugnação ao Art. 9.0 é essencialmente de fundo constitucional ... 

O SR. FERNANDO FERRARI - Exatamente. 
O Sr. Castilho Cabral - . . . e de fundo jurídico. 
O SR. FERNANDO FERRARI - Quando me referi aos pare-

ceres quis aludir, de modo geral, ao projeto. Não estava anali-
sando as partes . 
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O Sr . Castilho Cabral - Neste aspecto, devo salientar que 
um dos mais ilustres juristas do Partido Trabalhista Brasileiro, o 
Sr. Deputado Lúcio Bittencourt, com tôda a boa vontade, no 
atendimento dos desejos da mensagem do Sr. Presidente da Re· 
pública, só admitiu a possibilidade dêsse empréstimo compulsó-
rio relativamente aos veículos que fazem o tráfego interestadual. 
Vê V. Ex.ª a extraordinária inconveniência do tributo compul-
sório. 

O SR. FERNANDO FERRARI - Não desejo agora discutir 
êste detalhe, porque disponho de pouco tempo. 

Srs. Deputados, sem discutir, anuncio, inicialmente, à Mesa, 
uma emenda através da qual pretendo excluir as emprêsas subsi-
diárias do Projeto go'1ernamental . Como disse, não quero dis-
cutí-la, porque disponho de pouco tempo e preciso entrar em ou-
tro argumento. 

Cortando grande parte dêsse discurso, quero agora destai;ar 
um aspecto de grande importância. 

Entendo que o Govêrno errou ao apelar para o impôsto de 
consumo, na busca de recursos para a Petrobrás. O Executivo, 
por meio de mensagens e de manifestações constantes, tem conde-
nado veementemente os impostos indiretos por serem aquêles q11e 
mais gravam e sacrificam o povo. Estranho que o Govêrno, ao 
mandar esta mensagem ao Congresso Nacional, tenha apelado para 
os mesmos como base principal dos recursos do erário público para 
a subscrição de ações. De acôrdo com as manifestações uo ffif)U 

Partido e com minhas convicções entendo que deveríamos apelar 
para os impostos diretos, para uma maior taxação do impôsto sõ-
bre a renda, para uma taxação mais drástica do impôsto progres· 
sivo, porque, assim, Sr. Presidente, estaríamos mais harmônicos 
com a vontade do Oovêrno, deflacionando o meio circulante e aten-
dendo, realmente, em todos os aspectos, os altos interêsses na-
cionais. Mas já nesta altura dos acontecimentos, Srs. Deputado~. 
é quase impossível pleitear esta solução. 

Já que tal alteração não cabe mais, quero chamar a aten-
ção do plenário para o seguinte: Como sabem V. Ex.~· o Oovêr-
no lançou mão de adicionais sôbre o impôsto de consumo, lançou 
mão do aumento de percentagens sôbre uma série de produtos 
como perfumarias, automóvei,s importados, maquinarias, etc., para 
daí tirar os recursos indispensáveis à subscrição de uma série ele 
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ações; no entanto, deixou de lado uma das rubricas mais impor-
tantes do citado tributo, aquela que diz respeito ao fumo. O fumo, 
Sr. Presidente, dá ao erário nacional anualmente - e é precisa-
mente esta a quantia que está orçada no orçamento que entrou 
nesta Casa, dois bilhões e seiscentos milhões de cruzeiros. 

Mas o que está acontecendo em relação aos cigarros, neste país, 
principalmente nos últimos tempos, é algo que não se explica. 
Está se praticando um aumento nas Vintenas de todo irracional. 
Os consumidores estão fumando um cigarro mais caro. E o er:.i-
rio pouco está lucrando com isso! E por que? Porque embora o 
Govêrno não permitisse aumento de preço sem aumento de im-
postos as companhias elevaram aquêle em alto índice. Como, Srs. 
Deputados? Vou dar uma demonstração. V. Ex.a sabe que o ci-
garro é tabelado dentro de uma determinada classe, sujeita a cer-
ta incidência, incidência que só pode ser alterada por Lei . Os vá-
rios tipos de cigarros têm sofrido majoração injustificada, nos úl-
timos tempos, passando a classes superiores da tabela permitindo 
que as emprêsas se locupletem com o muito e o Tesouro só ganhe 
um pouco. 

Assim a Companhia Souza Cruz, que vendia cigarro "Yolan-
da" a Cr$ 1,40, passou-o para Cr$ 2,00; vendia o "Liberty Ovais" 
a Cr$ 2,00, passou-o para Cr$ 2,50, e suprimiu os tipos populares 
como "Asas'', "Bolivar" e "Ascot". A Companhia Castelões majo-
rou o cigarro "Alegria'', de Cr$ 1,40 para Cr$ 2,00, e suprimiu os 
tipos populares. Assim também procederam as companhias Lon-
dres e Lopes Sá. Que resulta de tudo isso, Srs. Deputados? Ve-
rifica-se o seguinte: o cigarro "Yolanda'', que estava classificado 
na tabela de Cr$ 1,40, pagava de impôsto de consumo Cr$ 0,70 
a Companhia passou a vendê-lo a Cr$ 2,00. De acôrdo com a clas-
se, o impôsto subiu de trinta e dois centavos. No entanto, a Com-
panhia aumentou de sessenta centavos o preço do cigarro. Ganha, 
assim, sessenta e perde trinta. Lucra, portanto, em carteira de 
cigarro, vinte e oito centavos, à revelia de qualquer lei! 

Outro tipo, que era de dois e passou para dois cruzeiros e cin-
qüenta centavos, aumentou para o povo cinqüenta centavos, con-
correndo para o erário com apenas vinte e oito centavos. 

E assim por diante, Srs. Deputados. O erário público lucrou 
o mínimo com essa atitude das companhias de cigarros, no país, 
ao passo que os consumidores foram duramente atingidos. 
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Diante dêsse fato concreto, que deve fazer o Congresso Na-
cional, no instante em que estamos procurando recursos maiores 
para melhor aparelhar o erário público, tornando-o capaz de subs-
crever o capital de 51 % das ações da Petrobrás? 

Devemos encarar com objetividade o problema. Devemos ir 
a uma taxação maior, até de vinte centavos a mais em carteira rle 
cigarros, porque se através da lei estabelecermos taxação de mais 
de vinte centavos em carteira de cigarro, sabem V. Ex.ª" quan-
to estaremos dando, num ano à Petrobrás? No mínimo, quatrocen-
tos milhões de cruzeiros, sem que o povo brasileiro sofra qualquer 
sacrifício . Mas, assim, à revelia da Lei a população está sofrendo 
na própria carne, pois o cigarro sofreu um aumento de cinqüenta 
e sessenta centavos, sem que o erário lucre o correspondente. Ago-
ra porém, é o momento de providências nesse sentido. 

O Sr. Mário Altino - V. Ex.ª verificará que a taxação do 
cigarro é o que se pode chamar progressiva. A levarmos em con-
ta os princípios tributários, sobretudo quanto ao Impôsto de Con-
sumo, a tributação deve ser feita na razão direta do valor da mer-
cadoria e na inversa de suas necessidades para a vida. 

O SR. FERNANDO FERRARI - Exatamente. 
O Sr. Mário Altino - Será, vamos dizer, regra geral. Tratan-

do-se, porém, de produtos que constituem vicio e que não sejam 
bens de consumo indispensáveis à vida, o princípio tributário es-
tabelece, ainda que a taxação seja, tanto quanto possível, pro-
gressiva. Isso, aliás, atende perfeitamente bem ao preceito, con-
tido no Art. 202 da Constituição, de que os tributos incidirão, sem-
pre que possível, pessoalmente sôbre o contribuinte e serão pro-
porcionais à sua capacidade econômica. Veja V. Ex.ª: se se esta-
belecer a tributação não progressiva do impôsto de consumo, êsse 
impôsto torna-se realmente injusto e antieconômico . 

O SR. FERNANDO FERRARI - V. Ex.ª assim me aparteou, 
porque não compreendeu meu argumento. 

Não me rebelei contra a taxação progressiva, Sr. Deputado. 
Citei, apenas, o que está acontecendo. 

As companhias de cigarros - repito para V. Ex.ª - aumen· 
taram o preço de cigarro em 50 ou 60 centavos, e até diminuíram 
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a qualidade em certos casos. O produto passou para outra classe. 
o erário lucra 30 centavos, e as companhias 70 ou 801 

Quero, apenas, harmonizar os interêsses nacionais com a si-
tuação que ai está; quero, através de emenda ao Projeto, permitir 
nova taxação para o impôsto de consumo sôbre o fumo, sem sair 
dos métodos clássicos do mesmo . 

O Sr. Mário Altino - Sobretudo progressivo. 
O SR. FERNANDO FERRARI - Se aceitar o Congresso aso-

lução que passarei à deliberação da Câmara, o erário terá mais 400 
milhões de cruzeiros, anualmente, sem sacrificar o povo. 

As companhias de cigarros, como demonstrei, estão alterando 
o valor das classes, embora paguem mais impostos, para com isso 
exigirem preço maior ao consumidor. Aliás, é atê ilegal, pois sõ-
mente a Comissão Federal de Abastecimento e Preços poderia per-
mitir a majoração. A COF AP tem competência para regular êsses 
assuntos, que lhe são afetos, como sabe V. Ex.ª. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que dispõe 
apenas de 3 minutos, para concluir suas considerações. 

O Sr. Mário Altino - Permita o nobre orador que complete 
meu aparte. Não sou contra o que afirma o ilustre colega pelo 
Rio Grande do Sul. Evidentemente, podemos fazer a revisão dessas 
taxas, nunca, porém, deixando de seguir o critério progressivo, 
pois o cigarro barato não pode pagar na mesma proporção do ci-
garro caro. Eis a minha preocupação, e folgo em ver que estamos 
de acôrdo. 

O SR. FERNANDO FERRARI - Não há qualquer discordân-
cia, neste aspecto. Gostaria de me deter mais na questão, mas, la-
mentàvelmente, o tempo se escoa. 

Outro objetivo da minha emenda ê, precisamente, proteger 
a lavoura fumageira, no Pais. 

Já tive ocasião, em outras vêzes que ocupei a atenção do ple-
nário, de pintar com côres, atê certo ponto negras, a dramática 
situação da lavoura fumageira do Pais, particularmente a do Rio 
Grande do Sul e da Bahia, que, quando produz demais não encon-
tra colocação para seu prodU'to e, quando produz pouco, não ga-
nha o suficiente para pagar o árduo trabalho da terra. Citei, até, 
certos exemplos que revoltam. Uma arrôba de fumo custava, há 
quatro anos, Cr$ 200,00; hoje custa Cr$ 150,00. O agricultor que 
recebia há quatro anos Cr$ 200,00, hoje, quando tudo subiu, re-
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cebe apenas Cr$ 150,00. Evidentemente, êsse fato concreto só por 
si é suficiente para mostrar aos Srs. Deputados o abandono em 
que se encontra a lavoura de fumo no País, entregue à sua pró-
pria sorte e a desesperança que vai pelo meio agrícola de minha 
terra, e, creio também, de todo o Brasil. 1!.:sse reajustamento do 
impôsto de consumo sôbre os cigarros e do seu preço de venda, 
encarado corajosamente, corrigirá a situação e virá permitir que 
os produtores nacionais, através dos compradores, dos industriais 
do fumo recebam maior paga pelo seu produto. 

E' preciso, Srs. Deputados, rejuvenescer essa economia, é pre-
ciso lançar mais sangue novo na produção do fumo brasileiro, que 
ocupa o sétimo ou oitavo lugar - se não me engano - no quadro 
da produção nacional, em contribuição de divisas, e que não pode 
continuar em hipótese alguma, abandonada. 

Acho, por isso mesmo, mais útil à Nação enfrentar o proble-
ma com coragem e decisão. Permitindo-me o argumento da taxa-
ção da vintena de cigarros em 20 ou 30 centavos, acabar-se-á com 
os abusos de se elevá-la sem lei, em 40, ou 50 centavos, que está 
ocorrendo sem vantagens correspondentes para o erário e para 
o País. 

Vou terminar, Sr. Presidente, queria, apenas, depois de dar 
a definição de meu voto tocar, ràpidamente, no assunto referente 
aos recursos - se não me engano, o menos analisado no plenário 
- já porque, como sabe V. Ex.a, por equívoco da própria mensa-
gem governamental, a questão atinente aos meios figura no pro-
jeto da Petrobrás em vez de, propriamente naquele que provê re-
cursos. 

Com as restrições que, ràpidamente, trouxe ao conhecimento 
do plenário, ao lado da emenda n.º 14, do Partido Trabalhista 
Brasileiro, e ao lado daquelas que, nas Comissões, e no plenário, 
burilaram a mensagem governamental e procuraram melhorá-la, 
para que ela melhor pudesse servir às conveniências nacionais; 
com uns e outros, ao lado da mensagem governamental, aqui me 
encontrarei no dia aprazado, para votar, certo de que estarei agin-
do sob a Constituição e conforme os sagrados interêsses do Brasil. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Fernando Ferrari, o Sr. Nereu Ra-
mos deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelos Srs. 
Amando Fontes, 4.0 Secretário, e José Augusto, 1.º Vice-Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Saulo Saul Ra-
mos. (Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Breno da Silveira. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Hélio Cabal. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Osvaldo Orico. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. José Bonifácio. (Pausa) . 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Ponciano dos Santos. (Pausa) . 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Campos Verga!. (Pausa) . 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Coelho de Sousa. (Pausa) . 
Não está presente. 

Não havendo mais oradores inscritos para falar contra o pro-
jeto, dou a palavra ao Sr. Dilermando Cruz, que vai falar a favor 
do projeto. 

O SR. DILERMANDO CRUZ * - Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, tantas peças pregou o Sr. Getúlio Vargas ao povo e a êste 
Parlamento que, quando uma mensagem presidencial aqui che-
ga, revestida, como essa da Petrobrás, de características que, de 
fato, consultam ao interêsse da Nação ela é sempre recebida com 
desconfiança . 

Cuido mesmo que seja propriamente ao projeto de lei na sua 
essência que se levanta tanta oposição e tanta crítica, nesta Casa; 
mas, principalmente, como uma resposta àqueles projetos mali-
ciosos e inconstitucionais, que a maioria desta Casa já aprovou, 
por exemplo, o da Casa Popular, o plenário, hoje, se inclina a uma 
crítica mais atenta, a fim de que, em projeto de tal magnitude 
fique bem clara a intenção do Presidente da República. 

Sr. Presidente, pela primeira vez damos nosso apoio a um 
projeto governamental. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Fernando Ferrari - Muito bem; V. Ex.ª está progre-
dindo, ou é o Govêrno. 

O SR. DILERMANDO CRUZ - O Govêrno progrediu muito, 
nestas 48 horas . 

O Sr. Fernando Ferrari - Muito obrigado. 
O SR. DILERMANDO CRUZ - Com as luzes de V. Ex.ª, não 

foi difícil. 
O Parlamento assistiu com desconfiança a iniciativa do Exe-

cutivo. E ouvimos, então, as mais incríveis fantasias, como se 
fôsse possível tachar êste projeto de pecha de não consultar cs 
interêsses nacionais e de trazer mesmo certo prejuízo à explora-
ção do petróleo em nosso País. 

As promessas eleitorais do Presidente da República constituí-
ram o caminho para essa desconfiança; e é de ontem, nesta Casa, 
a votação dos adicionais do funcionalismo público, quando vimos 
uma ordem violenta impedir que se atendesse a uma legítima as-
piração da classe. 

O custo de vida, cada vez maior, demonstra perfeitamente a 
incapacidade dêsse Govêrno orientado por uma política de fa-
zenda, que não consulta as conveniências e a oportunidade e que 
levará o País na sua persistência à mais desordenada administra-
ção financeira de que se tem memória no Brasil. 

Por isso, não tenho qualquer receio dêsses pruridos naciona· 
listas que enxergam perigo na simples aprovação do projeto de 
uma sociedade mista pacífica, tranqüila, e em cuja constituição 
foram observados, com absoluta prosperidade e garantia, os in-
terêsses nacionais, pois que o projeto governamental impede que 
os trustes internacionais se apossem de uma riqueza que é nossa. 
Mesmo dentro dessas restrições, não seria possível que o govêrno 
- que infelizmente só pode emitir cruzeiros e não dólares - res-
tringisse totalmente a participação do capital privado, adotando, 
pura e simplesmente o monopólio estatal já que as dificuldadP.s 
de recursos seriam muito maiores. Além do mais, numa emprêsa 
como esta, em que há evidentemente, riscos não é justo que só 
a União arque com tais dificuldades, quando o benefício vai ser 
geral de tôda a comunidade, de cada brasileiro em particular . 

Quem acompanhasse os artigos de fundo do "Correio da 
Manhã", sôbre a Petrobrás nos últimos dias, e analisasse o senso 
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com que o comentarista situou a questão não precisaria de maiores 
esclarecimentos para votar matéria ja tão debatida e fartamente 
documentada no seu sentido econômico. 

Sentimos que a Petrobrás, na sua organização, foi até mais 
longe do que se queria supor, na garantia do patrimônio absoluto 
do Govêrno. Se ela reservou, no seu próprio estatuto, 51 % das 
ações ordinárias para a União isso bastaria para uma tranqüili-
dade permanente em tôda a vida da sociedade porque sabemos que, 
nas sociedades por ações as assembléias gerais são os orgãos so-
beranos. E, em face de tais circunstâncias, falha mesmo, a obje-
ção levantada neste plenário, de que as ações preferenciais dos 
aumentos de capital preconizados no parágrafo 2.º do artigo 3.º 
seriam a válvula de escape, a válvula de introdução dos capitais 
prejudiciais à economia do Brasil. Com efeito êsse dispositivo diz 
muito bem que "os aumentos de capital poderão dividir-se no todo 
ou em parte, em ações preferenciais, que serão oferecidas a subs-
crição pública ou aos tomadores a que se refere esta lei". 

Se o parágrafo estabelece que as ações serão preferenciais, 
no todo ou em parte, a estas ações só a assembléia geral de acio-
nistas, na qual a União tem maioria permanente, poderiam de-
legar o direito de voto. 1!:, pois, tese mansa e pacifica a de que, 
estando garantida a União por uma maioria permanente, dentro 
da sociedade, não corre o menor risco de chegar a mãos indesejá-
veis o capital da Petrobrás. 

1!:sses cuidados, que se estendem, com tanto carinho, para 
uma emprêsa em formação, por parte daqueles possuídos de xeno-
fobia tão exaltada, deveriam, então, voltar-se - e, aqui, com ra-
zão e justiça - para o nosso manganês. Se se procurar coibir o 
abuso da exploração nociva de um petróleo por descobrir, que se 
deve fazer, com o manganês, do Brasil e, principalmente, com o 
manganês próximo a Volta Redonda, que está sendo levado, pelos 
trustes internacionais, com uma passividade e tranqüilidade que 
só a ignorância completa do assunto, por nós, brasileiros, pode-
ria permitir? 

A exploração das jazidas de Lafaiete, no Estado de Minas Ge-
rais pelos trustes estrangeiros, oferece muito mais perigo à eco~ 
nomia do Brasil do que a de todo o petróleo que se venha a des-
cobrir ou já se tenha descoberto nesta terra. É evidentemente, 
problema bem mais angustioso. No entanto, para tal problema, 
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sôbre o qual temos projeto em curso nas Comissões ainda não 
houve êsse interêsse desvelado para que seu andamento rápido 
garantisse ao país sua reserva de manganês". 

Temos impressão de que, destruídos pela base êsses argumen-
tos, julgados sob o aspecto patriótico, necessário à constituição da 
Petrobrás, a niguém é lícito duvidar de que a organização da ern-
prêsa é um imperativo para a exploração do petróleo nacional. Po-
demos, mesmo em adiantamento, citar, tanto \da exposição de 
motivos da mensagem presidencial aquela que representa um ape-
lo ao patriotismo do povo, na compreensão da magna questão. Se 
os recursos estabelecidos pela Lei n.º 1.517, bastam, segundo cál-
culos dos técnicos, para que se instale, no Brasil o refino e a ex-
ploração do petróleo, não há razões de ordem econômica, jurídica 
ou mesmo internacional, como querem os entendidos, para que 
se oponha tanto obstáculo ao transcurso, neste parlamento, de 
projeto de lei de tal monta. 

Diz, mesmo, a exposição de motivos: 

"O real perigo a evitar seria o de que, através da par-
ticipação do capital privado, agissem grupos monopólicos 
de fonte estrangeira ou mesmo nacional, tal possibilidade 
foi, no entanto, técnicamente anulada no projeto, seja 
pelo sistema de limitação na subscrição de ações com voto, 
seja pela limitação de diretores eleitos pelo capital privado, 
bem como através da escolha, pelo Presidente da Repú-
blica, do presidente da Sociedade, com direito a veto, e 
dos demais diretores executivos, e ainda pela necessidade 
de decreto para homologar qualquer reforma fde esta-
tuto; sem mencionar a esmagadora maioria dos podê-
res públicos no capital social." 

Se, de posse de todos êsses argumentos favoráveis, e com a 
-aprovação da Lei 1.517, o Govêrno se julga capaz de realizar a 
exploração do nosso petróleo, não seria justo f ôsse o Parlamento 
Nacional justamente o órgão que criasse obstáculo à execução des-
sa medida. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro a V. Ex.ª que às 17,30 horas, 
se esgotará o tempo dedicado à Ordem do Dia, podendo V. Ex." 
ficar inscrito para concluir seu discurso na sessão de amanhã. 

O SR. DILERMANDO CRUZ - Obrigado a V. Ex.a 
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Não achamos tão nociva a participação do capital estrangeiro, 
mesmo num caso como o da Venezuela, em que ela foi livre. No 
ano de 1951, o Tesouro Venezuelano arrecadou cêrca de 800 mi-
lhões de dólares da exploração do petróleo, ou sejam, 16 bilhões 
de cruzeiros, equivalentes, pràticamente, à metade do nosso or-
çamento. 

Não aconselhamos - basta que defendamos o ponto de vista da 
Petrobrás para ficar esclarecido nosso pensamento - se entre-
gue, de maneira tão completa, a exploração do petróleo a grupos 
internacionais. Não podemos concordar, porém, com o fatõ de, 
sob a alegação de ser o petróleo nosso, de oferecer perigo o povo aí 
ao lado, de não sermos capazes de reagir contra o subôrno e a 
corrupção e, principalmente, de têrmos capacidade econômica e fi-
nanceira, no momento, para essa exploração vir-se deturpar, de 
maneira prejudicial e nociva aos interêsses do Brasil, a marcha nor-
mal de empreendimento dêsse jaez. 

Por isso, ao darmos nosso apoio à Petrobrás, nós o fazemos 
conscientes e certos de que estamos com a boa causa e marchamos 
tranqüilamente para a emancipação do Brasil, no setor econômico 
referente ao seu petróleo. 

O SR. PRESIDENTE - Terminada a hora, V. Ex.ª ficarã com 
a palavra para amanhã, a fim de continuar sua oração. 

O SR. DILERMANDO CRUZ - Obrigado a V. Ex.a, Sr. Pre-
sidente. (Muito bem; muito bem) . 
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EXPEDIENTE 

O SR. LOBO CARNEIRO (Para uma comunicação) * - Senhor 
Presidente, desejo, desta tribuna, congratular-me com o povo 
baiano pela patriótica atitude que assumiu ontem, por ocasião da 
visita do Sr. Presidente da República, em missão de propaganda 
do projeto entreguista da Petrobrás. 

De acôrdo com o correspondente do "Diário de Noticias", 

"a recepção ao Chefe do Govêrno aqui foi um verda-
deiro contraste com as anteriores, quando afluíam grandes 
multidões. Desta vez, apesar dos preparativos oficiais, a 
manifestação foi inexpressiva. Um orador, que falava em 
nome do operariado, chegou a, iniciando o seu discurso, 
pedir desculpas por não estar cheia a praça". 

O povo baiano, Sr. Presidente, demonstra, assim, sua repulsa 
ao projeto da Petrobrás e, também, que não mais se ilude com o 
palavreado nacionalista do Sr. Getúlio Vargas. 

Quero aproveitar, ainda, a oportunidade, para lançar protesto 
inicial contra o discurso proferido, na Bahia, pelo Sr. Presidente 
da República, em que S. Ex.ª classifica os defensores do monopólio 
estatal - àqueles que se opõem ao projeto entreguista da Petro-
brás - de inimigos da emancipação econômica do Brasil, e, ao 
mesmo tempo, lança contra êles o velho chavão, já tão usado pelos 
"trustes", de que desejam apenas que o petróleo permaneça no 
subsolo. (Muito bem; muito bem). 

* Não foi revisto pelo orador. 
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ORDEM DO DIA 

Primeira discussão do Projeto n.º 1. 516-A, de 1951, 
que dispõe sôbre a constituição da Sociedade Por Ações 
Petróleo Brasileiro S. A. e dá outras providências (Do 
Poder Executivo). Anexo o Projeto n.0 1. 505, de 1952, que 
dispõe sôbre a organização da Sociedade Por Ações Petró-
leo Brasileiro S. A. e dá outras providências; tendo pare-
cer, com emendas da Comissão de .Constituição e Justiça, 
com voto em separado do Sr. Castilho Cabral e declarações 
de voto dos Srs. Lúcio Bittencourt e Augusto Meira; com 
parecer da Comissão de Segurança Nacional, adotando 
como substitutivo ao Projeto n.0 1. 516, de 1951, de inicia-
tiva do Poder Executivo, o Projeto n.O 1. 595, de 1952, com 
emendas; parecer com emendas, da Comissão de Trans-
portes, Comunicações e Obras Públicas, parecer com emen-
das da Comissão de Economia. Parecer da Comissão de 
Finanças, com emendas ao Projeto, e favorável às emen-
das das Comissões de Constituição e Justiça, e de Eco-
nomia, com declaração de votos dos Srs. Alde Sampaio, 
Abelardo Andréa e Raul Pila (Anexos os Projetos n.0 1. 517 
de 1951, e n.0 1. 595, de 1951). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Artur Bernardes, 
que vai falar contra o projeto. 

O SR. ARTUR BERNARDES * - Sr. Presidente, antes de 
entrar na apreciação do projeto em discussão, desejo dar à Câmara 
conhecimento de mensagens, que tenho recebido, a propósito do 
petróleo e da Hiléia Amazônica. 

Em telegrama de Pôrto Alegre se diz: 
"Palegre - RS 645 - 34 - 22 23,30. 
Nome estudantes Engenharia reafirmamos pensa-

mento universitários gaúchos adoção monopólio estatal 
petróleo representantes povo votem com Brasil repudiando 
petrobrás - Paulo Sousa Presidente exercício Ceve". 

"Deputado Artur Bernardes - Câmara dos Depu-
tados - Rio. 

De Raposos - M. Gerais. 
"A Câmara Municipal local hipoteca solidariedade 

V. Ex.ª defesa petróleo nacional - Sds - Geraldo -
Presidente Câmara". 

"A Comissão do Ministério da Agricultura de Defesa 
do Petróleo e da Economia Nacional manifesta apoio tese 
monopólio estatal petróleo e sua repulsa projeto Petrobrás 

* Não foi revisto pelo orador. 
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apelando V. Ex.ª digno representante povo seja intérprete 
êstes sentimentos que são de todo povo brasileiro - Val-
demar Santos - Vera Barbosa - Newton F. Castelo -
Hilde Fontoura - Joel Oliveira". 

"Deputado Artur Bernardes - Câmara Federal -
Rio - de Salvador - Bahia. 

Os abaixo assinados, achando-se na terra pioneira do 
petróleo, Bahia, vêm apelar sentimento patriótico vossas 
excelências votarem contra projeto entreguista originário 
Standard Oil trust petróleo chamado Petrobrás. Apelamos 
como brasileiros honestos votarem projeto Eusébio Rocha. 
Ficarão guardados nossos corações os que votarem pela 
fórmula estatal Eusébio Rocha e condenarem o projeto da 
Standard. Saudações patrióticas - Leôncio Rosendo da 
Cruz. - Severino de Oliveira e Silva. - Moacy Florêncio 
Nunes. - Roberto Penfild. - Raul Cordeiro. - Severino  
Xavier. - José David Sousa. - Odílio Cordeiro. - Milton  
Barros de Oliveira. - Aniel Messias dos Reis. - Luiz  
Garcez Caxilé e quinze assinaturas".  

"Deputado Artur Bernardes - Câmara dos Depu-
tados -Rio. 

De Recife, Pernambuco. 
Perante mesa constituída Padre Publico Calado, En-

genheiros Adernar Benevolo, Murilo Coutinho, Bacharel 
Newton Cardoso, Professor Faculdade Medicina Arnaldo 
Marques, Artur Sá, Coronel Sá Benevides, proferiu ontem 
auditório Sociedade Medicina magnífica conferência de-
fendendo monopólio estatal petróleo transmito caloroso 
a pêlo assistência referida conferência defesa monopólio 
estatal. Saudações, Professor Artur Sá, Presidente 
Reunião". 

"Exmo. Sr. Líder do Partido Republicano - Câmara 
Federal - Rio. 

De Santiago, R.S. 
Câmara Municipal de Santiago acaba aprovar unâni-

memente proposição sentido seja endereçado caloroso 
apêlo sentido optada fórmula exploração petróleo nacional. 
Otaviano Pereira dos Santos, Presidente". 

"Câmara Municipal de Rincão - Estado de São 
Paulo. 

Sala das Sessões, 13 de junho de 1952. 
Of. n.º 141-52. 
Exmo. Sr. Artur da Silva Bernardes - Deputado Fe-

deral - Palácio Tiradentes - Rio de Janeiro. 
Excelentíssimo Senhor. 
Temos em mãos uma comunicação do Presidente do 

Centro Paulista de Estudos e Defesa do Petróleo e da 
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Economia Nacional, e esta Edilidade resolveu comunicar a 
V. s.a que é contrãria a aprovação do projeto que cria a 
Petrobrás S. A. 

Em nome desta Casa, comunico a V. s.a, que nós 
desejamos que seja aprovado a exploração do Petróleo no 
Plano Estatal. 

Apresento a V. S.ª os protestos de estima e distinta 
consideração. 

Subscrevo-me mui atenciosamente. - Antônio Lol-
lato''. Vice-Presidente em exercício". 

"Exmo. Sr. Deputado Federal Dr. Artur Bernardes. 
Os abaixo assinados, residentes em Itaperuna, Estado 

do Rio de Janeiro, vêm por intermédio dêste, protestar, 
contra o projeto de exploração do petróleo, denominado 
"Petrobrãs", pois, o mesmo constitui um assalto às nossas 
riquezas naturais pelos trustes estrangeiros. 

Os patriotas de Itaperuna, indignados manifestam seu 
repúdio ao referido projeto e hipotecam solidariedade à 
fórmula Monopólio Estatal única solução patriótica, que 
traduz o desejo da maioria de nosso povo. 

Cordiais Saudações. - Seguem-se assinaturas". 
"Deputado Artur Bernardes - Rua Valparaíso n.º 40 

- Rio - DF - Pôrto Alegre - Tenho honra comunicar 
Vossência a requerimento Deputado Jacinto Rosa, haver 
Assembléia Legislativa êste Estado endereçado às duas 
Casas do Congresso Nacional o seguinte telegrama: As-
sembléia Legislativa Rio Grande do Sul, externando pen-
sar unânime altivo povo gaúcho que ainda vive das mes-
mas emoções e dos mesmos ideais que afirmaram, num 
passado de lutas e de sacrifícios, tôda uma perene tradi<;ão 
de brasilidade, formula veemente apêlo ao Congresso Na-
cional sentido seja, pela sua vigilância e patriotismo, ful-
minado ruinoso convênio mediante o qual se pretende 
alienar favor Instituto Internacional Hiléia cêrca três 
milhões quadrados sagrado solo brasileiro que nos foi 
legado pelos nossos ancestrais e que por todos nós deve 
ser resguardado em qualquer emergência, em sua inte-
gridade e soberania. Somente assim poderemos justificar 
perante a História a nossa existência como Nação livre e 
soberana e testemunhar, concêrto nações, sobrevivência 
chama sagrada acendrado amor terra brasileira que às 
nossas gerações foi legada pelos nossos antepassados, 
coorte insuperável de bravos e de heróis. Confiante no 
Congresso Nacional o povo gaúcho antecipadamente o 
saúda e aplaude. João Caruso Scuderi, Primeiro Vice-
Presidente no exercício da Presidência". 

Estã assinada por 115 pessoas. 
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o Sr. Lobo Carneiro-V. Ex.ª está lendo manifestações, vindas 
de todo o Brasil, em apoio a tese estatal, como tôda a Câmara tem 
recebido, inclusive pronunciamento de seis assembléias legislati-
vas. Queria recordar também que, hoje, o "Diário de Notícias", 
comentando a estada do Sr. Getúlio Vargas na Bahia, noticiou que 
não havia ninguém. O local do comício estava vazio. Um dos orado-
res até cometeu a "gaffe" de pedir-lhe desculpas por estar a praça 
vazia em contraste com a recepção triunfal que havia tido o Se-
nhor Getúlio Vargas no Salvador, por ocasião da campanha elei-
toral. Isto bem demonstra a repulsa da opinião pública de todo o 
Brasil ao projeto da Petrobrás, pois ela está empolgada pelo mono-
pólio estatal. Não há uma única manifestação a favor da Petro-
brás. E agora, o Sr. Presidente da República, indo falar na Bahia 
em defesa da Petrobrás, encontrou a praça inteiramente vazia. O 
povo baiano demonstrou assim o seu apoio ao monopólio estatal. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Fica por essa forma registrado 
o aparte de V. Ex.ª, que agradeço. 

Sr. Presidente, qual o interêsse da Nação em dividir com o 
truste estrangeiro os lucros da exploração industrial do nosso pe-
tróleo? Não atinei, até hoje com êsse interêsse, e creio que em vez 
dêle, o que se vai fazer é prejudicar profundamente o interêsse 
nacional na marcha do seu progresso. Não se compreende, de fato 
- e insisto aqui na minha tese - que um país com o futuro do 
Brasil, que precisa assegurar-se dos elementos indispensáveis para 
ser amanhã uma grande nação, que tem milhões de filhos mor-
rendo à fome, desnudos, descalços, sem saúde e sem assistência, e 
trinta e tantos milhões de analfabetos possa justificar-se perante 
a História e perante nós mesmos do crime de doar a estrangeiros 
renda necessária ao povo e ao Erário. 

Os cortejadores do povo precisam explicar-se perante êle. Não 
é justo que lhe colham as simpatias e os votos, e numa ocasião 
como esta, em que se apresentam recursos que poderiam aplicar-
-se especialmente à cura dêsses males, se esqueçam dêle e queiram 
fazer barretadas a estrangeiros à custa de chapéu alheio. 

Também temos, Sr. Presidente, uma situação nova a examinar. 
Vossa Excelência sabe que, no Govêrno, poder e responsabilidade 
precisam andar juntos. Quando essas duas entidades se dissociam, 
se separam, o interêsse público é prejudicado. 
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Quem tem o poder deve também ter a responsabilidade. E no 
caso atual, do petróleo, o que se faz é o inverso: O Sr. Presidente 
da República, mal inspirado, intervém na vida funcional desta 
Câmara e apela para seus correligionários, pedindo voto para o 
projeto governamental. Sua Excelência esquece que os podêres 
constitucionais são harmônicos, mas independentes entre si. Não 
é lícito que um dêles intervenha na vida funcional de outro, fazen-
do pedidos que escapam à esfera de suas atribuições. No caso em 
aprêço, não é segrêdo para ninguém, porque a imprensa o tem 
divulgado e o líder da Maioria parece tê-lo lealmente confessado, 
que o Sr. Presidente da República apelava para amigos, e êle 
próprio tem aqui apelado para seus correligionários, aos quais 
solicitou apoio para o seu requerimento de urgência. 

Ora, se quem tem o poder deve ter a responsabilidade, não 
se justifica que o Sr. Presidente da República exija de seus amigos 
a prática de um ato que êle talvez não praticasse se estivesse em 
seu lugar. 

Amanhã, se o projeto fôr aprovado e dêle resultarem danos 
para a Nação, S. Ex.ª poderá dizer que mandou uma mensagem 
apenas como sugestão, mas que deixou ao Poder Legislativo a deli-
beração que lhe parecesse mais conveniente aos interêsses nacionais. 
E quando não haja nessa conformidade, o historiador do futuro não 
deixará de considerar a decisão como de exclusiva responsabilidade 
da Câmara. 

Não tive ensejo, Sr. Presidente, de ler, hoje, os jornais. Não 
pude ler, portanto, o discurso do Sr. Presidente da República profe-
rido ontem, na Bahia. Mas - por uma ou outra informação que 
aqui tive, soube que S. Ex.ª atribui à oposição de adversários seus 
esta recusa de apoio ao projeto governamental. Sua Excelência 
labora em manifesto equívoco. Quanto a mim vivo há muito plei-
teando a exploração estatal do petróleo, aqui, na Câmara e não 
conheci um só partidário da estadização, que manifestasse espírito 
de oposição ao govêrno por causa do projeto em discussão. Estamos 
até agora, agindo com grande elevação cívica. Podemos e devemos 
divergir por uma ou outra razão, que não interessa indicar, mas 
o certo é que aqui ninguém tem agido com espírito de prevenção 
contra o Govêrno. De minha parte tenho declarado o propósito de 
ajudar o Sr. Presidente da República a carregar sua cruz, que é 
sumamente pesada, pois nenhum presidente teve a soma de en· 
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~argos que ora pesam sôbre S. Ex.a. Esqueci o passado e divisei 
:!.través de sua pessoa a Nação Brasileira. Cumpria auxiliâ-lo quan-
:lo mais não fôsse para que êle melhorasse a Situação do Brasil. 

Uma das razões por que me parece não devemos aprovar o 
projeto governamental está em que êle irá beneficiar o truste do 
petróleo em prejuízo da Nação. O capital estrangeiro, a que se 
refere a Petrobrás, não é outro senão, como já tive ensejo de dizê-lo 
desta tribuna o capital dos profissionais do petróleo, isto é, o 
capital do truste. 

É desagradável fazer referências desabonadoras a terceiros, e 
eu estimaria não precisar fazê-las. Mas em bem do nosso país 
arcaremos com êsse sacrifício. 

O sócio que o Brasil vai ter, se o projeto fôr aprovado, é exata-
mente o truste que não deu boa cópia de si nos países por onde 
andou em exploração do petróleo. 

Citei, aqui, o caso da Bolívia. Tendo êsse truste obtido do 
Govêrno Boliviano concessão para explorar o seu petróleo, me-
diante pagamento de 11 % sôbre o bruto da extração, e dos impos-
tos, inclusive o progressivo, fraudou o contrato e o Govêrno, cons-
truindo clandestinamente um oleoduto do território boliviano para 
o da Argentina, pelo qual o escoava, deixando de pagar os 11 % 
de "royalty" e os impostos devidos. E fêz mais: forneceu gasolina 
boliviana ao Exército paraguaio, na guerra do Chaco, enquanto 
dificultava o abastecimento de combustíveis ao Exército da Bolívia 
em campanha. 

Que confiança pode merecer-nos êsse truste na exploração de 
uma indústria ligada à defesa e à segurança nacional? 

O próprio Sr. Presidente da República há de assim reconhecer 
e abster-se de intervir junto a seus amigos nesta Casa, os quais, 
a meu ver alimentam, J.ntimamente, a aspiração de ver estabelecer-
-se entre nós a indústria estatal. Por outras razões poderão êles 
dizer que não, mas, mesmo assim, eu lhes pediria licença para 
duvidar. 

Os 43% reservados pelo projeto ao capital particular repre-
senta, a bem dizer, metade dos lucros, astronômicos, do petróleo, 
visto ser mínima a parte do capital nacional. E se não há, a nosso 
juízo, capital brasileiro para explorar a indústria como admitir sua 
existência para fazê-lo através da Petrobrás? 



- 496-

O petróleo, Sr. Presidente, nunca poderia ser, como está sendo 
transformado em objeto de política partidária. :t!:le transcende das 
raias dessa política para se projetar sôbre o futuro do Brasil. O 
Govêrno não precisa intervir nessa questão para ter o apoio que 
lhe fôr necessário durante o tempo que lhe resta. E assim sendo, 
por quê a insistência? 

Fora daqui, há fúria entreguista em alguns brasileiros, sem 
maior explicação. Sabemos que os trustes representam bilhões e 
bilhões de dólares tomados ao mundo petrolífero, e que êsses dóla-
res estão sendo utilizados agora mais do que nunca em nosso país. 
O truste do petróleo, a Nação o não conhece bem ainda, mas êle 
está sendo um Estado dentro do Brasil. 

A Câmara, Sr. Presidente, não deve aprovar êsse projeto por-
que isso seria uma anulação de si própria. Ela se revelaria submissa 
ao Poder Executivo, de que não passaria de uma chancela. Não 
estaria decidindo por si, mas por imposição de outro Poder. E 
quando se chega a êsse ponto, o povo poderá perguntar-nos se não 
será então melhor suprimir o Congresso. . . Se a palavra do Exe-
cutivo basta, e a do Legislativo é dispensável, suprimamos o Con-
gresso, façamos economia para o povo, aliviemos o Tesouro e a 
Nação. 

O que, a princípio, se alegou, como motivo para advogar-se a 
entrega do petróleo, foram argumentos hoje desmoralizados. Quero 
dizer que quando se começou a discutir o petróleo, e o problema não 
nos era ainda familiar, nós nos perguntávamos se tínhamos capital, 
técnicos, máquinas, e capacidade para arcar com a responsabilidade 
da indústria. 

Hoje, estudado e debatido o problema, não se pode admitir a 
velharia dêsse argumento: o argumentador desceria no conceito de 
seus ouvintes. 

É de interêsse dos trustes incutir em nosso espírito um com-
plexo de inferioridade. Querem convencer-nos de que só os homens 
de seu pais são capazes de realizar, prosperar, enriquecer, e que 
não passamos de um povo inferior, que deve submeter-se à sua 
discrição. 

Entretanto, ai estão os fatos para responder a êsses argumen-
tos. Enquanto a prospeção do petróleo estêve ao alcance dêsses 
trustes nenhum dêles apareceu para correr riscos e gastar dinheiro. 
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Sômente agora, depois do poder público haver pôsto mãos à obra, 
depois de descobrir o petróleo, fazê-lo jorrar, montar refinarias, 
construir oleodutos e adquirir petroleiros, só agora se apresentam 
a disputar ao Brasil o que tanto lhe custou. 

Prova de inferioridade de nossa parte seria admiti-los agora. 
E não só: daríamos má cópia de nós mesmos. 

A mim parece que a Câmara deve refletir maduramente sôbre 
o voto que vai dar. Nisso, o Sr. Presidente da República está divor-
ciado das aspirações nacionais e das convicções íntimas de muitos 
de seus correligionários. Não deve êle forçar seus amigos a um 
sacrifício. Deixe Sua Excelência que a Câmara resolva como enten-
der o caso do petróleo. 

Senhores! Pensemos no passo a dar. De um êrro da natureza 
dêste, só devemos esperar uma coisa: o julgamento severo do povo. 
E a nossa conduta só poderá preparar-nos o advento de um reinado 
de César! (Muito bem; muito bem. Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Artur Bernardes o Senhor 
Nereu Ramos, Presidente deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Adroaldo Costa, 2.0 Vice-Pre-
sidente. 

O SR. WILSON CUNHA (Lê o seguinte discurso) - Sr. Pre-
sidente. - A questão do petróleo, que há muito polariza a atenção 
do povo brasileiro e, principalmente, dos homens de govêrno, toma 
agora vulto mais preeminente, ao discutirmos o Projeto n.º 1. 516, 
do Poder Executivo, que cria a Petrobrás, sociedade de economia 
mista para exploração do petróleo no Brasil. Pôsto em equação o 
problema vem sendo, à sociedade discutido, debatido e estudado 
com profundo interêsse. 

Conferências, discursos, pareceres, relatórios e depoimentos de 
significativa importância prestados por ilustres técnicos da nação, 
deu-nos ensejo de manusearmos farto documentário, produto das 
maiores inteligências contemporâneas tornando, assim, mais fácil 
nossa tarefa. 

O problema apresenta-se de grande complexidade e difícil 
solução. A exploração petrolífica no país, está ainda na fase primá-

32 - 26 246 
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ria, com uma produção ínfima e probabilidade duvidosa de êxito 
absoluto. A questão a examinar não é sómente a que se relaciona 
com a produção; devemos, também levar em conta, o seu elevado 
consumo para estabelecermos meios e modos para obtenção não de 
um racionamento, mais de uma efetiva política de transportes que 
reduza os gastos de petróleo, com a aplicação de calorias, originà-
riamente nacionais evitando assim, a exaustão de nossas divisas. 

Impõe-se um planejamento em tôda a sua extensão. Particula-
rizar apenas o petróleo num programa só de produção afigura-se-
-nos uma orientação muito estreita pois em face das peculiaridades 
econômicas do país a produção de energias e nosso sistema de 
transportes internos devem ser entrosados num plano nacional de 
energias e transportes tão conexas e estreitas são as suas relações. 

A contingência econômica nos indica que os programas de 
energia do carvão, do petróleo, do potencial hidráulico ou quantos 
mais sejam, devem constituir um plano geral de energias e os 
planos de transporte e industrialização devem se adaptar às even-
tualidades das nossas disponibilidades energéticas naturais com o 
mínimo de calorias adquiridas no exterior, tendo-se em conta !lã.o 
só a economia de divisas, mas, principalmente, a independência de 
meios na conjuntura de uma guerra. 

O quadro geral de calorias consumidas no país segundo ~ 
estatísticas, nos indica que os transportes e as indústrias são acio-
nadas por 220. 000 bilhões de calorias, conseguidas pela lenha. 
petróleo, carvão e eletricidade. 

QUADRO E8TATÍST!CO -·· 1!151 

Bilhu,•s de ra/rufrt 

Lcnhn Eletricíc.l.e.de 

160 000 10 1S220 '~º 

Os nossos transportes terrestres compõem-se de dois grandes 
sistemas - o fenoviário e o rodoviário. 

O primeiro emperrado, obsoleto r. esquecido, ainda com seus 
36.000 quilômetros de linha, cm sua maior purte em co~díçoes 

técnicas desfavoráveis, com cquipam~nto antiquado e antieco-

http:Eletric�c.l.e.de
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nômico, possuindo apenas 4.011 locomotivas, mais 183 do que há 
cinco anos atrás e 660. 759 vagões em 1951, contra 60 .195 em 1948. 
~ste sistema de transporte teve o seguinte rendimento: 

TRAKSPORTES 
PASSAGEIROS (Milhart's, Quilos e· Toneladas) 

n~1ga.gcns Mercadorias 

10 023 260........................ . 207 444 7 760 000  

As importações, no ano passado, de material para o reapare-
lhamento de nossas estradas de ferro, foram simplesmente ridí-
culas. Basta dizer que gastamos mais na importação de instru-
mentos de música, motocicletas e bicicletas (Cr$ 359 .162. 000,00) 
do que na compra, no exterior, de locomotivas e material para as 
nossas ferrovias: 

QUADRO - 1951 Quantidade 

Acessórios para locomotivas ............................... . 30 773  
Acessórios para vagões .................................... . 30 668  
Locomotivas............................................. . 128 436  
Vagões ......................... ·························· 165 3()7  

TOTAL.......................... _. .................. . 345 774  

A importação de carvão-de-pedra para as ferrovias e indústrias, 
em 1951, atingiu a soma de Cr$ 482. 911.000,00. 

Locomotivas . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Vagões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 

O quadro das importações no setor petróleo, matérias-primas e 
manufaturas, consumiu cêrca da quarta parte das nossas divisas, 
subseguidas com a venda de produtos exportáveis, quase todos êles 
de procedência agrícola. 

M atêrias-vrimas 
IMPORTAÇAO DE 1951 

Toneladas Cr$ 1.000,00 
Gasolina ....................................... . 1.976.066 1.816.028 
óleos combustíveis ............................ . 2.750.264 1.209.315 
óleos lubrificantes ............................. . 183.431 515.318 

3.540.661 
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Manufaturas 

Câmaras-de-ar e pneus 44.406 166.898 
Caminhões .................................... . 56.054 1.111.216 
Chassís. caminhões e ônibus ................... . 63.402 1.342.346 
Aces.sórlos para automóvel'! ................... . 26.238 1.223.981 
Máquinas para conserva. de estradas .......... . 6.834 138.388 
Automóveis para passeio ....................... . 59.691 1.4()7.580 
Camionetas .................................... . 1.215 41.297 

5.431.706 

Total 
Matérias-primas 3.540.661 
Manufaturas 5.431.656••••• ~ • 1 ............................ ..  

Cr$ 8.982.317 

Número de vefculos existentes no país em 1951 
Automóvel.s de passeio ......................... . 262.529  
Caminhões e ônibus ........................... . 260.244  
Motoclcleta.s ................................... . 16.144  

Total 538.917 

Valor total dos veículos existentes, preço médio por unidade 
Cr$ 34.000,00 F.O.B. segundo a CEXIM - Cr$ 18.303.178.000,00. 

Senhor Presidente. 

Exposto como está de maneira clara e insofismável, dentro da 
i·ealidade dos números, concluímos que a política de transportes 
terrestres inclinou-se, acentuadamente, para a solução rodoviária, 
desprezando, totalmente, o parque ferroviário da nação, quando 
tudo estava a indicar em face dos nossos recursos energéticos na~ 
turais - o grande potencial hidráulico - uma política, em que 
predominassem as ferrovias eletrificadas, cabendo às rodovias o 
papel de rêde auxiliar, subsidiárias às estradas de ferro. 

Autonomia de planos, ferroviários e i·odoviários, sem um entro-
samento de interêsses, relacionados com uma política de energias, 
,Parece-nos inaconselhável e até mesmo injustificável. 

É a ausência de planejamento do conjunto dos setores eco· 
nônücos da Nação ~ energia, transporte, produção, distribuiçfo, 
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consumo e comércio externo o responsável, numa constatação fiel 
e irretorquível, pelas deficiências assustadoras verificadas em di-
versos setores econômicos. 

Ao invés de se construir estradas de automóvel paralelas às 
ferrovias, não seria mais conveniente que com êsses recursos finan-
ceiros, retificássemos as estradas de ferro, promovêssemos a sua 
eletrificação e lhes déssemos melhores equipamentos? 

É incontestável que num pais em que a única energia efetiva, 
abundante e barata, é a hidrelétrica, tôda a solução de transporte 
e acionamento de indústrias deve basear-se nesta fonte energética 
sempre que fôr possível. 

Senhor Presidente. 
Concluindo a série de considerações sôbre o problema dos trans-

portes e energia, apreciaremos agora o Projeto de Lei n.º 1. 516, 
do Poder Executivo que institui a "Petróleo Brasileiro S . A. " -
"Petrobrás". 

A fórmula estabelecida de sociedade de economia mista, já foi 
profundamente estudada, e a meu ver, a que melhor atende aos 
interêsses nacionais. Faço, apenas, uma ressalva quanto ao projeto, 
na parte referente aos recursos destinados à efetivação de pesqui-
sas, exploração e industrialização do petróleo. Os novos aumentos 
tributários estabelecidos, na proposição governamental, vão pro-
duzir uma concentração de recursos muito além da desejada pelo 
próprio Govêrno, ultrapassando em muito, os 10 bilhões de cruzei-
ros, previstos pelo parágrafo l.º, do artigo 3.º do Projeto de Lei 
número 1.516. 

Se essa concentração de recursos fôr, realmente, muito grande, 
além da prevista, receamos que a eletrificação do País, programa 
tão reclamado pelas nossas contingências econômicas, fique preju-
dicada, pois, então, não poderemos exigir maiores sacrifícios dos 
contribuintes. Como muito bem se expressou o técnico Pedro Moura 
"Não é aconselhável pegar em 1 ou 2 bilhões, instantâneamento, no 
problema do petróleo, porque nada se pode fazer com muito 
dinheiro, sem um prévio programa delineado". 

A solução dos problemas de tal envergadura não se atinge 
somente com o dinheiro; entram em causa fatôres diversos, como o 
tempo necessário aos estudos, a formação de técnicos, a execução 
das obras etc. 



- 502 ~ 

Pelos depoimentos prestados à Comissão de Economia, tivemos 
ensejo de saber que se fôssem adquiridas 10 sondas para pesquisas 
do petróleo, somente seis poderiam ser colocadas, no prazo de um 
ano, o máximo que comportam as áreas, onde estão se realizando os 
estudos geológicos e geofísicos. 

Quanto à refinação temos o exemplo de Cubatão, iniciada há 
quase três anos, cujo término ainda será para daqui a 3 ou 4 anos. 
O fator tempo é preponderante. A indústria petrolífera do Canadá, 
onde não houve falta de recursos, levou 80 anos para obter uma 
produção considerável. 

Formulo, Sr. Presidente, uma emenda ao Projeto n.º 1. 516-51, 
regulamentando os recursos que se nos afiguram excedentes, para 
dar-lhes uma destinação Intimamente ligada ao problema de ener-
gias e, mesmo, ao de petróleo não no que diz respeito à sua pro-
dução, mas à sua redução de consumo. 

Pretendemos, com esta emenda, sem prejudicar os recursos 
necessários à solução do petróleo brasileiro, destinar, desde já, 
meios financeiros a serem aplicados no aproveitamento do nosso 
potencial hidrelétrico. 

A emenda está assim redigida: 

"Projeto n.º 1. 516-51 
EMENDA 

Ao Art. 11. 
Redigir assim: 
Art. 11. Se os recursos, a que se refere o artigo ante-

rior, ultrapassarem a quantia que permita a integralização 
do montante do capital, referido no Art. 3.º, § 1.º o excesso 
será aplicado, na execução de um plano de eletrificação do 
país. 

Sala das Sessões. 6 de junho de 1952. 
Justificação 

No discurso pronunciado em 6 de junho, está a justi-
ficativa para a presente emenda". 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

EXPLICAÇAO PESSOAL 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lobo Carneiro. 
O SR. LOBO CARNEIRO (Para explicação pessoal) - Senhor 

Presidente, Srs. Deputados, como demonstram as manüestações 
recebidas diàriamente nesta Casa, a opinião pública brasileira está 
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inteiramente empolgada pela tese do monopólio estatal. Isto se 
reflete nos pronunciamentos de Assembléias Legislativas e Câmaras 
Municipais. 

A favor do projeto do Govêrno, da Petrobrãs, não chega a esta 
Casa uma única manifestação de apoio. E aqui mesmo, na Câmara, 
temos assistido ao desfilar de oradores, uns contra, outros a favor 
do projeto. Dos oradores contra, temos ouvido argumentos apoiados 
em provas; dos oradores a favor, não temos ouvido argumentos. 
Pelo contrário, êstes, em sua maioria, inscritos para falar a favor, 
nada mais fazem do que críticas a determinados aspectos do pro-
jeto. Ainda hoje, os jornais noticiam que houve uma grande 
decepção na Bahia, para o Sr. Getúlio Vargas. S. Ex.ª lã foi fazer 
um discurso em defesa da Petrobrãs. Por ocasião da campanha 
eleitoral, S. Ex.ª fôra recebido, naquele Estado, em um comício 
triunfal; desta vez, o local estava vazio. 

Um dos oradores cometeu até a "gaffe" de pedir desculpas, 
porque devia haver mais gente e, no entanto, não havia mais 
ninguém. 

Se, de um lado, a opinião pública apóia a tese do monopólio 
estatal, por outro o Govêrno exerce a maior pressão no sentido de 
ser aprovado o projeto oficial, inclusive aqui dentro do Parlamento 
de Deputado a Deputado, como é do conhecimento geral. 

Quero tratar, hoje, nestes minutos de explicação pessoal, de 
arbitrariedades que têm sido cometidas em todo o Brasil por auto-
ridades policiais contra a campanha de defesa do petróleo, contra 
os que se batem pelo monopólio estatal. 

O Centro de Estudos e Defesa do Petróleo convocou, para o 
próximo dia 5 de julho, a sua Terceira Convenção e, como prepa-
ração a essa Terceira Convenção, vêm sendo realizadas em todo o 
país, atos públicos, conferências, comícios e debates sôbre a explo-
ração do petróleo, contra o projeto da Petrobrás e em defesa do 
monopólio estatal. 

Já referi aqui o que sucedeu ao General Antônio Henning que, 
convidado pela Câmara Municipal de Teófilo Otoni para realizar 
uma conferência, foi violentamente impedido pela polícia, por 
ordem do Governador do Estado. O local da conferência seria o 
recinto da Câmara Municipal. O mesmo aconteceu em Medina. 

Essa acusação ao Governador de Minas provocou dúvidas por 
parte do nobre líder da Maioria e do Deputado Olinto da Fonseca, 
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mas, até êste momento Suas Excelências não compareceram a esta 
tribuna para prestar à Casa esclarecimentos e contestar a acusação 
que formulei naquela ocasião. 

O Coronel Benevides, Vice-Presidente do Centro de Estudos e 
Defesa do Petróleo, vem percorrendo o Brasil, desde o Amazonas, 
fazendo conferências em defesa da tese estatal e contra o projeto 
da Petrobrás. Tem sido também vítima de provocações policiais que 
se agravaram em Recife e Rio Tinto. Nessas duas cidades, principal-
mente em Rio Tinto, os policiais fizeram distribuir no interior da 
Assembléia que assistia à conferência do Coronel Benevides, bole-
tins injuriosos, boletins de provocação, no visível intuito de justi-
ficar a perturbação da ordem e a dissolução da conferência pela 
polícia. Em Alagoas o Coronel Benevides foi convidado a pronun-
ciar uma conferência na Assembléia Legislativa. Essa conferência 
teve grande sucesso; a ela, estavam presentes todos os parlamen-
tares, personalidades de Maceió e o povo, nas galerias e tribunais. 
A assembléia ficou de tal maneira superlotada que foram dispostos 
alto-falantes para a praça fronteira, a fim de que o povo que ali 
estava, pudesse também acompanhar a conferência do Coronel. 
Subitamente, fôrças policiais dissolveram o agrupamento de popu-
lares que se achavam em frente da Assembléia, impedindo, dessa 
maneira, que a conferência realizada dentro do recinto, fôsse 
irradiada para o exterior. 

Acabei de receber também telegrama do correspondente do 
"Emancipação", em Teresina, Piauí, jornal ligado ao Centro de 
Petróleo, que defende a tese do monopólio estatal. .Tá anteriormente 
havia eu tratado do caso de Cícero Santana, correspondente de 
"Emancipação" em Maceió, que foi arbitràriamente e bàrbaramente 
espancado. 

Agora o nosso representante em Teresina - digo, nosso, por-
que sou redator-chefe do jornal, que é dirigido pelo general Felicís-
simo Cardoso - diz o seguinte em telegrama que passo a ler: 

"Acabo ser violentamente agredido praça pública pela 
polícia, que apreendeu vários jornais "Emancipação", que 
me encontrava vendendo e distribuindo assinantes. Ato 
infame verificou-se sob veementes protestos depois haver-
-me recusado comparecer presença Chefe Polícia Valdir 
Gonçalves segundo intimação guarda-civil que não expli-
cou motivo absurda intimação. .Tornais foram violenta-
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mente arrancados minhas mãos pelos policiais. Sem ga-
rantias aguardamos maiores violências. (a) José Vicente 
Muritelli. 

Há alguns dias fomos procurados nesta Casa por uma comissão 
de funcionários do I. A. P . I . , comissão que está organizando me-
moriais de apoio à tese estatal dirigida à Câmara, e dois dêles 
tiveram suas residências varejadas, em plena madrugada, pelos 
investigadores da Delegacia de Ordem Política desta Capital. Em 
uma delas, na rua Ana Neri, 105, o morador se recusou a abrir a 
porta e a Polícia manteve o cêrco durante várias horas, fazendo 
ameaças, inclusive com metralhadoras, e só se retirou do local 
depois que o Deputado Breno da Silveira, alertado mais ou menos 
às quatro horas da manhã por um telefonema do morador, enviou 
ao local a reportagem do jornal "O Dia". Na outra residência os 
policiais conseguiram invadir a casa, depredando e levando tudo 
que havia: livros, etc. No dia seguinte foram também presos e 
espancados os Srs. Aristides e Pedro da Silva Ramos, residentes na 
rua Marechal Floriano, 166. No interrogatório sofrido, foram amea-
çados e intimados a se desligarem do Centro de Defesa do Petróleo. 

Ainda esta madrugada, uma residência à rua Pontes Corrêa, 
n.o 20, foi também cercada pela polícia, que tentou invadir a casa. 
Com a recusa dos moradores em abrir as portas, os elementos poli-
ciais dispararam tiros para o ar e fizeram tôda uma série de amea-
ças, inclusive ofensas de baixo calão às senhoras que haviam no 
interior. 

Há poucos minutos, compareceu a esta Casa o gráfico Fidélis 
Soares de Medeiros que, domingo, na feira de Nilópolis, às 9,30, 
foi prêso pela polícia. Permaneceu dentro do tintureiro desde as 
9,30 até às duas horas da madrugada, sendo também bàrbara-
mente espancado. Foi sôlto, hoje, mediante habeas corpus. Casos 
como êstes surgem às dezenas. São diàriamente registradas arbi-
trariedades cometidas pela polícia nos Estados e aqui no Distrito 
Federal; vão a êste ponto, violando expressamente a Constituição: 
invadem lares na calada da noite, quando a Constituição só per-
mite busca em residências mediante ordem expressa de Juiz, isso 
mesmo durante o dia. As autoridades policiais comparecem sem 
ordem de nenhum Juiz, durante a noite e, quando podem invadir 
a residência, depredam e espancam os moradores, sob os mais 
absurdos pretextos. 
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Essa excitação das autoridades policiais se prende ao deses-
pêro do Govêrno em face do que está acontecendo ao seu projeto 
da Petrobrás. Não consegue o menor apoio popular para ·essa pro-
posição, e vê levantar-se em todo o País a onda dos protestos popu-
lares, a mobilização da opinião pública, que exige o monopólio 
estatal. 

A aproximação da 3.ª Convenção do Centro de Petróleo, que se 
vai reunir no dia 5 de julho, leva as autoridades policiais dos Es-
tados e do Distrito Federal a tôda essa série de arbitrariedades, 
que se vêm sucedendo num crescendo alarmante. 

Mas essa excitação das autoridades policiais aumenta, agora, 
Srs. Deputados, com a anunciada chegada ao Brasil do Sr. Dean 
Acheson. 

Já demonstrei, outro dia, aqui na Câmara, o apoio efetivo que 
o Departamento de Estado dá às companhias petrolíferas ameri-
canas em sua ação visando à obtenção de jazidas, a participação na 
exploração do petróleo fora dos Estados Unidos. Isto foi demons-
trado com documentos do Senado Norte-Americano, que tive opor-
tunidade de ler desta tribuna. 

Diàriamente, telegramas de Washington informam que o Se-
nhor Dean Acheson vem ao Brasil para obter entre outras coisas. 
a lei de retôrno dos lucros e para concluir os entendimentos da 
Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, visando a exploração de 
nossos minérios estratégicos. 

Ainda ontem, ouvimos a denúncia do nobre Deputado Lima 
Figueiredo, sôbre a questão dos minérios radioativos. Muitos jor-
nais noticiam que o Govêrno "patriàticamente" proibiu tal expor-
tação decidindo comprar todo o estoque existente no país. Ora, 
segundo a denúncia, muito clara, do ilustre Deputado, o caso não 
é êsse. O Govêrno cogita de comprar êsses minérios com o fim de 
exportá-lo para os Estados Unidos, em função do item constante 
do pacto militar Brasil-Estados Unidos, atualmente nesta Casa 
para ratificação. A vinda do Sr. Dean Acheson se prende, também, 
à ratificação dêsse pacto militar. 

Sr. Presidente, é a pressão do imperialismo norte-americano 
para fazer cessar as últimas resistências, as últimas vacilações 
quanto à aprovação da Petrobrás, do projeto dos lucros extraordi-
nários, da ratificação do pacto militar e para a derrubada da 
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oposição do povo brasileiro à participação da nossa juventude na 
guerra da Coréia. A presença do Sr. Dean Acheson, neste momento, 
no Brasil, tem êsse caráter de pressão ostensiva do Govêrno norte-
-americano sôbre o Govêrno brasileiro, com o objetivo de arrancar 
a aceitação de tôdas essas exigências. Prevendo a reação, a anti-
patia provocada, no seio do povo, pela presença do Sr. Dean Ache-
son, nosso Govêrno, por intermédio da Polícia, já inicia a série de 
violências que ora denuncio. 

Desejo encerrar esta explicação pessoal, Sr. Presidente, reno-
vando meu protesto contra as arbitrariedades policiais verificadas 
em todo o Brasil, com intensidade crescente nestes últimos dias e 
contra a vinda do Sr. Dean Acheson à nossa Pátria para impor-nos 
as exigências dos círculos imperialistas que dirigem os Estados 
Unidos. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Esgotada a hora, vou levantar a sessão. 





SESSAO EM 25 DE JUNHO DE 1952 

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

... . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . .. . . . . .... . .. . 
ORDEM DO DIA 

Primeira discussão do Projeto n.º 1. 516-A, de 1951, 
que dispõe sôbre a constituição da Sociedade Por Ações 
Petróleo Brasileiro S. A. e dá outras providéncias. (Do 
Poder Executivo). Anexo o Projeto n.º 1.595, de 1952, que 
dispõe sôbre a organização da Sociedade Por Ações Pe-
tróleo Brasileiro S. A. e dá outras providências; tendo pa-
recer, com emendas da Comissão de Constituição e Jus-
tiça, com voto em separado do Senhor Castüho Cabral e 
declarações de voto dos Srs. Lúcio Bittencourt e Augusto 
Meira; com parecer da Comissão de Segurança Nacional, 
adotando como substitutivo ao Projeto n.0 1. 516, de 1951, 
de iniciativa do Poder Executivo, o Projeto n.º 1. 595, de 
1952, com emendas; parecer com emendas, da Comissão 
de Transportes e Obras Públicas; parecer, com emendas da 
Comissão de Economia. Parecer da Comissão de Finanças, 
com emendas ao Projeto, e favorável às emendas das Co-
missões de Constituição e Justiça, e de Economia, com de-
claração de voto dos Srs. Alde Sampaio, Abelardo Andréa 
e Raul Pila. (Anexos os Projetos números 1. 517-51 e 1. 595, 
de 1952). 

O SR. PRESIDENTE - Vou dar a palavra ao orador inscrito, 
até que haja o número para votação. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Saulo Saul Ramos, que vai falar 
contra o projeto. 

O SR. SAULO SAUL RAMOS * - Sr. Presidente, desde que 
fui eleito Deputado Estadual e agora Federal constitui para mim 

* Não foi revisto pelo orador. 
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um dever o atendimento dos anseios da coletividade brasileira. No 
momento em que subo à tribuna, a fim de debater o assunto do 
petróleo, recebo de minha terra, por intermédio do Centro de Es-
tudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional, uma mensa-
gem para encaminhar à Presidência da Casa, contendo 966 assina-
turas. 

Cumprindo êsse dever, passo a ler o seguinte ofício, assinado 
pelo General Felicíssimo Cardoso, Presidente dessa instituição: 

Rio de Janeiro 23 de junho de 1952. 
Ex.mo Sr. Deputado Saulo Ramos. 
Tenho a satisfação de passar às mãos de V. Ex.a uma Men-

sagem do Centro Catarinense de Estudos e Defesa do Petróleo e 
da Economia Nacional, contra a Petrobrás e em favor do mono-
pólio de estado para indústria do petróleo, contendo 966 assina-
turas de patriotas catatinenses. 

Solicito a V. Ex.ª seja a mesma lida em Plenário, e encami-
nhada, em·seguida, à Presidência da Câmara dos Deputados a quem 
é dirigida. 

Agradecendo antecipadamente, e contando com o integral 
apoio de V. Ex.ª nesta luta que visa à emancipação econômica e 
política do Brasil, apresento nossas cordiais saudações. - General 
Felíssimo Cardoso, )?residente. 

Senhor Presidente: 
A mensagem se manifesta contra a proposição governamental, 

que afirma, ·pelo seu Art. 13 admite a participação dos trustes 
estrangeiros na indústria petrolífera e se mostra favorável à tese 
do General Horta Barbosa, de monopólio estatal. 

Assim que deixar a tribuna levarei às mãos de V. Ex.ª o refe-
rido documento. 

Senhor Presidente e Senhores Deputados: 
Venho à tribuna para cumprir com o meu dever de represen-

tante do povo em face de problema cuja riqueza representa -
Poder Econômico - capaz de libertar ou escravizar êsse mesmo 
Povo. Refiro-me ao problema do petróleo, que mobilizou a opinião 
pública brasileira, numa campanha nacionalista sem precedentes. 

No passado lutou o povo brasileiro pela sua emancipação polí· 
tica e no presente luta pela sua emancipação econômica. 

::G:sse anseio coletivo se opondo ao individualismo econômico, 
símbolo duma época, haveria de encontrar na solução petrolífera 
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as reminiscências históricas do "imperialismo colonizador de ocupa-
ção" construtor de nossa unidade geopolítica; bem diferente e menos 
escravizador do que o imperialismo econômico e financeiro. -
t:ste, pouco constrói. É quase sempre usurpador. Aquêle fixava o 
capital para explorar a terra e suas riquezas mas construiu civili-
zações que se libertaram politicamente. 

O contrôle bancário, econômico e financeiro do capital impe-
rialista, como disse, nada constrói, tudo usurpa pela facilidade de 
sua movimentação lucrativa no mundo financeiro internacional. 

Senhores Deputados: 
Sendo o petróleo de produção essencialmente monopolística, à 

luz da ciência econômica, é natural que investigasse a quem deva 
pertencer a prcpriedade e exploração dessa riqueza. 

Os fatos sociológicos provam, que a propriedade individual liga-
da à terra, ao capital e à indústria se desloca do poder privado para 
os grupos individuais. e evolui para se tornar propriedade coletiva. 

O petróleo, no mundo atual, como fonte de produção de rique-
zas básicas é propriedade que deve pertencer e beneficiar, não os 
grupos privados e sim a própria coletividade. 

Definido o meu ponto de vista em relação à propriedade petro-
lífera e antes de passar à discussão do assunto que debatemos, devo 
declarar que não abordarei a história de nosso petróleo com fatos 
e dados estatísticos porque são do conhecimento de todos e mesmo 
porque tenho consignados, no "Diário do Congresso", três discursos 
pronunciados na Assembléia Legislativa de Santa Catarina e vários 
outros nesta Casa. 

Impelido pelas circunstâncias e como imperativo de meu 
próprio mandato popular, é com sinceridade e com patriotismo que 
venho a esta tribuna definir com firmeza perante o juízo do povo, 
a minha orientação com referência à exploração do petróleo brasi-
leiro. 

Várias são as proposições que sistematizam condições para 
essa exploração, em trânsito no Congresso. 

Iremos deliberar tão-somente sôbre a constituição duma socie-
dade comercial para a exploração petrolífera e não legislar sôbre 
a matéria. Essa legislação já existe e é bastante nacionalista. De-
vemos escolher das proposições em causa a que mais se ajuste às 
necessidades do país e as suas condições sociais e econômicas. 
Devemos criar uma sociedade comercial que tenha flexibilidade e 
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facilite a exploração petrolífera o quanto antes e assegurá-la para 
a Nação evitando-se nela a penetração de trustes, resguardando 
a interveniência do imperialismo. internacional. 

Tôdas elas têm merecido da douta cultura do Parlamento, 
críticas favoráveis e também desfavoráveis. 

Apesar da controvérsia existente, não se pode negar o propó-
sito nacionalista de tôdas elas pois asseguram à Nação a proprie-
dade das jazidas já regulamentadas por lei, e bem assim o apro-
veitamento industrial do minério mediante monopólio da União. 
- Ao meu ver qualquer uma delas com emendas aditivas, substi-
tutivas ou supressivas, nos seus artigos, parágrafos ou itens se 
transforma na emprêsa ideal, capaz de explorar o petróleo estatal. 
tlsse princípio constitui matéria pacífica e por felicidade nossa, as 
vozes dos que se opuseram à campanha nacionalista - os pre-
goeiros da livre iniciativa e defensores da exploração petrolífera, 
por meio de capitais privados, nacionais e estrangeiros, ainda não 
tiveram adeptos para se pronunciarem neste Parlamento. - Isso 
vale como um atestado de que a Câmara irá deliberar interpre-
tando a vontade soberana e legítima do povo brasileiro. 

Senhor Presidente: 
Dizia eu existir uma equivalência de qualidade e defeitos nas 

proposições que ocupam as nossas atenções. 
O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre orador interromper as 

suas considerações porque, havendo número legal na Casa, vai-se 
proceder à eleição da Comissão Especial de que trata o artigo 19 
da Lei de Responsabilidade. 

O SR. PRESIDENTE - Continua a discussão do Projeto 
n.0 1.516, de 1952. 

Tem a palavra o Sr. Saulo Saul Ramos. 
O SR. SAULO SAUL RAMOS (Lê o seguinte discurso) - Se-

nhor Presidente, há na Casa concordância geral de que o Go-
vêrno precisa enfrentar o problema do petróleo seriamente. O 
brado de alarma do Presidente da República, acêrca da preca-
riedade do suprimento nacional de derivados do petróleo, rolou 
fundo no Congresso, que ora se dedica ao exame da maneira 
como enfrentar tal problema. 
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Nesse ponto é que surgem as divergências, não perante o 
rumo da política a ser seguida, pois há quase unanimidade em 
resolver que a diretriz a seguir deve ser a nacionalista. As diver-
gências concernem ao grau de intervenção do Estado nessa ativi-
dade, pois uma poderosa corrente na qual me situo, propende para 
a instituição do monopólio estatal absoluto. 

Afora a contribuição oferecida pelo nobre companheiro Os-
valdo Fonseca, do P. T. B., que, numa síntese das sugestões ante-
riormente apresentadas, propô.s a ampliação dos recursos finan-
ceiros do Conselho Nacional do Petróleo para que êle, liberto dos 
entraves burocráticos com que vem lutando, continue a obra a 
que se vem dedicando - três outras soluções estão em estudo: a 
proposta do Govêrno, a de autoria do Deputado Euzébio Rocha, do 
P.T.B., e a apresentada pela U.D.N. 

Sr. Presidente, na altura em que se encontra o debate da 
questão, cumpre examinar as soluções práticas surgidas para o 
problema, que precisa ser resolvido com a máxima presteza e de 
forma acertada, em face dos interêsses do País. Pesando os depoi-
mentos prestados perante as Comissões conjuntas, especialmente 
a do engenheiro Pedro de Moura, cheguei à convicção de que o 
Govêrno necessita, de fato, como o assinalou na sua mensagem, de 
um organismo de execução distinto do Conselho Nacional do Pe-
tróleo, cuja atividade deve voltar-se para a elaboração da política 
dos combustíveis líquidos e para o contrôle da sua execução. O 
encaminhamento do problema do Petróleo para a solução conve-
niente ao País exige a descentralização dos serviços oficiais, para 
adquirir maior eficiência. Por êsse motivo não me satisfaz a 
proposição do nobre colega Osvaldo Fonseca. 

O substitutivo do nobre colega Euzébio Rocha, visando ao 
monopólio estatal, exclui a sua participação nos setores de pesquisa, 
lavra e refino à iniciativa privada, assim como a iniciativa estran-
geira, permitindo, entretanto, no setor do comércio, a iniciativa 
privada das emprêsas existentes no país. Dei a essa proposição a 
minha assinatura, bem como fizeram destacados elementos do 
Diretório e Direção Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro. 
Conserva a mesma as características de sociedade de economia 
mista com capitais públicos e teve o grande mérito de suscitar na 
Câmara a controvérsia estatal. O Deputado Euzébio Rocha, ao 

33 - 26 246 
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apresentar o seu substitutivo, patriõticamente desejou, antes de 
tudo, alcançar a vitória do princípio estatal, tanto que subscreveu 
a proposição da U. D. N. e também as emendas do P. T. B. ao 
projeto da Petrobrás Sociedade Anônima. 

O Sr. Euzébio Rocha - Permita-me V. Ex.ª um aparte. Real-
mente, meu objetivo, ao apresentar o projeto, foi tornar vitorioso 
o princípio consagrado pelo povo brasileiro, de modo geral. Vossa 
Excelência vê: os pronunciamentos das Assembléias Estaduais e 
das Câmaras Municipais, assim como a declaração do General 
Lima Figueiredo, de que 80% do Exército Nacional assim pensa, 
refletem bem como o monopólio estatal deve ser realizado com a 
vontade quase unânime da Nação. Ao deixar em mãos dos Muni-
cípios, dos Estados e da União o setor de pesquisa, lavra e refino, 
tive o propósito de controlar, efetivamente, a produção do petró-
leo, pois, quem tem pesquisa, lavra e refino na mão, controla de 
maneira integral, a produção. ~sse o meu escopo e V. Ex.ª diz 
bem quando assegura que é meu desejo ver vitorioso o princípio 
do monopólio estatal, seja por que maneira fôr. Acho, realmente, 
que o assunto deve ser colocado acima de todos os princípios, 
porque os homens passam, mas formam diretivas para as gerações 
futuras e para o próprio país. V. Ex.ª faz muito bem em situar 
a questão dessa maneira e em dar apoio a êsse princípio, ao qual 
nos liga velha campanha. V. Ex.ª se recorda dos comícios que 
juntos fizemos e poderá depor sôbre a atitude do General Horta 
Barbosa e do grande jornalista Matos Pimenta, a quem pode e 
deve referir-se, assim como do "Jornal de Debates" e "Emanci-
pação", a êsse magnífico movimento V. Ex.ª se ligou, com todo o 
entusiasmo e patriotismo. 

O SR. SAULO SAUL RAMOS - Através dêsse honroso aparte, 
V. Ex.ª confirma a sinceridade com que defende a aspiração da 
maioria do povo brasileiro. 

Devo destacar a feliz lembrança de V. Ex.ª, ao recordar a 
atuação do "Jornal de Debates" na grande campanha nacionalista 
do petróleo que teve, em Matos Pimenta, eminente médico, bri-
lhante e culto jornalista, seu precursor e esclarecedor. Ao lado de 
Matos Pimenta, os dirigentes do Centro de Estudo e Defesa do Pe·· 
tróleo e da Economia Nacional, do qual fazem parte as mais altas 
expressões do Exército e da política brasileira, se somaram, com o 
objetivo de orientar o povo, para que pudéssemos, como hoje faze-
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mos, deliberar conscientemente no Congresso Nacional sôbre essa 
riqueza que deve ser propriedade comum da família brasileira. 

Sr. Presidente, quanto ao substitutivo da U. D. N., o mais 
complexo de todos os projetos em estudo sôbre a matéria, não há 
como desconhecer os inconvenientes que decorrem da rigidez da 
solução nêle preconizada. O trabalho elaborado pela elite da União 
Democrática Nacional parece, aliás, de constitucionalidade indis-
cutível, conforme já assinalaram o ilustre professor Nestor Duarte 
e o não menos ilustre relator da matéria na Comissão de Consti-
tuição e Justiça, Deputado Antônio Balbino. Preliminarmente, 
chocou-me a maneira como foi encarado o problema dos recursos 
financeiros a serem mobilizados para o custeio do programa do 
petróleo; de fato, lançando empréstimos a serem cobertos compul-
soriamente pelos Estados e pelos Municípios, ficamos diante da 
situação de não admitirmos as unidades federadas e os governos 
locais como associados da União, para compeli-los a financiarem os 
empreendimentos desta! Isso quanto ao impôsto único; no que con-
cerne ao empréstimo compulsório a ser coberto pelos bancos e 
caixas econômicas, vejo-o cercado de privilégios como a isenção do 
impôsto de renda, as garantias de resgate e a bonificação extraor-
dinária, que se chocam com a finalidade do monopólio preconizado. 
Não é aceitável que se estabeleça monopólio de uma atividade, só 
justificável em face do interêsse comum, e ao mesmo tempo se 
concedam privilégios dessa natureza em benefício de minorias 
endinheiradas. 

Além disso, o próprio monopólio preconizado se afigura inexe-
qüível com a proibição de transporte de petróleo bruto em navios 
estrangeiros. Não compreendo como isso poderia ser levado a efeito, 
no caso de o Brasil desejar adquirir petróleo bruto em país produtor 
que possua, também, petroleiros e reivindique o direito de trans-
portar parte da sua produção. 

O substitutivo da U. D. N. constitui, aliás, uma ameaça de que 
os empreendimentos relativos ao petróleo fiquem sujeitos aos 
"males do gigantismo burocrático" de que se arreceia o Presidente 
da República, conforme a sua Mensagem. Com efeito, o organismo 
proposto pela U. D. N. se apresenta como um monólito, incapaz 
de se desdobrar em novos organismos de natureza regional e ca-
pazes de levar a têrmo as tarefas constantes do programa de ação 
traçado pelo Executivo. A centralização financeira e administrativa 
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implícita na "Enape" significativa, por si só, a derrocada da polí-
tica nacionalista do petróleo, pois impediria a ação prática eficiente. 
Sem trabalho coletivo, que leve ao êxito econômico a atuação do 
Estado estará ameaçada e as "ensanchas oportunosas" que os 
"trusts" esperam surgiriam fatalmente. 

Por fim, quero situar-me diante da proposta do Govêrno, na 
fase em que se encontra o debate por ela provocado. Tal como tra-
zida ao Congresso essa proposta também não satisfaz. E a prova 
disso são os aperfeiçoamentos a que vem sendo submetida, nas 
Comissões Técnicas da Câmara. 

Senhor Presidente: 
Em face do exposto, teremos que escolher e adaptar uma das 

proposições para solução definitiva do problema petrolífero. Pro-
curar, em suma, uma solução eficiente e enérgica para que tenha-
mos o início da exploração no menor prazo de tempo. Ao entrarmos 
na apreciação da Petrobrás S. A., não devemos estabelecer confu-
sões em relação aos propósitos governamentais. 

Na exposição de motivos o Presidente Getúlio Vargas reafir-
mou a sua posição de nacionalizador do petróleo de acôrdo com a 
sua política traçada desde 1934, quando reformou o Código de 
Minas. Querendo S. Ex.ª sàbiamente "reservar à iniciativa nacio-
nal o campo do petróleo" e para não "criar focos de atritos entre 
povos e entre governos", apresentou à consideração do Congresso 
Nacional, projeto de lei, duma sistemática de economia mista 
uma "emprêsa genuinamente brasileira, com capital e adminis-
tração nacionais". 

Em face ainda da "tendência monopolística internacional", 
certo andou S. Ex.ª como estadista e primeiro magistrado, apre-
sentando à consideração da Nação, um projeto de lei para a explo-
ração do petróleo por meio de sociedade de economia mista, 
mediante contrôle estatal. 

Paradoxalmente o projeto oscila como um fiel de balança entre 
as duas opiniões que motivaram a campanha nacionalista do 
petróleo. 

Numa hipótese de que o projeto fôsse "entreguista" a serviço 
da Standard Oil ou de qualquer grupo imperialista, como propalam 
alguns opositores, caberá ao Congresso defini-lo dentro de sua 
função específica. 
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Sr. Presidente, nós que nos julgamos defensores do mono-
pólio estatal, temos que nos definir por uma das proposições. 

Assim, os apologistas dêsse monopólio, por certo procurarão 
apoiar a proposição que mais se aproxima dessa sitemática, não 
poderão pois admitir o item IV, do artigo 13, nos seguintes têrmos: 

Art. - Poderão ser acionistas da Sociedade, com direito a 
voto; 

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

Apresentei a seguinte emenda que espero merecer a aprovação 
do plenário. 

"Suprima-se o item IV do artigo 13.0 

Justificação 

Não acreditamos, de forma alguma que o Parlamento 
deseje assumir a responsabilidade de contrariar a mani-
festa vontade do povo brasileiro, tolerando a participação 
dos trustes internacionais no empreendimento petrolífero. 
É incontestável que se prevalecer êste artigo, emprêsas 
como a Ultra-gás, Gás Essa e a Cia. Marítima Brasileira 
e tantas outras, poderão fazer parte dêsse empreendimento. 

Convidamos os Srs. Deputados a examinar o "Diário 
Oficial" de 28 de janeiro de 1952, página 1. 288 e contrata-
rem o seguinte exemplo de emprêsa organizada no Brasil, 
enquadrada no item IV do presente artigo: 

Standard Oil - 54. 883 ações.  
Paulo José Pires Brandão - 50 ações.  
Euclísio Guimarães - 50 ações.  
M. W. Johnsen - 2 ações.  
F. C. Broming - 1 ação.  
G. J. Janthan - 1 ação.  
C. W. Zollar - 8 ações.  
Total - 550. 000 ações.  
Diante da evidência dessas emprêsas testas-de-ferro,  

aceitar a prevalência dêste item é servir aos interêsses 
dêstes grupos monopolistas quanto a isto o Partido Tra-
balhista Brasileiro se pronunciou de forma categórica. 

Sala das Sessões, 16 de junho de 1952. - Saulo Ramos. 

Ao dizer que o P. T. B. se manifestou de forma categórica, não 
estou usando de fôrça de expressão, pois ficou assentado, em 
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reunião partidária, essas e outras modificações ao Projeto gover-
namental. Na Comissão de Finanças êsse item não modificou a 
sua redação, quando da aprovação inicial da Petrobrás S. A. eis 
por que fui levado a apresentar a emenda supressiva ao mesmo 
artigo. 

Assim procedi porque não poderei dar o meu voto à Petrobrás 
sem essa supressão ou então apoiá-la através da emenda do P. T. B., 
que assegurará o contrôle estatal da mesma. 

Não há dúvida de que o Sr. Presidente da República procurou 
estabelecer certos contrôles para que a emprêsa não fôsse dominada 
por grupos privados nacionais e estrangeiros. Ninguém pode negar 
êsse propósito de S. Ex.ª em fac~ dêsses contrôles nacionalistas 
estatais da Petrobrás Sociedade Anônima conforme passo a 
enumerar: 

1.ª - 100% do capital e do Conselho de Administra-
ção na fase de implantação e consolidação; 

2.a - poder legal e prático da União de escolher a 
oportunidade e o limite de lançamento de ações com voto, 
atendendo apenas aos interêsses financeiros do programa 
do petróleo nacional; 

3.ª - capital mínimo da União, de acôrdo com as 
previsões de recursos, 65 % ; 

4.ª - capital mínimo legal da União 51% ; 
5.ª - capital dos Estados, Distrito Federal, muni-

cípios e autarquias, só com os recursos previstos no pro-
jeto - de 20 a 25%; 

6.ª - capital particular repartido entre centenas de 
milhares de proprietários de automóveis; 

7.ª - quota máxima de acionista individual (brasi-
leiro) ou de firma brasileira que não prove a nacionalidade 
brasileira dos sócios - 4 por 10. 000 do capital social; 

8.ª - todos os membros do Conselho de Adminis-
tração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, 
brasileiros natos; 

9.ª - todos os membros da Diretoria Executiva, com-
posta de 4 diretores, nomeados pelo Presidente da Repú-
blica; 

10.ª - 7 membros do Conselho de Administração 
nomeados ou eleitos pelo Poder Público, sendo 4 da União 
e 3 dos Estados, Distrito Federal, municipal e autarquias; 

11.ª - máximo possível de membros eleitos pelo ca-
pital privado (depois de atingir 15% do capital) no Con-
selho de Administração - 2, num total de 9; 
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12.ª - Presidente da Petrobrás nomeado pelo Pre-
sidente da República e com poder de veto sôbre qualquer 
deliberação, com recurso para o Presidente da República, 
ouvido o Conselho Nacional do Petróleo; 

13.ª - programa de trabalho aprovado pelo Conselho 
Nacional do Petróleo, onde há 3 representantes das fôrças 
armadas com poder de veto e recurso ao Presidente da 
República; 

14.a - criação de subsidiárias aprovada pelo Conselho 
Nacional do Petróleo; 

15.ª - contratos de financiamento só aprovados pelo 
Conselho Nacional do Petróleo; 

16.ª - Estatuto baixado por decreto do Presidente da 
República; 

17.ª - reforma de estatutos só mediante decreto do 
Presidente da República; 

18.ª - nenhuma reforma de estatutos, ou qualquer 
deliberação executiva, poderá fugir dos limites e contrôles 
estabelecidos na lei. 

Isto sem citar várias emendas no mesmo sentido, que estão 
sendo aprovadas nas Comissões técnicas. 

Sr. Presidente, apesar dêsses contrôles, sugeri emendas ao 
projeto de lei e acompanharei a sua marcha, cuidadosamente, para 
que, se aceito o projeto do Executivo fique escoimado dos defeitos 
de que incontestàvelmente se reveste. 

Do exame a que procedi, assim, cheguei à conclusão de que o 
projeto do Executivo constitui a solução, no atual momento, para 
o problema do petróleo. Por que? Porque, eliminada a partici-
pação das firmas organizadas no Brasil, com sócios estrangeiros, 
a emprêsa governamental ficará totalmente enquadrada na legis-
lação nacionalista vigente e constituirá um passo decisivo para a 
instituição do monopólio do Estado, que deverá constituir o passo 
seguinte da nossa política do petróleo. Vou mais longe; se o Go-
vêrno conduz a questão como a nova lei lhe faculta, o País mar-
chará ràpidamente para a instituição de um monopólio de fato, 
em matéria de petróleo conquanto o monopólio legal não tenha sido 
estabelecido, agora. 

A Nação, através dos seus representantes, no Parlamento 
ficará atenta para que êsse segundo passo seja dado, quando a 
execução do programa do petróleo o torne oportuno. Não participo 
do receio de que qualquer recuo se verifique, no futuro, em pro-
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veito dos trustes, pois a Nação está esclarecida acêrca do real 
significado de concessões às emprêsas internacionais. E, em relação 
ao Govêrno do eminente Presidente Getúlio Vargas, nunca tive 
êsse receio, pois conheço o seu passado e confio na sua esclarecida 
orientação. 

As críticas a que essa orientação vem sendo submetida suscitou, 
justamente, o meu reexame da questão. Estou muito bem lembrado 
das acusações feitas ao eminente Dr. Getúlio Vargas por vários 
dos que hoje se batem pelo monopólio estatal do Petróleo, de que 
o problema dos combustíveis líquidos não se encontra resolvido no 
Brasil por motivo do nacionalismo do Presidente da República. 
Como se compreende, então, que hoje surjam as mesmas pessoas 
a se pronunciarem mais radicais do que o Chefe do Executivo? 

Sr. Presidente. Conforme declarei no início do meu discurso, 
a propriedade petrolífera deve pertencer à coletividade e, portanto, 
ser explorada por forma de monopólio estatal. 

No país, desde 1934, com a reforma do regime legal das minas 
durante o Govêrno Vargas, constituem de fato e de direito proprie-
dade da União as riquezas minerais do subsolo. O Petróleo estando 
incluído nesta propriedade inclusive aproveitamento industrial, 
deve ficar também subordinado ao contrôle da União e sua explo-
ração ser exercida sob regime de Monopólio Estatal. Na opinião 
de vários deputados, professôres, economistas e eminentes consti-
tucionalistas, o Projeto do Govêrno número 1. 516-51 - a Petrobrás 
Sociedade Anônima, com as modificações que lhe são impostas é 
Monopólio de Fato, embora não de direito, apesar de sua estrutura 
de economia mista. Defensor que sou e serei do Monopólio Estatal, 
darei o meu voto à Petrobrás com o substitutivo Euzébio Rocha, 
ou então de acôrdo com as emendas apresentadas pelo Partido 
Trabalhista Brasileiro, principalmente no que diz respeito ao item 
n.0 4 do Art. 18. 

Com êstes esclarecimentos, deixo consignados nos Anais da 
Câmara a minha orientação e meu voto antecipado, em relação aos 
projetos que têm por finalidade definir a exploração petrolífera. 
Pode o povo ficar tranqüilo e confiante no Govêrno e na sua Re-
presentação Federal porque o petróleo, em qualquer hipótese, será 
explorado por meio de "emprêsa genuinamente brasileira, com 
capital e administração nacionais". (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 
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Durante o discurso do Sr. Saulo Saul Ramos, o Senhor 
Nereu Ramos, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. José Augusto, 1.º Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Severino Mariz. 
O SR. SEVERINO MARIZ - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

quando o eminente Líder da Maioria submeteu à apreciação dêste 
plenário requerimento de urgência para o Projeto n.O 1. 516, dei 
o meu voto ao pedido porque julgava que a Câmara dos Deputados 
estivesse suficientemente esclarecida através de tôdas as informa-
ções prestadas pela imprensa, pelo rádio e por figuras das mais 
eminentes que manifestaram seus pontos de vista a respeito do 
problema nas Comissões especializadas da Casa. 

Posteriormente, comprometi meu voto, com o Líder da Maio-
ria, contra o pedido de votação secreta para o projeto, por entender 
que em caso dessa gravidade cada um deve votar a descoberto, 
assumindo a responsabilidade da posição que toma face ao 
problema. 

Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que há problema na 
vida das Nações que transcendem os interêsses dos Partidos. É o 
caso do Projeto n.º 1. 516. Quem quer que acompanhe as lutas 
travadas entre as grandes nações pelo domínio das jazidas do pe-
tróleo do mundo, não pode ter dúvida quanto à prudência, à cau-
tela e à firmeza para votar um projeto dêste porte. 

Não é possível duvidar do patriotismo e do espírito naciona-
lista do Chefe da Nação, que foi quem encaminhou êsse projeto, 
com a mensagem em que fazia a sua apologia. Compulsando, 
entretanto, fria e objetivamente, a mensagem, confrontando-a com 
os depoimentos que aqui foram prestados por homens da responsa-
bílidade moral e intelectual dos Generais Juarez Távora e Stênio 
de Albuquerque Lima, do engenheiro Pedro Moura e do Ministro 
Sampaio Bittencourt, o meu entendimento não percebe os motivos 
por que se deve interessar na exploração do petróleo o capital 
estrangeiro. 

Confesso que, antes de ter assento nesta Casa, participava do 
ponto de vista de que se devia associar o capital estrangeiro à 
exploração do petróleo, decorrende a minha atitude principalmente 
da defesa que dêle fazia o General Juarez Távora, de cuja probi-
dade e de cujo patriotismo não é possível duvidar. 
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Mas, quando o próprio General Juarez Távora, prestando 
depoimento perante as Comissões de Economia e Transportes da 
Câmara dos Deputados, declarou que os americanos, nos trabalhos 
de pesquisa feitos na Arábia, descobriram uma estrutura petro-
lífera capaz de abastecer as necessidades atuais do Brasil por 
mais de seis séculos, e que nesses trabalhos despenderam menos 
de cinco bilhões de cruzeiros, não vejo por que o Brasil não deva 
correr o risco de, com seus próprios recursos, tentar a pesquisa, 
a refinação, a distribuição, o transporte, em suma, explorar as 
jazidas de petróleo, para deixá-las ao alcance das nossas neces-
sidades. 

A questão do petróleo, na verdade, é das mais difíceis e ne-
nhum espírito esclarecido e desapaixonado pode encontrar uma 
solução que não seja passível de objeções de parte dos que por ela 
se interessam. Entretanto, há no equacionamento da mesma, três 
fatôres decisivos: primeiro - a existência do petróleo, em condi-
ções comerciais de exploração; segundo - o capital para explo-
ração; terceiro - a técnica para conduzir as diferentes etapas do 
empreendimento. 

Se o petróleo não existe, não importa a extensão dos recursos, 
nem o aprimoramento da técnica. É o próprio General Juarez Tá-
vora que confessa o insucesso da emprêsa subsidiária da Standard, 
na pesquisa de petróleo no Chaco boreal. Quanto a capacidade 
financeira, confessa o próprio govêrno da República, na sua men-
sagem, a existência de recursos. Tanto assim que, em determinado 
artigo do projeto submetido à apreciação da Casa, ressalva o direito 
de aplicar, em outras finalidades, os recursos previstos pelo Exe-

: cutivo para o empreendimento. Esta ressalva está feita no artigo 11. 
O Ministro Bittencourt Sampaio relatou, na Comissão de Eco-

nomia, as negociações que presidiu na Europa para aquisição de 
quatro refinarias, com capacidade de 145 mil barris diários, com 
um consórcio francês mundialmente conhecido que as forneceria 
para serem pagas num prazo de cinco anos, a juros de 4,5 % ao 
ano. 

Para o transporte, há nas mãos do Govêrno uma frota de 225 
mil toneladas, representada por 22 unidades, que será capaz de 
distribuir os produtos para a refinaria de Mataripe, já em funcio-
namento, e para a de Cubatão que, no próximo ano, deve iniciar 
os seus trabalhos. 
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É ainda o Ministro Bittencourt Sampaio quem afirma, com a 
sua responsabilidade, que o Govêrno recebeu uma oferta, à base 
ão arrendamento dessa frota, que lhe permitia em três anos amor-
tizar o capital nela investido. Por conseguinte, tem o Govêrno a 
possibilidade de dobrar a sua capacidade atual de transporte, 
mesmo sem a exploração dessa frota, apenas arrendando-a, se essa 
fôsse a sua decisão. 

A mensagem presidencial que apresentou o projeto declara 
serem precisos oito bilhões de cruzeiros de recursos líquidos para 
realizar, em cinco anos, o programa previsto, destinando-se dois 
bilhões para as refinarias, um bilhão para o transporte e cinco 
bilhões para as pesquisas. Mas o bilhão para transporte, já em 
poder do Govêrno, até a base de arrendamento, pode ser fornecido 
pela frota petrolífera, como já tive oportunidade de dizer. 

O Dr. Rômulo de Almeida declarou que a inversão para inte-
gração vertical da indústria do petróleo é da ordem de cinco mil 
dólares por barril, sendo que 2. 500 dólares se destinam à pesquisa 
e os 2 . 500 restantes às diferentes fases de exploração do petróleo. 

li:sses custos implicariam em precisar o Brasil de 25 bilhões 
de cruzeiros para ser auto-suficiente em petróleo, em cinco anos, 
com o consumo à base de 250 .000 barris diários. 

Mas, Senhores Deputados, os doze e meio bilhões destinados à 
pesquisa estariam reduzidos a cinco bilhões ou a seis bilhões e 
meio se o custo da pesquisa, da perfuração, da produção do óleo 
cru, no Brasil, em lugar de ser igual ao dos Estados Unidos, fôsse 
igual ao da Venezuela ou ao da Arábia Saudita. 

O Sr. Bilac Pinto - O Dr. Plínio Cantanhede, Presidente do 
Conselho Nacional do Petróleo, em entrevista ao "Correio da Ma-
nhã", toma como base o custo da Venezuela e não o americano. 
V. Ex.ª sabe que êsse ilustre engenheiro está intimamente ligado 
aos negócios do petróleo e conhece os custos médios brasileiros. 
Creio que seria, portanto, mais adequado a um orçamento o custo 
venezuelano, porque também sabemos que o custo americano é dos 
mais altos do mundo, dado o regime de concorrência que existe na 
lavra do petróleo naquele país. 

O Sr. Lobo Carneiro - Permita-me um aparte, continuando o 
do liustre colega Bilac Pinto. Tenho em mãos o balanço da "Creole 
Petroleum Corporation", filial da Standard Oil Company, que 
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explora o petróleo venezuelano e produz mais ou menos 55 % do 
petróleo nacional, balanço êste de 1946. Naquela data, o capital 
da "Creole Petroleum Corporation" era, se me não engano, de ... 
186.000.000 de dólares; quer dizer, Cr$ 2.600.000.000,00, e pro-
duzia 500 mil barris por ano. Aliás, o estudo comparativo dos ba-
lanços sucessivos mostra que êsse capital se formou pelas reivindi-
cações aproximadamente dos capitais obtidos em cada ano, o que 
não foi levado em conta nos cálculos do Dr. Rômulo de Almeida. 

O SR. SEVERINO MARIS - O que sentimos, através das expo-
sições feitas até agora sôbre o problema do petróleo, daquelas 
vinculadas ao ponto de vista da participação do capital estrangeiro, 
é que apresentam sempre a exploração do petróleo em têrmos de 
despesa, e não em têrmos exploração das mais lucrativas conhe-
cidas do mundo. 

O Sr. Lobo Carneiro - Exatamente. 
O SR. SEVERINO MARIS - Lamento não ter encontrado nos 

meus alfarrábios o último balanço publicado no "Diário Oficial'', 
salvo engano meu, de abril ou março, da Shell Mex do Brasil, em 
que iríamos verificar o lucro astronômico realizado por êste con-
sórcio, sem pesquisar petróleo e sem refiná-lo no Brasil, apenas 
importandodo-o e distribuindo no mercado brasileiro! 

Mas Srs. Deputados, não vejo por que, sendo o Brasil um país 
de capitais escassos, haja a preocupação de resolver o problema do 
petróleo em têrmos de integração vertical. A distribuição e o co-
mércio espalhados por todo o território nacional em condições 
satisfatórias de rentabilidade e de eficiência podem continuar por 
mais tempo nas mãos dos que o estão explorando presentemente. 

O Sr. Bilac Pinto - De pleno acôrdo com Vossa Excelência. 
O SR. SEVERINO MARIS - Os custos apurados nos Estados 

Unidos e Canadá não mais serão alcançados em nenhuma parte 
da terra em que se pretenda explorar petróleo. ~stes custos resul-
taram de meio século de atividade, quando os processos de pes-
quisa não haviam alcançado a eficiência da nossa época; quando 
não existia o instrumental dos tempos atuais e todo o mundo, p9r 
simples palpite, se dispunha a pesquisar petróleo. 

O Sr. Lobo Carneiro - Nos Estados Unidos, existe o sistema 
de que o subsolo pertence ao proprietário da terra. O que lá se 
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verifica é que os pequenos proprietários, os fazendeiros, contratam 
com firmas a sondagem do terreno. As perfurações são feitas sem 
a menor pesquisa; não são realizadas de modo sistemático, nem 
por processos modernos. Daí o encarecimento e a pequena produ-
ção média dos poços americanos. Os trustes americanos de petró-
leo, que possuem grandes concessões no exterior, realizam a pes-
quisa em grande escala, por processos modernos. Daí o custo muito 
menor na Venezuela e em outros países. Não é justo tomar como 
base os dados americanos fornecidos pelo Sr. Rómulo de Almeida, 
porque o processo utilizado nos Estados Unidos é, vamos dizer, 
irracional. 

O SR. SEVERINO MARIS - O Dr. Rômulo de Almeida, com 
o brilho do seu talento e com a paixão justa e compreensível pela 
sua posição no caso, justificando o Projeto n.º 1. 516, afirma que 
a indústria do petróleo se desenvolveu no mundo à base do auto-
financiamento. É verdadeira a afirmativa. Apenas, êsse regime de 
auto-financiamento, no meu entender, não decorreu da circunstân-
cia de as pessoas que dispõem do capital, nos Estados Unidos, no 
Canadá e em outros países supercapitalizados, se recusarem a 
subscrever ações ou obrigações das companhias petrolíferas: ape-
nas, sendo a indústria do petróleo altamente remuneradora, clara-
mente reserva para os interessados nela os lucros provenientes da 
exploração do petróleo, tornando-a, assim, uma exploração auto-
financiável. 

Por outro lado, êsse autofinanciamento não se processa com 
recursos reunidos por antecipação, em proporção tal que assegu-
rasse os investimentos feitos, até alcançarem a pujança gigan-
tesca, inimaginável, de organizações como a Standard Oil, a Shell 
e suas congêneres. Ao contrário, de um núcleo financeiro de par-
tida, chegaram essas organizações às culminâncias do poderio 
financeiro dos dias presentes, pela inversão dos lucros obtidos. Se 
a economia petrolífera tem sido autofinanciável em tôda parte 
deverá ser, também, no Brasil. Então a frota de petroleiros e as 
refinarias exatamente os ramos da indústria asseguradores de 
lucros certos, serão capazes de amortizar os capitais investidos 
nesses setores e assegurar a conservação do material das instala-
ções feitas e o desdobramento das mesmas para acompanhar o 
crescimento das necessidades brasileiras e até operar no mercado 
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internacional, se, por acaso, a generosidade de Deus concedeu ao 
Brasil reservas de petróleo dêsse porte e dessa capacidade. 

O Sr. Bilac Pinto - V. Ex.ª nesse folheto - "Os fundamentos 
da Petrobrás" - encontrará, na página 32, o próprio Govêrno 
declarando que: " ... à base de grandes inversões num qüinqüênio, 
conseguir daí em diante, a realização dos empreendimentos com os 
lucros obtidos e as realizações ordinárias do financiamento". O 
próprio Govêrno admite que a inversão posterior de cêrca de doze 
bilhões e meio de cruzeiros será feita com os lucros do empre-
endimento; apenas não considera os lucros durante o qüinqüênio, 
mas sustenta que o segundo plano qüinqüenal será autofinan-
ciável. 

O SR. SEVERINO MARIS - No meu entender, o Govêrno tem 
tôda a razão, quando faz essa afirmativa. Baseia-se apenas naque-
les resultados obtidos em outros países, que já tiveram a boa fortuna 
de resolver o seu problema petrolífero. 

O Sr. Euzébio Rocha - Permita-me V. Ex.ª dizer que, com 
relação a êsse autofinanciamento da emprêsa petrolífera, temos 
o exemplo de Mataripe que, no segundo ano de existência, se paga 
das instalações: V. Ex.ª tem as declarações do General Stênio, 
consoante as quais, em três anos, a refinaria do Cubatão se terá 
pago dos investimentos. Isto quer dizer que, enquanto o consumo 
de petróleo dobra de 5 em 5 anos, estas refinarias estão-se pagando 
de três em três anos. Vale dizer que, dado o primeiro impulso, elas 
são autofinanciáveis. Assim, vencida esta etapa, não há que temer 
pelo futuro. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
Está findo o tempo do orador. 
Há um requerimento de prorrogação, por 20 minutos, para 

que o nobre Deputado conclua suas considerações. 
Os Senhores que aprovam o requerimento, queiram ficar como 

estão. (Pausa). 
Aprovado. 
Vossa Excelência dispõe de 20 minutos para concluir. 
o SR. SEVERINO MARIS - Senhor Presidente, agradeço a 

gentileza da Casa e do autor do requerimento e prossigo. 
Não há negócio sem risco. Se cinco bilhões de cruzeiros, apli-
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cados em cinco anos em pesquisa e lavra, podem descobrir petróleo 
para abastecer o Brasil e, talvez, o mundo, vale a pena correr o 
risco. 

O Sr. Lobo Carneiro - Permita-me V. Ex.a :S:sse autofinan-
ciamento não se dará, no entanto, com o sistema da Petrobrás, em 
que há a participação de capitais privados, e a companhia se des-
dobra em subsidiárias. O próprio Govêrno afirma que pretende 
entregar a administração da refinaria de Mataripe, a frota de pe-
troleiros, às próprias subsidiárias emprêsas privadas. Haverá, por-
tanto, evasão dos lucros para o bôlso dos acionistas privados, que 
terão preferência nesses lucros e não se dará o autofinanciamento, 
que seria, no monopólio estatal, de cem por cento. 

O SR. SEVERINO MARIS - Neste particular, o meu pensa-
mento não é inteiramente afim ao de V. Ex.ª, porque minha im-
pressão é que, iniciada a exploração do petróleo, aquela parcela de 
capital privado que fôr admitida na exploração do negócio, no 
desenvolvimento e na defesa do seu próprio interêsse, irá reverter 
os lucros, para que a exploração e o negócio cada dia se torne 
mais próspero e mais promissor. 

Quanto à capacidade técnica para conduzir a exploração do 
petróleo, tem também o Brasil motivos para estar confiante. 

Depois da conferência feita nesta Casa pelo engenheiro Pedro 
Moura, depois das infarmações fornecidas pelo General Stênio de 
Albuquerque Lima na Escola Técnica do Exército, não é mais pos-
sível duvidar da existência de um núcleo de profissionais capazes 
e entusiastas, a cuja supervisão pode ser cometida a exploração de 
petróleo. E enquanto êsse núcleo de profissionais não se tiver 
desdobrado, há o recurso ao apêlo à técnica estrangeira, como tão 
claramente demonstrou o Ministro Bittencourt Sampaio. São dez 
emprêsas, americanas umas, belga e francesas outras, tôdas inde-
pendentes dos consórcios internacionais e altamente especializadas. 

E essas emprêsas têm operado a pleno contento no México e 
no Canadá. 

Sr. Presidente, os partidários da participação do capital das 
grandes organizações petrolíferas na exploração do nosso petróleo 
argumentam com o artigo 5.0 do Projeto n.0 1. 516 que assegura 
a proporção de 51 % das ações em mãos da União. Argumentam, 
também, com o artigo 14 e seus parágrafos. E o ilustre Dr. Rô-
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mulo de Almeida, com o brilho do seu talento e a flama do seu 
ardor, compara a possibilidade de essas organizações participarem 
da direção da Petrobrás, com a ingenuidade dos Jecas do conto de 
Monteiro Lobato que substituíram o nome do glorioso Barão do 
Rio Branco pelo do imaginário detetive que prendeu, em certa 
cidade do Sul, um espião germânico, durante a guerra passada. 

Mas, Srs. Deputados, todos, no Brasil, acompanharam o caso 
da Itabira Iron, que culminou com a Companhia Vale do Rio 
Doce, em que a hematita compacta, que é o minério de teor fer-
rífero mais alto do mundo, singra os mares para abastecer os 
grandes produtores de aço e de ferro no mundo e não chega para 
abastecer a única usina que temos localizada em Volta Redonda; 
quem acompanhou um fato como o da aquisição da única compa-
nhia de linhas que existia no Brasil em mãos de brasileiros, por 
um consórcio internacional para serem arrancadas e depredadas 
as suas máquinas e jogadas ao fundo do Rio São Francisco, tem 
razões para se preocupar com a possibilidade dessa participação 
do capital estrangeiro na exploração do petróleo. 

Os que pensam como o Dr. Rômulo de Almeida dirão talvez 
que os tempos são outros, porque o Brasil é hoje uma Nação que 
tem condições de defesa mais eficiente e um papel mais representa-
tivo no concêrto das Nações. 

Mas, Sr. Presidente, aí está o depoimento do Ministro Bitten-
court Sampaio declarando que o contrato de financiamento do 
oleoduto de Santos a São Paulo, depois de assinado foi unilateral-
mente denunciado pelo banco oficioso norte-americano sob a ale-
gação de contrariar interêsses de um grande cliente. 

Ainda mais, Sr. Presidente. Está aí a atitude de uma dessas 
grandes organizações petrolíferas ameaçando e cumprindo a 
ameaça de suspender a publicidade feita num dos mais concei-
tuados jornais, senão o mais conceituado, do Distrito Federal se 
continuasse a receber colaboração do jornalista pernambucano 
Sr. Rafael Correia de Oliveira. 

Todos sabemos o que representa nos dias presentes a publi-
cidade para os jornais e estações de rádio. Sabemos também como 
essa publicidade é distribuída. A opinião pública não logra, mesmo 
nos países de alto índice de nível cultural, subtrair-se às influên-
cias e às diretrizes dessa publicidade. No Brasil, quantos de nós 
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fomos envolvidos pela campanha sutil de que, na orla do Atlântico, 
não existia petróleo? 

Eu mesmo conheço o caso de um erudito religioso estrangeiro, 
domiciliado no Brasil há muitos anos, professor de um dos mais 
renomados estabelecimentos de ensino da capital do Estado da 
Bahia, especializado no estudo de ciências naturais, que, diversas 
vêzes, em palestras ouvidas por mim, afirmava que, à luz dos co-
nhecimentos de Geologia moderna, não podia existir petróleo, na 
orla do Atlântico, em território do Estado no qual exerce sua ati-
vidade êsse sábio, cuja amizade muito me honra, e em que o petró-
leo, pela primeira vez, jorrou no Brasil . 

- Sr. Presidente, duro e amargo é o tributo pago entre nós por 
todos os homens que se aventuram a lutar para libertar gradati-
vamente o Brasil dos tentáculos dos que se organizaram, sob várias 
modalidades, para usufruírem privilégios injustificados. 

Essas organizações gigantescas, em sua maioria integradas 
por um clã que, através dos tempos, transferiu o seu Quartel-
General de uns para outros países, seguindo o deslocamento do 
poder político e militar, para sediá-lo presentemente nos Estados 
Unidos, têm, na verdade, um poder imenso e quase inelutável. 

Max Hermant, conhecido professor de ciências econômicas na 
França, quando escreveu seu livro "Les Paradoxes de L'Allemagne 
Moderne", reportando-se à Comissão encarregada de negociàr o 
tratado de comércio franco-alemão, declara que o representante 
de sua pátria, ao entrar em contato com o famoso cartel germâ-
nico daquele tempo, o Kchlen-Sydicat, não quis acreditar que, num 
país europeu, fora da ação do poder político, pudesse existir orga-
nização com influência tão decisiva nas altas esferas do govêrno 
de um povo do índice de cultura e de civilização da Alemanha. 
É ainda o escritor francês quem confessa que o representante de 
sua pátria, por mais que quisesse duvidar e considerar inverossímil 
a situação com a qual se defrontava, terminou aceitando-a e reco-
nhecendo ser impossível lutar contra ela. 

É essa fôrça, onímoda e envolvente que ameaça, corrompe, 
enleia e conquista inteligências das mais luminosas para chegar a 
resultados como o que testemunhamos aqui, quando se tratou do 
caso do pagamento das taxas terminais e das comunicações tele-
fônicas e radiotelegráficas entre os Estados. Uma comunicação 
intertelefônica, entre Recife e Rio de Janeiro, por intermédio do 
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o Sr. Euzébio Rocha - Acho que, hoje em dia, ninguém, de 
forma alguma, aceita que sejam comunistas os defensores do 
monopólio estatal do Petróleo. 

O SR. SEVERINO MARIS - Ouvi o aparte de V. Ex.a com 
muita satisfação, mas não tive a boa fortuna de me fazer compre-
ender bem pelo nobre representante do Estado de São Paulo. Não 
afirmei que sejam comunistas os defensores do monopólio estatal 
do petróleo. Longe de mim semelhant€' assertiva. 

O Sr. Euzébio Rocha - Sei que. V. Ex.ª, aludiu àqueles que 
os trustes proclamaram, através de matéria paga na imprensa, 
através daquela publicidade a que V. Ex.ª se referiu com muita 
habilidade, pondo em foco o perigo do poder econômico contra a 
democracia e contra as nações. O que há é o seguinte: os trustes 
internacionais, controlando, através de matéria paga, certa im-
prensa controlando determinados programas de rádio, procuram 
convencer a Nação de que aquêles que se colocam contra seus inte-
rêsses são agentes internacionais, são comunistas ou pregam a 
subversão. É uma campanha de desonra feita por agentes dos 
trustes. V. Ex.ª se referiu, com felicidade, à questão jacobinista. 
Veja o que afirma o chefe do nosso partido, o presidente Getúlio 
Vargas: "Nada pedimos ao estrangeiro e dêle nada precisamos". 
Estou convencido de que o pensamento do Chefe da Nação não foi 
traduzido perfeitamente. Por certo. Sua Excelência quer dizer 
"Nada pedimos aos trustes e dêles nada necessitamos". É evidente 
que o estrangeiro que traz para aqui, principalmente para São 
Paulo, a colaboração da sua técnica e sua própria família, êste 
estrangeiro, que devota amor à nossa terra, tem de ser recebido de 
braços abertos. Mas aos trustes internacionais, que nos querem 
transformar em colônia imperialista, repeliremos com o entusiasmo 
do nosso patriotismo sagrado. 

O SR. SEVERINO MARIS - Se os comunistas divulgaram o 
"slogan" de que "o petróleo é nosso", outra não é a essência do 
pensamento de escritores católicos, dos mais renomados e orto-
doxos. E para não apontar outros, citarei E. Capill, no seu livro 
"The Tramework of a Cristian Statc" sustentando que os países 
devem reservar para os nacionais a exploração das riquezas natu-
rais e das fontes reprodutivas do trabalho. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, por mais que me esforce, minha 
inteligência não percebe porque deve haver uma profunda dife-
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rença entre os processos adotados pelas nações e os adotados pelos 
homens que as integram para a direção de seus negócios. 

Não sei de nenhum homem, de nenhum capitão de indústria 
que, ao organizar uma emprêsa, procurasse colocar ao seu lado, 
para opinar e conhecer os detalhes mais secretos de seu negócio, 
alguém que sempre o houvesse combatido e que tivesse interêsses 
contrários aos seus. 

Por isto, Sr. Presidente, não vejo como seja possível esta socie-
dade inviável, esta conciliação de interêsses das companhias inter-
nacionais do petróleo, com a exploração do petróleo brasileiro para 
o Brasil. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Foram enviadas à Mesa as seguinte~ 

EMENDAS 

(Ao Projeto n.0 1. 516-A - 1951) 

EMENDAS AO PROJETO N.0 1. 516-A, DE 1951 
N.0 101 

Acrescente-se ao Art. 9.0 , depois da palavra "aéreos": "bem co-
mo os proprietários de cavalos de corrida". 

Moura Andrade. - João Agripino. - Epílogo de Campos. -
Artur Santos. - Félix Valais. - José Neiva. - Otávio Corréa. 
- Ferreira Lima. - Raimundo Padilha. - Lafaiete Coutinho. 
- José Guimarães. - Manoel Novais. - Salo Brand. - Paulo 
Fleuri. - Fernando Ferrari. 

N.0 102 

Acrescente-se à tabela a que se refere o Art. 9.º: 
Cavalo de corrida até Cr$ 20.000,00 (vinte mil 

cruzeiros) de preço . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . Cr$ 4.000,00 
Cavalo de corrida de preço superior a vinte mil 

cruzeiros (Cr$ 20.000,00) . . . . . . . . . • . . . . . . . . 20% do preço 

Parágrafo. Aumentam-se de 10% (dez por cento) as contribui-
ções quando o proprietário possuir dois cavalos, e de mais 10% (dez 
por cento) para cada unidade adicional que possuir, entendendo-se 
como pertencentes a um único proprietário os cavalos registrados ou 
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que corram nos hipódromos em que haja apostas, ainda que em 
nome de dependentes de proprietário. 

Valem as ressalvas. 
Moura Andrade. - João Agripino. - Epílogo de Campos. -

Artur Santos. - Félix Valais. - José Neiva. - Otávio Corrêa. 
- Ferreira Lima. - Raimundo Padilha. - Lafaiete Coutinho. 
- José Guimarães. - Manoel Novais. - Salo Brand. - Paulo 
Fleuri. - Ferriando Ferrari. 

N.0 103 

Intercale-se onde convier: 
Art. . . . Para os efeitos desta lei, as bacias sedimentares não 

matamórficas do território nacional serão divididas em rteze pro-
víncias que assim discriminam: 

I - Norte do rio Solimões entre a fronteira da Colômbia e o 
rio Negro. 

II - Sul do Solimões, entre a fronteira do Peru e o divisor 
Juruá-Purus e rio Tefé. 

III - Bacia Hidrográfica do Purus e Madeira, compreenden-
do a faixa meridional do Solimões, a partir do divisor Juruá-Purus 
e rio Tefé até o rio Canumã. 

IV - Bacia Hidrográfica do Baixo Amazonas e costa do Pará. 
V - Maranhão, norte de Goiás e sudeste do Pará. 
VI - Piauí e noroeste da Bahia. 
VII - Costa leste de Sergipe e Alagoas. 
VIII - Costa leste de Sergipe ao Rio de Janeiro. 
IX - Norte da Bacia hidrográfica do Paraná, ao norte do Pa-

ranapanema e a leste do Paraná--Parnaíba. 
X --'- Paraná - Santa Catarina. 
XI - Rio Grande do Sul. 
XII - Noroeste da bacia hidrográfica do Paraná e bacias hi-

drográficas do Alto Araguaia e Paraguai. 
XIII - Centro-Oeste, compreendendo as bacias hidrográficas 

do Alto Xingu, Alto Tapajós e Alto Madeira. 
§ 1.º O país será quadriculado por meridianos e paralelos de 

graus inteiros, numerando-se seguidamente os retângulos assim 
obtidos de leste para oeste e de norte para sul. 
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Art.... - Autorização para reconhecimento superficial obje-
tivando a seleção de regiões adequadas às pesquisas petrolíferas, 
poderá ser outorgada a qualquer província sedimentar, sob as con-
dições estabelecidas em regulamento pelo Conselho Nacional do 
Petróleo. 

Art.... - Com fundamento no reconhecimento a que se refere 
o artigo anterior, devidamente analisado e aprovado pelo Conselho 
Nacional do Petróleo, autorização para pesquisar, será outorgada em 
áreas nunca excedentes a 5 retângulos ímpares para cada província 
sedimentar, satisfeitas as estipulações regulamentares. 

Art.... - A concessão para lavra, se requerida, só será outor-
gada para 50 % da área pesquisada, dentro de cada retângulo ímpar, 
podendo essa área ser descontínua. 

§ 1. 0 Na outorga de concessão para lavra, se estipulará: 
a) prazo máximo de 30 anos, a contar do início da lavra de 

cada campo petrolífero, com reversão à União de todo a maquina-
ria e instalações ao fim do prazo. 

b) A exportação do óleo para o exterior só será permitida 
quando garantido o amplo abastecimento ao território nacional. 

e) o concessionário perceberá um royalty de 90% do óleo ex-
traído até amortização do capital, comprovadamente investido na 
lavra, na pesquisa e no reconhecimento mesmo quando procedidos 
em outras províncias, com resultados negativos, passando daí em 
diante, essa percentagem a 30 % . 

Art. . .. - À Petrobrás não se aplicam as disposições dos qua-
tro artigos antecedentes. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 1952. - Jales Machado. 

Justificação 

Quem friamente analisa o problema do petróleo nacional, tendo 
diante de si o mapa do Brasil e em mente a nossa evidente escassez 
de capital, não pode patrioticamente, desprezar a colaboração do 
capital e da técnica estrangeiros, nesta hora que o mundo atra-
vessa da qual país algum do mundo prescindiu. 

Olhemos o mapa do Brasil, observemos a área do recôncavo 
baiano situado no litoral e de fácil acesso onde o C. N. P. , depois 
de verüicada a existência do petróleo, já investiu perto de um bi-
lhão de cruzeiros para uma produção correspondente a 2% do con-
sumo nacional. 
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Comparemo-la com a extensão das nossas áreas sedimentares, 
na sua maior extensão, em zonas longínquas, inóspitas, segredadas 
nos sertões, sem vias de acesso. E quem não tiver a impressão nítida 
da impossibilidade de, com nossos próprios recursos, pesquisá-las, 
perfurá-las, na escala de nossas necessidades, estará absolutamente 
ausente da realidade nacional. 

Com que recursos, por exemplo, poderíamos pesquisar e perfu-
rar, no Acre, a nossa mais promissora área sedimentar, limítrofe 
de países produtores se até hoje não conseguimos ligar aquela zona, 
que, simultâneamente, acumula o maior seringa! do Brasil, aos cen-
tros do país por uma simples estrada de rodagem? 

Quem conhecer de verdade o nosso pais terá a veleidade de 
acreditar que poderíamos atingir essa finalidade com os recursos 
da Petrobrás, arrancados compulsoriamente desviados de setores 
vitais do nosso desenvolvimento como sejam, das estradas, da agri-
cultura, da educação e da saúde? 

Não se pode pensar em pesquisas e lavra de petróleo sem vias 
de transporte. Estamos invertendo o problema: desviando das es-
tradas para as pesquisas, isto é, do concreto, do essencial, do básico 
para o duvidoso. Sem recursos para os meios, avançamos afoita-
mente para finalidades incertas desprezando a cooperação externa. 

Nesta etapa da nossa evolução o petróleo é questão de vida e de 
morte para a estabilidade nacional. Não será preciso repetir o qua-
dro do nosso consumo de petróleo que vem dobrando em cada 5 
anos. 

E quem negará a necessidade de aumentarmos de muitas vê-
zes êsse consumo? Nêle está baseado a nossa incipiente produção, o 
grosso dos nossos precaríssimos meios de transportes e o futuro da 
nossa agricultura. O que será do Brasil sem transporte, sem pro-
dução de gênero de consumo e de exportação? 

Resistindo nossas instituições a um golpe dêste, quem terá dú-
vidas a êsse respeito? A que será reduzida então nossa soberania, 
nossa independência, nossa liberdade, nossa presunção de nação li-
vre? A soberania de um país se alicerça essencialmente na sua po-
tencialidade econômica interna. E esta, nos dias de hoje, depende 
necessàriamente da presença abundante do petróleo. 

Portanto nenhum perigo seria maior para o Brasil que um 
colapso no seu suprimento de petróleo. Portanto, o que nos cumpre, 
é, desde logo, com as devidas cautelas, irmos conjurando êsse perigo 



- 536 -

mortal ainda que nos expondo a perigos menores, antes que uma 
guerra ou outro evento nos venha fechar o fornecimento externo 
ou mesmo nos isolar dos centros fornecedores de Petróleo. 

Receita-se, com razão, que dentro em pouco, as nossas possi-
bilidades de divisas não bastem para cobrir as importações dos 
produtos do petróleo, de que depende hoje, como nunca, a produ-
ção nacional. Mas, afirmam os técnicos, 40 % dos investimentos 
que o Brasil puder destinar à pesquisa do petróleo terão de ser em 
divisas para importação dos utensílios e técnicos, absolutamente 
indispensáveis. 

Mas todos sabem da incerteza dos resultados das pesquisas, 
sujeitos, no mundo inteiro, aos azares de um verdadeiro jôgo. No 
caso das melhores chances, a produção nunca se apresenta antes de 
4 e 5 anos de intenso labor da organização da superestrutura que 
o lançará ao consumo, podendo, não obstante, ser absolutamente 
negativo. 

É evidente pois que o Brasil, com seus próprios recursos, ja-
mais se poderá lançar a um trabalho intensivo e extensivo de pes-
quisas na escala reclamada porque se o fizer, desviando para êsse 
setor tôdas as divisas disponíveis, desorganizará a produção nacio-
nal, pois terá que nos privar até do próprio petróleo. E isto não será 
admissível. 

Mas, por outro lado, a economia nacional resistirá sem abalos 
a essa sangria que há pouco o Presidente da República julgava fu-
nesta quando se destinava a estradas e agora a amplia para a lo-
teria de petróleo? 

Já não a estamos exaurindo profunda e simultâneamente para 
o plano Lafer? 

Se portanto, quisermos realmente fazer aflorar o nosso petró-
leo, no menor espaço de tempo, como o está exigindo, imperiosa-
mente, a atual conjuntura nacional, sensatamente não poderemos 
repelir a colaboração paralela do capital e da técnica estrangeiros. 

Essa a crua realidade, o duro dilema impôsto ao nosso bom sen-
so e ao nosso patriotismo. 

Eis por que, afrontando a onda demagógica que avassala o 
nosso País, fazendo involuntàriamente - reconhecemos - o jôgo 
comunista, não tive dúvida em apresentar a presente emenda, pos-
sibilitando a colaboração aberta do capital estrangeiro. 
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A Petrobrás continuará senhora de regalias e privilégios na-
turais podendo agir, sem restrição de qualquer natureza. Não poderá 
jamais ser prejudicada pela ação das outras entidades. Será sempre 
um ponto de referência ou de comparação para se aferir dos tra-
balhos e atividades destas que, por sua vez, funcionarão como es-
tímulo e até mesmo como espelho para aquela, quanto possuidoras 
de melhores métodos ou melhores técnicos. Instituiremos no País 
uma espécie de concorrência, tão salutar quão necessária, para 
sacudir o marasmo e as tendências amortecedoras, quando não 
desagregadoras inerentes à própria natureza das emprêsas estatais 
ou semi-estatais. Só essa concorrência conseguirá carrear para a 
Petrobrás, voluntàriamente, os recursos privados nacionais. 

Os dispositivos da distribuição das províncias sedimentares e 
sua quadriculação, aproveitados do projeto do Estatuto do Petróleo. 
formam a base da emenda. Ver gráfico no folheto anexo. 

Por êles se garantem reservas substanciais, porque o máximo 
que se poderá outorgar, para a lavra, a capital estrangeiro será 
um quarto das áreas sedimentares, ou seja 50% das áreas pesquisa-
das por êle. Ao mesmo tempo, a Petrobrás, podendo agir nos qua-
driláteros pares contíguos aos ímpares, já em lavra pelas outras 
entidades, poderá participar imediatamente da produção, ficando 
assim a cavaleiro do poder econômico delas, e em condições de acele-
rar os seus trabalhos. 

Além disso, essas entidades jamais se poderão locupletar da ri-
queza nacional em detrimento do país, pois percebendo royalty 
de 90% até a amortização do investimento, depois disso, perceberia 
apenas 30%. 

Assim, a Petrobrás com tôdas essas vantagens, poderá tra-
balhar com a intensidade máxima, compatível com nossos recursos 
internos, pois nenhum brasileiro deixaria de nela inverter os seus 
recursos, dadas as vantagens, o privilégio de que goza, libertan-
do-nos da presunção daqueles que entendem que ao capital estran-
geiro não interessa a descoberta do petróleo nacional. 

Entendo que não devemos arcar com as responsabilidades de 
um colapso nacional por jacobinismo ou falta de confiança na 
resistência moral do nosso povo ante os trustes do petróleo, cujo 
poderio vem decaindo dia a dia ante as restrições que lhes vem 
impondo a política ou os governos. 
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N.O 109 

Acrecente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
Art. - O preço de venda (C. I. F.) do óleo bruto de origem na-

cional será igual ao do óleo bruto importado. 
§ l.º - l!:sse preço vigorará enquanto a produção nacional fôr 

insuficiente para atender o consumo interno de todos os derivados 
do petróleo. 

§ 2.0 - A redução do preço previsto neste artigo será feita 
no momento em que a produção nacional de óleo bruto fôr suficiente 
para o abastecimento interno de todos os derivados do petróleo. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1952. - Rondon Pacheco. 

N.0 110 

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
Art. - A Petróleo Brasileiro S. A. poderá promover a consti-

tuição de subsidiárias para a exploração industrial da refinação e 
do transporte do petróleo e de seus derivados, por navios ou por 
condutos. 

§ 1.0 -A Petróleo Brasileiro S. A. não poderá associar-se e nem 
constituir subsidiárias para a distribuição e o comércio dos deri-
vados importados do petróleo. 

§ 2.º - Para a distribuição e o comércio dos derivados de pe-
tróleo de origem nacional, refinado pela Petróleo Brasileiro S . A. 
ou por suas subsidiárias, essas emprêsas poderão organizar ser-
viços próprios. 

Sala das Sessões, 23 de junho de 1952. - Rondon Pacheco. 

I 

Art. 17 - Suprima-se. 

II 

Art. 18 - Suprima-se, transformando-se seu parágrafo único 
em artigo autônomo, com a supressão das seguintes palavras: "e 
pelas suas subsidiárias". 
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III 

Art. 23 - Suprima-se. 

Sala das Sessões, junho de 1952. - Fernando Ferrari. 

Justificação 

A unidade de comando exigida pela indústria petrolífera e a 
sua integração orgânica, princípios consagrados universalmente, 
exigem, no caso brasileiro, a dispensa das chamadas emprêsas sub-
sidiárias. Subsidiárias para que? Entendo que uma emprêsa única, 
com a organização própria assegurada pela lei, pelos seus estatutos, 
regulamentos e resoluções administrativas, desempenhará com 
maiores resultados a missão proposta, de extraordinária beneme-
rência nacional. - Fernando Ferrari. 

N.0 112 

Acrescente-se onde convier: 

Art. - Em relação às ações preferenciais emitidas pela Petróleo 
Brasileiro S. A. e suas subsidiárias não prevalece o disposto no Pa-
rágrafo único do Art. 81 do Decreto-lei n.º 2.627, de 28-9-940, a não 
ser nas condições e limites estabelecidos no Art. 13 desta lei. 

Sala das Sessões, em 24 de junho de 1952. - Saulo Ramos. 

Justificação 

O Art. 81, parágrafo único, do Decreto-lei n.º 2.627, de 28-9-40, 
que dispõe sôbre as sociedades por ações, estabelece que "as ações 
preferenciais adquirirão o direito de voto, de que não gozarem em 
virtude dos estatutos quando, pelo prazo nêles fixado, que não será 
superior a três anos, deixarem de ser pagos os respectivos dividen-
dos fixos, direito que conservarão até o pagamento, se tais dividen-
dos não forem cumulativos, ou até que sejam pagos os cumulativos 
em atraso." 

:ti:ste é o dispositivo segundo o qual se supõe que portadores de 
ações preferenciais poderiam adquirir o direito de voto três anos 
depois de não pagos os dividendos. Esta hipótese é irrealística, pois 
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não é crível que, havendo lucros, deixe uma organização estatal de 
respeitar a preferência no pagamento do dividendo que fôr esta-
belecida. 

O prazo não se conta da entrega das ações preferenciais, mas do 
exercício em que comece a dar lucros contínuos. 

Sala das Sessões, em 24 de junho de 1952. - Saulo Ramos. 

N.0 113 

Redija-se da seguinte forma o Art. 28 do substitutivo apresen-
tado pela Comissão de Finanças: 

"Art. 28. Enquanto não fôr integralizado o capital da Socie-
dade, nos têrmos do Art. 3.º e seus parágrafos, enviará ela ao Tri-
bunal de Contas, até 31 de março de cada ano, as suas contas gerais 
relativas ao exercício anterior, as quais serão examinadas junta-
mente com as do Presidente da República e com estas enviadas ao 
Congresso Nacional". 

Justificação 

Visa a emenda a evitar que se crie para a Petróleo Brasileiro 
S. A. um regime de gestão financeira diferente do peculiar às 
demais sociedades por ações, privadas ou mistas. Salvo no período 
em que a integralização do capital da Petróleo Brasileiro S. A. 
se processar à base de tributos fiscais, não há razão para submeter 
as suas contas a julgamento düerente daquele a que estão sujeitos 
a Cia. Siderúrgica Nacional, a Cia. Hidrelétrica do São Francisco, 
a Cia. Vale do Rio Doce, por exemplo. 

Câmara dos Deputados, em 24 de junho de 1952. - Hilde-
brando Bisaglia. 

N.0 114 

Supressiva ao Art. 16 do substitutivo apresentado pela Comis-
são de Finanças: 

Elimine-se a expressão: "que destinará exclusivamente ao ser-
viço de pesquisa e lavra de petróleo". 

Justificação 

A obrigatoriedade da reaplicação dos dividendos e juros, que 
forem atribuídos às ações e obrigações de propriedade da União, 
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no desenvolvimento dos serviços a cargo da Sociedade afigura-se 
conveniente ao êxito do programa a seu cargo. A prescrição de que 
tais reinversões se processem exclusivamente no desenvolvimento 
dos serviços de pesquisa e lavra pode prejudicar, contudo, tal êxi-
to, mesmo se limitada ao período em que a produção de petróleo e 
carburantes nacionais não seja suficiente para atender ao abaste-
cimento interno. 

Com efeito: êsse período poderá prolongar-se por vários qüin-
qfümios, não sendo previzível, hoje, quais os setores de trabalho da 
Petrobrás em que se tornem necessárias inversões substanciais 
dos recursos financeiros de que ela disponha. A descoberta de nova 
região petrolífera em zona afastada do litoral (sul do Maranhão, 
por exemplo) poderá exigir dispêndio considerável de numerário 
na construção de oleodutos, sem os quais a produção seria desen-
volvida sem objetivo econômico imediato. A expansão da indústria 
do refino poderá, também, tornar-se necessária, para a rápida in-
dustrialização do óleo natural descoberto numa das regiões pes-
quisadas, óleo de características tais que não permita o seu tra-
tamento nas refinarias então montadas. 

Parece salutar que os responsáveis pelo trabalho da emprêsa 
tenham liberdade de aplicar os recursos financeiros dela, sob a 
vigilância do Poder Executivo, que dispõe, aliás, de um órgão es-
pecífico para cuidar da questão - o Conselho Nacional do Petró-
leo, a quem caberá, aliás, orientar a política do petróleo e controlar 
a sua execução, bem como aprovar os planos de pesquisa e lavra 
da Sociedade, e a criação de subsidiárias, dedicadas ao refino e 
transporte, conforme dispõe o Projeto de lei. 

Câmara dos Deputados, 24 de junho de 1952. - Hildebrando 
Bisaglia. 

N.O 115 

No Art. 9.º do substitutivo da Comissão de Finanças (Pará-
grafo único do Art. 8.º do Projeto original), onde se diz: "até o 
exercício de 1956", 

diga-se: "até o exercício de 1957". 

Justificação 

Tendo em vista a impossibilidade material de pôr em prática o 
Programa do Petróleo no qüinqüênio 1952 a 1956, torna-se necessá-
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rio manter em vigência até o exercício de 1957 o processo de arre-
cadação de recursos financeiros destinados ao custeio do Progra-
ma, cuja execução só se iniciará em 1953. A emenda se ajusta, 
aliás, ao ponto de vista vencedor na Comissão de Finanças, ao ser 
votada a matéria contida no § l.º do Art. 3.0 do Projeto. 

Câmara dos Deputados, em 24 de junho de 1952. - Hildebrando 
Bisaglia. 

N.0 116 

Aditiva ao substitutivo da Comissão de Finanças. 
Inclua-se, depois do Art. 27 do substitutivo. 

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

Justificação 

Trata-se de restaurar a disposição contida no Art. 27 do Projeto 
original, com outra redação, de vez que a Comissão de Finanças 
pronunciou-se contràriamente à sua inclusão por julgá-la contida 
no Art. 26 do substitutivo: "Na regulamentação desta Lei, o Poder 
Executivo disciplinará as relações entre a Sociedade e o Conselho 
Nacional do Petróleo". 

Convém, no entanto, que, mediante dispositivo expresso, ao 
presidente da Petróleo Brasileiro S. A., seja autorizada a parti-
cipação nas sessões do Conselho, como representante de entidade 
em que o Poder Público tem interêsse preponderante, no ramo da 
indústria do petróleo. 

O presidente da Petróleo Brasileiro S. A., poderia, aliás, ser 
um dos membros do Conselho, se alterada a sua composição; dada 
a função normativa e fiscalizadora dêste, inclusive em relação à 
própria Sociedade, preferível parece a composição atual do Conse-
lho, que deliberará, porém, com a participação do representante 
dela, em tudo quanto afetar à sua economia. A articulação entre 
a Petróleo Brasileiro S. A. e o Conselho Nacional do Petróleo 
ficará dessa forma assegurada, por disposição legal, seja qual fôr a 
orientação do Poder Executivo, ao regulamentar tal articulação, 
nos têrmos do Art. 27 do substitutivo. 
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O conjunto de dispositivos da Lei em votação não permite, ade-
mais, considerar a Petróleo Brasileiro S. A. um terceiro em face 
da União. Como entidade de interêsse público deve ser tratada de 
maneira distinta das pessoas jurídicas de direito privado de que o 
Govêrno não participa. 

Câmara dos Deputados, em 24 de junho de 1952. - Hildebrando 
Bisaglia. 

N.0 117 

No Art. 17 do substitutivo apresentado pela Comissão de Finan-
ças, dê-se a seguinte redação aos parágrafos: 

§ 1.º Nas emprêsas organizadas pela Sociedade serã 
garantida preferência às pessoas jurídicas de direito pú-
blico interno, para a aquisição de ações, podendo ser ad-
mitidos outros acionistas, nos têrmos da legislação em 
vigor. 

§ 2.0 As subsidiárias que tenham por objeto o trans-
porte e o abastecimento do mercado interno só poderão 
ter como acionistas privados as pessoas físicas e jurídicas 
que atendam aos requisitos do art. 3.º do Decreto n.º 395, 
de 29 de abril de 1938. 

§ 3.º Poderá o Conselho Nacional de Petróleo deter-
minar que, numa emprêsa organizada pela sociedade, se-
jam obedecidos limites, para cada acionista privado, na 
aquisição de ações com direito a voto. Dessa decisão ca-
berá recurso para o Presidente da República. 

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

Justificação 

As disposições contidas no§ 1.0 , ora proposto, visam tornar ex-
plícito o que se encontrava implícito no projeto originário, confor-
me o assinalou orelator da matéria na Comissão de Constituição e 
Justiça, os requisitos de nacionalidade brasileira dos acionistas das 
subsidiárias. Nos têrmos em que a matéria foi posta pela Comis-
são de Finanças, a subscrição de capital das subsidiárias da Pe-
trobrás poderia oferecer dificuldades que cumpre afastar, em be-
nefício da execução do Programa do Petróleo Nacional, no prazo 
mais curto possível; principalmente no que concerne a subsidiá-
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rias que se dediquem à produção de máquinas e equipamentos des-
tinados à indústria, em relação por certo não se tornam necessárias 
exigências de nacionalidade dos acionistas da mesma natureza da-
quelas vigentes em relação às emprêsas de pesquisa, lavra e refino. 

Cumpre levar em conta que, pela letra do Art. 17, a criação 
de subsidiárias depende de aprovação do Conselho Nacional do 
Petróleo e não poderá efetivar-se sem o contrôle da maioria das 
ações pela Petrobrás. Além disso, conforme oportuna emenda 
aprovada na Comissão de Finanças, o § 1.º assegura a preferência 
às pessoas de direito público na subscrição do capital restante. 

Estabelecidas tais garantias, convém evitar entraves futuros 
à criação e desenvolvimento das subsidiárias, de tanta importân-
cia na realização de um programa eficiente de produção petrolí-
fera,· pela especialização e regionalização das atividades, que elas 
permitem. Assegurada a unidade de programa e o contrôle cen-
tralizado da política, essa é a orientação que se impõe numa in-
dústria complexa e num país vasto como o Brasil. 

O desenvolvimento dos serviços da Petrobrás, de interêsse 
regional, poderá interessar consideràvelmente o capital privado 
nacional, no âmbito em que êle opera. Assegura o contrôle da 
Petrobrás com um mínimo de 51 % do capital, e sujeita a criação da 
subsidiária à aprovação do Conselho Nacional do Petróleo; asse-
gurada, ainda, a preferência às pessoas de direito público, que 
queiram subscrever o capital restante, não há, em regra, motivo 
para estabelecer outro limite à aquisição de ações por brasileiros 
natos, casados com brasileiros natos, de acôrdo com a lei vigente, 
nos casos de pesquisa, lavra e refino. 

A inversão de capital privado nessas emprêsas, sob o contrôle 
direto da "Petrobrás", é altamente desejável, pois possibilitará à 
sociedade a aplicação de maiores recursos financeiros no custeio 
dos trabalhos de pesquisa e produção. 

Com as limitações rígidas do Art. 13, que se justificam na em-
prêsa holding, poderá tornar-se difícil em muitos casos a subscri-
ção suficiente de capital privado em emprêsas subsidiárias especia-
lizadas ou de âmbito regional. 

Pelo§ 3.º da emenda, porém, prevê-se o uso pelo C.N.P. da fa-
culdade de estabelecer limitações, sempre que o julgar conveniente. 
Desta maneira se atende, com maior flexibilidade, ao que teve em 
mira a Comissão de Finanças. 

35 - 26246 
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Além de manter a legislação nacionalista vigente na organiza-
ção das subsidiárias, o § 2.0 da emenda vai além: estabelece o re-
quisito da nacionalidade brasileira dos sócios de quaisquer sub-
sidiárias petrolíferas destinadas ao suprimento do mercado interno, 
inclusive as de transporte e distribuição, para cujas atividades a 
legislação vigente não institui tais requisitos. Não fecha, porém, a 
emenda, duas possibilidades que se deve prever, e que podem ser de 
alta conveniência para a economia nacional do petróleo: - uma, a 
de precisar a Petrobrás, num país de incipientes industriais de 
equipamentos e materiais para a produção petrolífera, provocar, 
eventualmente, através da criação de subsidiárias, tais indústrias, 
e isso não será possível sem associar pessoas físicas e organizações 
especializadas que não atendam ao rigoroso requisito de naciona-
lidade estabelecido pela lei para o caso especial da indústria do 
petróleo; - a outra, de eventual conveniência de, quando houver 
excedentes exportáveis, associar-se a concorrentes no mercado in-
ternacional, para tomar possível, se fôr o caso, a exportação de 
produtos de petróleo. Esta hipótese deve ser prevista, embora, por 
ser remota, se possa deixar para uma legislação posterior. 

A primeira, porém, não é remota. Se bem haja outros meios de 
provocar a implantação de indústrias especializadas de equipamen-
tos no Brasil, como a garantia de comprar, e o adiantamento de 
recursos, o que não resta dúvida é que sempre se verifica, o proble-
ma do financiamento em cruzeiros, mesmo quando se consegue o 
financiamento no exterior dos equipamentos fabris importados. Po-
de ser, assim, que êsse financiamento em cruzeiros convenha e pos-
sa ser feito pela "Petrobrás" e que, financiando, mais conveniente 
lhe seja fazê-lo pela associação, com o contrôle da maioria das 
ações. 

Em qualquer dos dois casos, a aprovação do C.N.P. e o do-
mínio da maioria do capital se manteriam, mas haveria um tra-
tamento especial no que toca à associação de capitais particulares 
e à direção. 

Quanto ao § 4.o da emenda, destina-se a positivar a proposição 
da Comissão de Finanças que, por certo, visa às funções de direção 
das emprêsas subsidiárias. 

Câmara dos Deputados, em 24 de junho de 1952. - Hildebrando 
Bisaglia. 
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N.0 118 

Aditiva ao Art. 10 do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Finanças. 

Acrescente-se, in fine: 

" ... ou outros bancos sob o contrôle do Poder Público, 
podendo, ainda, excepcionalmente, realizar depósitos em 
bancos particulares, nas praças onde não existam os bancos 
indicados neste artigo". 

Justificação 

Visa a emenda a facilitar a arrecadação dos recursos finan-
ceiros previstos na lei, especialmente os relativos à contribuição dos 
proprietários de veículos automóveis. Ao Poder Executivo deverá 
ser facultado operar, para integralização do capital da sociedade, 
através, não só do Banco do Brasil e de outros bancos federais (co-
mo o Banco da Amazônia e o do Nordeste), mas também de esta-
belecimentos bancários sob o contrôle dos Governos Estaduais~ 
Não teria, aliás, cabimento - e seria inconveniente, como é óbvio 
- a exclusão dêsses "outros bancos sob o contrôle do Poder Pú-
blico". Daí a razão da emenda. 

Deve ser prevista, ainda, a necessidade de depósitos bancários 
em praças onde não haja bancos controlados pelo poder públicq. 

Câmara dos Deputados, 24 de junho de 1952. - Hildebrando 
Bisaglia. 

N.0 119 

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do Art. 2.0 da 
emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, com 
parecer favorável da Comissão de Finanças: 

"Parágrafo único. A pesquisa e a lavra, realizadas 
pela Sociedade, obedecerão a planos por ela organizados 
e aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo, sem as for-
malidades, exigências de limitações de área, e outras jul-
gadas dispensáveis, em face do Decreto-lei n.º 3. 236, de 
7 de maio de 1941, autorizando-as o Conselho em nome 
da União". 

Justificação 

O Decreto-lei n.º 3. 236, de 7 de maio de 1941, regula a autori-
zação de pesquisa e a concessão de lavra de jazidas de petróleo e 
gases naturais, e de rochas betuminosas e piro-betuminosas. 
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Trata-se de disposições legais destinadas a definir as relações 
entre o Poder Público e entidades privadas de natureza diferente da 
Petróleo Brasileiro S. A., sociedade de economia mista em que 
o Govêrno tem interêsses preponderantes. A Petrobrás não é uma 
concessionária comum, mas realmente, um "organismo descentra-
lizado do Estado'', sob a forma de sociedade por ações. 

Em vista do vulto dos empreendimentos programados pelo Go-
vêrno para levar a têrmo, através dessa sociedade de economia mis-
ta, os trabalhos de pesquisa e de lavra não devem ser prejudicados 
por formalidades e limitações incabíveis, no caso. Seria o Estado 
auto-limitar-se na sua ação, a equiparação da Petróleo Brasileiro 
S. A. às emprêsas privadas permissionárias de pesquisa ou con-
cessionárias de lavra. 

Os modernos processos de pesquisa de petróleo têm, aliás, que 
se aplicar em áreas extensas, para apresentarem rendimento. Se 
a Petróleo Brasileiro S. A. ficasse sujeita às limitações do Decre-
to-lei n.º 3. 236, teria o seu êxito comprometido. E, ao lançar-se o 
Poder Público num empreendimento dessa ordem, as melhores con-
dições para obter êxito devem ser asseguradas, prévia e permanen-
temente. 

Câmara dos Deputados, 24 de junho de 1952 - Hildebrando 
Bisaglia. 
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SESSÃO EM 26 DE JUNHO DE 1952 

... . . . ... . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ORDEM DO DIA 

Primeira discussão do Projeto n.o 1. 516-A de 
1951, que dispõe sôbre a constituição da Sociedade 
Por Ações Petróleo Brasileiro S. A. e dá outras pro-
vidências (Do Poder Executivo) . Anexo ao Projeto 
número 1.595, de 1952, que dispõe sôbre a orga-
nização da Sociedade Por Ações Petróleo Brasileiro 
S. A. e dá outras providências; tendo parecer, com 
emendas da Comissão de Constituição e Justiça, 
com voto em separado do Sr. Castilho Cabral e de-
clarações de votos dos Senhores Lúcio Bittencourt 
e Augusto Meira; com parecer da Comissão de Segu-
rança Nacional, adotando como substitutivo do Pro-
jeto n.0 1.516, de 1951, de iniciativa do Poder Exe-
cutivo, o Projeto n.º 1.595, de 1952, com emendas; 
parecer com emendas, da Comissão de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, parecer com emen-
das da Comissão de Economia. Parecer da Comis-
são de Finanças, com emendas ao Projeto, e favo-
rável às emendas das Comissões de Constituição e 
Justiça, e de Economia, com declaração de votos 
dos Srs. Alde Sampaio, Abelardo Andréa e Raul 
Pila. (Anexos os Projetos ns. 1.517-51 e 1.595-52). 

O SR. PRESIDENTE -Tem a palavra o Sr. Osvaldo Orico, que 
vai falar contra o Projeto. 

O SR. OSVALDO ORICO - Começarei, Sr. Presidente, . as 
breves considerações que me trazem à tribuna, ponderando ao hon-
rado Sr. Presidente da República a sabedoria daquele provérbio, 
que reza: 

"Das palavras que calares, dessas serás senhor; das 
palavras que disseres, serás escravo." 
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Tem o ilustre Sr. Getúlio Vargas, na tradição política e ad-
ministrativa do Brasil, responsabilidades marcantes que guiam os 
seus passos na trajetória governamental, de modo que, se S. Ex.ª 
fugir a elas, será por elas perseguido. 

A Nação, sobretudo no que ela tem de dinâmico por fôrça das 
condições especiais que atuaram em nosso processo histórico, está 
verdadeiramente atônita diante da frase que nos veio de Candeias 
ou de outro ponto do território baiano, frase atribuída a S. Ex.ª 
e não desmentida, apesar de eliminada do texto oficial de seu dis-
curso. 

A frase que sacode os nervos do País é esta: "Nada necessita-
mos do estrangeiro; a êle nada pedimos". 

Semelhante expressão, soprada nas notas dos telegramas e 
não gravada na contextura do discurso, deixa o País e os círculos 
políticos numa grave expectativa: a de saber onde está, verda-
deiramente, a personalidade política e administrativa do Presi-
dente da República, se nas mensagens e discursos da hora presen-
te ou naquelas páginas memoráveis de sua jornada de candidato 
à presidência da República, quando declarou perante a Nação, 
confiante nos seus atos e nas suas idéias, partidário do monopó-
lio estatal. E ainda mais; não compreendia que se entregassem 
os haveres do País, que se constituísse emprêsa para explorar nos-
sas jazidas petrolíferas que não obedecesse, rigorosamente, ao 
completo contrôle do Estado, único, segundo suas expressões, capaz 
de evitar fôssem as riquezas minerais de nossa terra associadas ou 
dadas a elementos que pudessem desvirtuar o programa naciona-
lista da exploração e entregues a testas-de-ferro. As expressões de 
S.Ex.ª constam de entrevistas publicadas em jornais e revistas do 
sul do País, declarações formais oferecidas à curiosidade de quantos 
buscaram ouvir-lhe a palavra, e se documentaram no sentido de 
precisar o verdadeiro pensamento que o uniria na sua cruzada 
em benefício da exploração das nossas jazidas minerais. Estranho, 
pois, é ver que S. Ex.ª, na mensagem com que encaminhou ao 
Congresso o Projeto n.º 1. 516-A, tenha tomado rumos diferentes, 
seguido jornada totalmente diversa daquela em que se recomen-
dou, como cavaleiro andante do nacionalismo, desfraldando uma 
bandeira que aliciou tantos adeptos e crentes. Agora, quando se 
formou uma corrente de opinião no sentido de atrair S. Ex.ª para 
a órbita de suas próprias idéias e palavras agora, quando en-
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grossa essa corrente de opinião, capitaneada e fortalecida por ele-
mentos dos mais expressivos do partido que apoiou decisivamente 
sua candidatura à Presidência da República, é curioso que S. Ex.ª· 
porfie em recomendar, como ato acertado de uma política legis-
lativa, projeto que sofre dentro do Congresso Nacional as mais 
graves, severas e justas restrições, projeto com o qual não se 
pode conciliar a opinião pública ferida em sua expectativa, cho-
cada nos seus escrúpulos e ilusões, por uma orientação que se 
afasta de tudo quanto pregou na sua plataforma política o can-
didato trabalhista à presidência da República. 

Para sanar os males dêsse dicroísmo, corrigir as diversidades 
dessa ambivalência, procura o honrado Sr. Getúlio Vargas, no 
jôgo das palavras e no contraste dos conceitos emitidos, agitar o 
cenário da vida brasileira, trazendo a debate uma suposta e inad-
missível incompatibilidade entre o sentimento nacional e os es-
trangeiros que colaboram conosco na mesma obra sinérgica de 
preparar a riqueza, com o mesmo espírito resoluto de associar os 
interêsses do capital alienígena às fontes da produção e ao suor 
do trabalhador nacional. 

Não logrará S. Ex.ª, usando de argumentos que chocam a 
Nação, em vez de entusiasmá-la; não conseguirá, assim, S. Ex.ª 
reconquistar a popularidade perdida, porque essa popularidade 
deve ser o fruto da coerência, da fidelidade às promessas feitas e 
aos juramentos solenemente contraídos. Quando S. Ex.ª, na pra-
ça pública, na tribuna dos comícios ou nas declarações à impren-
sa, dava provas de seu espírito de combatividade, afirmando ao 
País que o monopólio estatal era a forma lógica de preservar o pa-
trimônio público a maneira ideal de sustentar um programa de re-
forma, programa que, infelizmente, não tem sido cumprido, por-
que, ao contrário do que imagina o orador de Candeias, a bandei-
ra do nacionalismo, que êle sempre conduziu, se está deslocando 
para outras mãos, levada pela fôrça de outros entusiasmos. 

Os ensinamentos da era contemporânea advertem-nos de que 
o ideal, nos países de economia incipiente, para garantir o êxito 
de uma emprêsa e a sua conservação sem problemas posteriores é 
o regime autárquico adaptado ao sistema técnico de exploração, 
assumindo o poder que o empreita e o dirige a responsabilidade 
efetiva da emprêsa. Sobretudo numa época como a nossa, sacu-



- 552 -

dida por fenômenos tão diversos, entre os quais se inclui a pre-
sença sorrateira dos trustes que dominam, por estas ou aquelas ra-
zões, o mercado petrolífero em qualquer parte do mundo, insi-
nuando-se por todos os meios na preservação de um monopólio 
que já adquiriu fôrça universal. 

Tomo, senhores, de um jornal insuspeito à discussão do as-
sunto em foco, um telegrama originário de Washington, denun-
ciando uma conspiração internacional com testemunhas e do-
cumentos em mãos do Presidente Truman. 

Diz o citado despacho: 

"O senador democrata Thomas Jenning afirmou hoje 
que o Presidente Truman está retendo a publicação de 
uma nota sôbre o monopólio mundial de petróleo, e pede 
uma investigacão sôbre o cartel. Declara Jennings que 
a Comissão Federal de Comércio avançou algo sôbre uma 
conspiração sôbre o cartel do petróleo e solicitou a publi-
cação do documento, a fim de livrar a indústria petrolí-
fera das garras dêste monstro monopolístico. O senador 
pede providências ao Procurador-Geral e, ao mesmo tem-
po insiste em que a Comissão Judicial e de Pequenos Ne-
gócios do Senado deva investigar o assunto, afirmando, 
outrossim, que Truman está retendo o informe em ques-
tão, e que teme que tal fato possa afetar as relações entre 
os Estados Unidos e o estrangeiro." 

:É, portanto, no momento em que na grande república norte-
americana se busca proceder a uma investigação no sentido de 
examinar as causas diversas, as causas múltiplas que fortalecem 
os trustes do petróleo facilitando a sua tarefa de sugar a economia 
das nações imprevidentes e perturbando as emprêsas, e ainda as 
que melhor dotadas de espírito nacionalista, é numa hora como 
esta, periclitante e grave, que o Congresso Nacional examina e 
parece inclinar-se por um projeto que tantas portas e passagens 
secretas oferece à intromissão do capital estrangeiro e, mais do 
que isso, a possibilidade de se encartarem os trustes na zona sub-
sidiária da emprêsa mista. Mal avisado andou, portanto, o Sr. 
Presidente da República, que tinha a defender, como Chefe de Es· 
tado, antes de tudo a sua anterior resistência à voracidade dos gru-
pos internacionais do petróleo, mal avisado andou S. Ex.ª ao 
encaminhar ao exame do Congresso um projeto que ainda 
retocado, como o está sendo, em tôdas as comissões técnicas, 
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não oferece ao país as garantias essenciais de que êle necessita 
para cobrir-se contra as surprêsas de uma organização vigilante, 
que, operando em todos os continentes, tem perturbado não só 
as possibilidades de rendimento econômico das emprêsas, senão a 
própria vida política, a soberania de nações onde aparece com as 
suas garras aduncas, interceptando a determinação do Estado de 
explorar, em benefício do próprio país, suas jazidas minerais, a 
riqueza do seu subsolo. 

Muito trabalho terá, eu creio, o ilustre líder da maioria para 
conciliar, nas divergências do candidato de ontem com o Chefe 
de Estado de hoje, uma atitude que tanto o recomendou, no pas-
sado, ao sufrágio dos seus concidadãos, e que tantas reservas lhe 
oferece hoje. Desviado da rota nacionalista, que sempre foi o seu 
itinerário de governante, encaminha-se hoje S. Ex.ª por uma ou-
tra estrada, preferindo roteiros diversos . Por um paradoxo do des-
tino, são seus próprios adversários, os elementos oposicionistas, 
que querem alertá-lo, empregando os melhores elementos de con-
vicção para recolocar o Presidente na zona de seus próprios atos e 
idéias. 

Voltando à frase de S. Ex.ª, de que nada pedimos e nada que-
remos do estrangeiro, devo ponderar, que, sómente um equívoco 
social, político e humano poderia levá-lo a tal afirmativa, de cuja 
veracidade até se pode duvidar, pois não veio a constar do texto 
oficial de sua oração. E' preciso não confundir - e não confundi-
mos de nenhuma forma - o estrangeiro que aqui se radicou, o 
estrangeiro que aqui se virá radicar, o estrangeiro a cujas portas 
temos batido tantas vêzes para que nos forneça o braço e o capital, 
o estrangeiro laborioso, que para aqui acorre, trazendo elementos 
de colaboração ao progresso do país, com os trustes internacio-
nais. ~stes, sim, geram a desconfiança, perturbam a economia 
e põem em risco, em alguns casos, a própria soberania das nações. 

Faço estas manifestações declarando logo como profissão de 
fé: não formo, de maneira alguma, entre os que consideram a Pá-
tria em perigo por esta ou por aquela hipótese, e, sim, entre os 
que estão perfeitamente repousados sôbre a estabilidade política 
das nossas instituições, do nosso destino à face da Terra. 

Não tenho essa psicose do mêdo, que se alastra por certos cír-
culos, e estou seguro de que mesmo sofrendo a infiltração de ele-
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mentas indesejáveis na economia de suas jazidas, não corre perigo 
a Nação brasileira ... 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Permita. Nem V. Ex.ª poderia ter 
essa nevrose, nunca. V. Ex.ª não é nenhum dêsses deslocados de 
guerra que trouxeram nas pacotilhas com que desembarcaram, 
aqui, ressentimentos, recalques capazes de suscitar essa nevrose. 

O SR. OSVALDO ORICO - Muito agradecido a V. Ex.ª. 
Faço-lhe, também, a justiça de acreditar que está na mesma situa-
ção e que somente por um excesso, talvez, nos debates aqui trava-
dos, tenha proferido uma frase que embora explorada em outro 
sentido, não pode, de nenhuma forma, afetar o patriotismo e a 
consciência das suas responsabilidades, como cidadão e parla-
mentar. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Se V. Ex.ª me permite um aparte, 
aproveito a oportunidade para esclarecer, de uma vez por tôdas ... 

O SR. OSVALDO ORICO - Penso que V. Ex.ª nada tem a es-
clarecer, porque a sua vida política, a sua trajetória na vida pú-
blica e a sua ação respondem mais do que responderiam as pa-
lavras. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Muito obrigado. 
O SR. OSVALDO ORICO - Permito a V. Ex.ª o aparte, so-

licitando-lhe a fineza de resumi-lo o mais possível, porque minha 
jornada é longa e tenho realmente problemas e argumentos a 
ventilar no debate que se está travando, nesta Casa, em tôrno de 
um projeto que é vital para a nossa era e deve ser preservado para 
as gerações futuras. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Muito obrigado. Tomarei o cuidado 
de pedir prorrogação para V. Ex.ª. Em princípio, Sr. Deputado, 
o meu aparte sôbre a visita da esquadra americana tem sido de-
turpado. E a primeira condição de julgamento de uma atitude, 
por parte de quem quer que seja, é a lealdade, o respeito à verdade 
porque faltar a esta, sim, é leviandade irremissível. Respondo ape-
nas aos jornalistas que, no seu passado, pelos serviços à democra-
cia e pelos grandes sacrifícios que fizeram por ela, têm o direito 
a essa resposta. Evidentemente, não respondo à gente da pacoti-
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lha, aos deslocados de guerra. O meu aparte, que está no "Diário 
do Congresso" de sábado, foi o seguinte: 

"Antes de tudo, os nossos amigos americanos, às vê-
zes, são de uma falta de lucidez ou de senso de oportuni-
dade enorme nas suas exuberantes manifestações de po-
lítica internacional. 

Uma esquadra americana é sempre recebida em pôr-
to brasileiro, como manifestação de simpatia daquele 
país, nosso velho aliado. Mas escolher a oportunidade em 
que se vota o projeto da Petrobrás, ou se vai votar um pro-
jeto de câmbio livre, é quase confirmar os têrmos daquela 
notícia da revista "Times", do dia 16 do corrente ... " 

Esclareço que esta revista, conhecida de todos os Deputados, 
em tópicos já traduzidos e divulgados depois disso, afirma cate-
goricamente que os meios econômicos americanos fizeram pressão 
sôbre uma instituição oficial daquele país, o Export Import Bank, 
no sentido de negar o empréstimo pretendido pelo Govêrno brasi-
leiro, a fim de que êsse mesmo Govêrno voltasse atrás daquela in-
feliz atitude do Sr. Presidente da República, em dezembro últi-
mo, sôbre o retôrno de capitais. Portanto, eu me referia também a 
outro assunto, ao lado dêsses do petróleo. Mais adiante, como o 
nobre Deputado Lôbo Carneiro, que se achava na tribuna, hou-
vesse dito que a presença do Sr. Dean Acheson, no Rio, visava 
contornar dificuldades para êsse mesmo problema do retôrno de 
capitais, acrescentei ... 

O SR. PRESIDENTE - Peço permissão ao ilustre aparteante, 
para submeter à votação requerimento do Sr. Euzébio Rocha, 
no sentido de ser prorrogado o tempo do orador por mais 15 mi-
nutos. 

Os Senhores que o concedem, queiram ficar como estão. 
(Pausa). 

Está concedido . 
O Sr. Deputado Osvaldo Orico dispõe ainda de 15 minutos. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Permita o nobre orador concluir 

meu aparte. Acrescentei, então: "A vinda dessas belonaves não 
deve ter obedecido a nenhum outro propósito. Como diz o nobre 
colega, Sr. Deputado Plácido Olímpio, dá a impressão de um des-
tacamento de polícia em porta de sessão eleitoral". 
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Como vê V. Ex.ª, referi-me à expressão de um outro colega. 
Que houve essa impressão de inoportunidade da visita da esqua-
dra norte-americana, houve. Participam dela outros que não eu 
apenas, e lembro um que está acima de suspeita de comunismo, 
de simpatia pela esquerda, de antipatia para com os americanos, 
ou de leviandade: o nobre e venerando Presidente Artur Bernar-
des. Minutos antes de meu aparte, por iniciativa de S. Ex.ª foi o 
assunto aflorado e o ilustre estadista acentuou a mesma inoportu-
nidade. Seria leviandade, nobre Deputado, ter dito eu que essa 
esquadra, vinda aqui sem o mínimo propósito de fazer pressão, 
realmente, do ponto de vista militar, obedecia, contudo, a uma 
pressão diplomática? E admitindo, mesmo, a hipótese de que 
não viesse sob essa pressão diplomática, poderia ter escolhido me-
lhor época. Seria isto uma imprudência, uma leviandade minha? 
Neste caso, leviano teria sido o maior dos Deputados que esta Casa 
já conheceu, em todos os tempos. V. Ex.ª que honrou o serviço 
diplomático brasileiro, conhece o episódio, assaz divulgado pelo 
próprio Itamarati com o trabalho notável de Américo Jacobina 
Lacombe "Rio Branco e Rui Barbosa" quando uma outra esqua-
dra americana corria mundo, numa demonstração político-mili-
tar e resolveu tocar no Brasil. O grande chanceler convidou Rui 
Barbosa para fazer o brinde aos oficiais americanos, e êste recu-
sou; instado, tornou a recusar, e, então deu as razões de sua ati-
tude, em carta, que peço permissão para ler: 

"Se se tratasse agora de servir à paz, ao direito, à 
humanidade como no caso do Pan-Americano da Con-
ferência da Paz eu não me esquivaria à missão, que Vos-
sa Excelência me propôs, de os saudar. 

Mas o que neste momento presenciamos, é simples-
mente o contrário, o reverso de 1906 e 1907: uma demons-
tração militar, a maior e menos oportuna ostentação da 
fôrça naval que os mares já viram. 

Louvar eu êste rasgo de prepotência marcial em ple-
na paz seria não só constranger os meus sentimentos mas 
até contradizer o meu coerente papel em Haia." 

São as palavras de Rui Barbosa em face de outra visita da 
esquadra americana. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, aí está a quem poderiam 
ser aplicadas as expressões que a leviandade atirou sôbre mim. 
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Não vou abusar da generosidade com que o nobre Deputado me 
tem concedido interomper o seu discurso com a leitura dêsse 
documento hoje. 

1l:le me merece todo o aprêço, já pelos sentimentos que sempre 
tive de simpatia para com a esquadra, já pelos têrmos corteses 
em que está vazando a carta. Amanhã a lerei, dela dando conheci-
mento à Nação, como é de meu dever. 

O SR. OSVALDO ORICO - Folgo com o aparte, que me per-
mite o juízo que faço do atual Ministro da Marinha, das persona-
lidades mais esclarecidas da atual Administração, homem inte-
ligente, operoso e culto. A carta de S. Ex.ª há de estar vazada em 
têrmos tais, com tal cavalheirismo e probidade, que deixará mui-
to bem a ambos ao destinatário e ao missivista. 

Contrário na essência aos legítimos interêsses nacionais, é 
claudicante na forma o texto do projeto que nos veio com a men-
sagem presidencial . 

Nêle se encontram até mesmo palavras inexistentes no dicio-
nário da língua . 

Foi necessária que a pericia, a técnica, o sentimento de pes-
quisa do nobre Relator da Comissão de Justiça agisse no caso para 
substituir vocábulos que não constam dos léxicos. Verbi gratia, 
o têrmo "incorporar", que figura no Art. 1.º da Petrobrás. A pa-
lavra é "encorporar" e o ilustre Relator da Comissão de Consti-
tuição e Justiça, Sr. Antônio Balbino, tocou realmente no ponto 
sensível, foi exato e feliz dando ao texto do projeto a palavra jus-
ta, que é "constituir", porque na técnica jurídica e gramatical 
têm sentidos diversos, êsses vocábulos. 

Encorporar (e não incorporar) é o ato de juntar num só 
corpo ou num só todo. 

Constituir - como o propõe o relator, emendando o projeto, 
é ser a base ou a parte essencial de alguma coisa; formar, cumprir. 

Ora, o que a Petrobrás deseja, como o prova o Art. 4.º do 
projeto, é erigir-se sôbre o acervo existente, constituindo-se com 
aquilo que já existe como base, como parte essencial da Nação, 
o patrimônio material adquirido, estudos e mapas, petroleiros, re-
finarias e bens e direitos que possui relacionados com o petróleo, 
inclusive jazidas de combustível, de rochas betuminosas e de gases 
naturais. 
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A palavra constituir é a que verdadeiramente dá sentido ao 
projeto. 

O Sr. Coelho de Souza - Peço licença ao nobre orador para 
rápido aparte. As futuras conferências interacadêmicas de Lisboa 
para fixação de novos acôrdos ortográficos hão de render homena-
gens ao relator dessa homenagem. 

O SR. OSVALDO ORICO - Eu próprio aqui lhe rendo as mi-
nhas porque, realmente, a palavra "encorporar" está desajustada 
no conteúdo da proposição. 

Por outro lado, é o vocábulo constituir que se encarrega de 
denunciar o que realmente ocorrerá com a transferência de todos 
os bens da União para a emprêsa mista que se planeja. 

Nem o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, que 
é realmente dotado de tôda boa vontade e simpatia para o projeto, 
nem êsse relatório consegue atenuar uma disposição verdadeira-
mente decisiva ao patrmônio nacional, porque a verdade é que 
constituindo, como se constitui como capital inicial da emprêsa, 
aquilo que constitui um patrimônio inalienável da União, esta-
mos comendo os ossos para depois entregar a carne aos sócios do 
empreendimento. 

Vou ler de passagem o que diz o relator do projeto, apreciando 
o Art. 4.0 da proposição. Salienta 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 % , foca-
lizando que com isso pràticamente o risco da pesquisa recairá sô-
bre o capital integralizado por ela". 

Ora, se a União concorda em sacrificar as vantagens de uma 
etapa já atingida, se a União corre todos os riscos, até a pesquisa, 
como é que depois disso concorda em entregar aquilo que já cons-
titui uma realidade indiscutível, a caminho de um rendimento 
seguro que viria em socorro das populações brasileiras, quando tão 
necessitados do empreendimento? Torna-se necessário focalizar a 
importância que tem o estrangeiro na evolução do nosso processo 
histórico e o desserviço que nos podem prestar aquêles que, sob 
a capa de trustes internacionais, pretendem intervir nos nossos 
negócios internos, repetindo aqui casos de que se devia arrecear 
a opinião pública do País, diante de espetáculos desastrosos e de-
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sagradáveis, como os que ocorreram na Arábia, no Irã, na Vene-
zuela, no México e em outras regiões. Ainda ontem, os jornais assi-
nalavam a opinião do Embaixador Vilalobos, de novo entre nós. 
Assinala êsse diplomata que, enquanto o petróleo mexicano estêve 
sob o guante dos interêsses estrangeiros, o país não prosperava. 
Na exploração das jazidas de petróleo, sob o "contrôle" dos capi-
tais anglo-americanos, o México nunca produziu mais do que 40 
milhões de barris. Nacionalizada essa indústria, depois que o Go-
vêrno tomou a si o contrôle das jazidas e exploração, o rendimento 
elevou-se a 100 milhões de barris! 

Isto prova, Srs. Deputados, que a exploração nacionalista, 
sob direção do Estado, longe de representar um "handicap" na ex-
ploração de uma emprêsa, pode servir, quando orientada patrió-
ticamente, para estimular as energias e dar à Nação recursos tra-
duzidos de modo a transformar a riqueza do subsolo em benefício 
de todos e não na prosperidade de alguns . 

O Sr. Coelho de Souza - Com referência ao México, basta 
acentuar que, depois da nacionalização, cessaram as revoluções 
que eram financiadas pelos trustes. 

O SR. OSVALDO ORICO - Recolho o aparte de V. Ex.ti. 
como uma colaboração no sentido político do meu discurso. 

Efetivamente, a partir da nacionalização, pelo govêrno do 
México, das suas jazidas de minério, nunca mais ali se verificaram 
os pronunciamentos de antes. E a História Política do México dos 
nossos dias é demonstração suficiente para os que zombam das 
possibilidades de contrôle do Estado, em emprêsa de tal natureza. 

E' preciso fazer ver a êsses incrédulos, a êsses descrentes, que 
o Estado também pode, dentro dos princípios que orientem uma 
política de propósitos honestos, transformar uma emprêsa sob seu 
contrôle em sistema tão poderoso como o da emprêsa mista, que, 
para muitos, constitui um remédio milagroso e único. 

Esquecem, aquêles que têm o fetichismo da receita que muitos 
empreendimentos têm falhado sob o regime da emprêsa mista. 
Por exemplo: o Banco do Brasil. 

Se quisermos investigar o que se passou e o que ainda se 
passa naquele estabelecimento de crédito teremos o desprazer de 
constatar que não corresponde à finalidade prática para que foi 
criado, e que muita coisa ainda ocorrerá, porque, tratando-se de 
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emprêsa mista, sem as responsabilidades diretas do Govêrno, os 
segredos maçônicos de operações que escapam ao exame do Con-
gresso e do Tribunal de Contas ficarão para sempre sepultados 
nos arquivos. 

Agora mesmo, Srs. Deputados, no momento em que os serven-
tuários da União, acossados por uma carestia sem precedentes na 
história social do país, pleiteam - e o fazem há longo tempo -
salário correspondente às necessidades do aumento de custo de 
vida, em todos os setores e em todos os pontos do Brasil, os direto-
res do Banco do Brasil se aprestam para elevar seus vencimentos, 
o que representa verdadeira afronta à miséria coletiva em que se 
debate o nosso povo. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! Lembro ao nobre orador 
estar findo o tempo de que dispunha. 

O SR. OSVALDO ORICO - Terminarei, Sr. Presidente, as 
considerações que me trouxeram à tribuna, respigando do discurso 
do Sr. Getúlio Vargas um tópico que se dirige aos partidários de 
"o petróleo é nosso", dizendo-lhes que "é nosso, mas. . . debaixo da 
terra". Poderiam êles replicar que, a expo-lo à cobiça dos trustes, 
é preferível que seja nosso, em baixo da terra, que dos outros, 
fora dela. 

Uma consideração de ordem histórica e política assalta-me no 
final dêste discurso. E' o episódio do Infante Dom Carlos, exposto 
à impiedade e sanha de seus contemporâneos. Esperneando con-
tra o carrasco que o estrangulava, o príncipe espanhol ouvira dêle 
êste consôlo, que é o mesmo refrão empregado por aquêles que 
desviaram o Chefe da Nação de sua tradição favorável ao mono-
pólio estatal do petróleo: 

- "Aquiete-se, meu senhor, que estamos fazendo isto para 
seu bem". (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumpri-
mentado). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Alberto Deodato, 
que vai falar a favor do projeto. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Sr. Presidente, no dia 30 de 
abril passado, o ilustre líder do meu partido, Deputado Luís Gar-
cia, após uma reunião da bancada da União Democrática Nacional, 
declarou, desta tribuna, que a bancada da União Democrática Na-

36 - 26246 
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cional havia adotado o projeto estatal do honrado Deputado Bilac 
Pinto, mas respeitava as opiniões contrárias dos Deputados do seu 
partido. Manifestei minha opinião há vários meses, opinião fir-
mada depois da mesa-redonda das comissões reunidas quando ouvi 
a palavra convincente, sincera, patriótica do ilustre Gen. Jua-
rez Távora. Senti que as palavras do ilustre cabo de guerra e hon-
rado político brasileiro coincidiam com o meu pensamento político 
de homem liberal-social. De liberal-social, digo eu, porque neste 
século não se pode mais ser liberal simplesmente. 

Sinto, Sr. Presidente, profundamente, que muitos Deputados 
do meu Partido discordem do meu ponto de vista, ou por outra, 
discordar eu do ponto de vista de Deputados do meu Partido prin-
cipalmente, porque, entre meus adversários, figuram homens ilus-
tres, brilhantes e patriotas tão sinceros como eu: Bilac Pinto, Alio-
mar Baleeiro e tantos outros. Estou com a Petrobrás, porque acho, 
com Raymond Racine, e com todos os que discutiram a Constitui-
ção da Suíça de 1945 que a sociedade de economia mista é um micro-
cosmo em que se reúnem dois mundos - o individualista e o cole-
tivista. Mas, Sr. Presidente, o que me causa espanto, é ver que 
dois partidos desta Casa, o Comunista e o Socialistas, adotam a 
mesma tese estatal, indo frontalmente de encontro a todos os prin-
cípios que os instituíram. 

O Sr. Orlando Dantas - Estou chegando agora e ouvi V. Ex.ª 
falar no Partido Socialista. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Vou falar nêle muitas vêzes 
mas só agora comecei minhas considerações. Lamento V. Ex.ª 
não me ouvisse desde o início. 

Sr. Presidente, se lemos todo Marx, se lemos Engels, se lemos 
Lenine, até o ano de 1945, não ignoramos que o Partido Comunista 
só admitia estatalismo na intervenção econômica quando o Estado 
fôsse Estado-operário. Diziam os pontífices dêsses partidos, os 
mestres, as matrizes dessas idéias e teorias, que não se compreen-
de o operário, o trabalhador, o povo, a Nação, aumentando a ri-
queza do Estado burguês, capitalista. Se o Brasil, portanto, é para 
êles um Estado capitalista ou burguês, se somos os devoradores das 
economias, por que o Partido Comunista é pela tese estatal, num 
Estado burguês como o Estado brasileiro? O Partido Comunista 
só concebe - e desafio o representante daquela agremiação par-
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tidária a afirmar o contrário - até 1945, o estatismo na interven-
ção econômica, no Estado-operário, quando o Brasil, portanto se 
transformar em Estado-operário. 

Só em 1946, Stalin, o discípulo amado, mas traidor de seu 
chefe, representando a fôrça internacional, com o fim de amole-
cer, revolucionar e apodrecer os Estados burgueses, desfraldou, con-
tra suas idéias matrizes e contra suas teorias, a bandeira de que, 
no domínio econômico, a emprêsa no Estado burguês devia ser 
estatal. Vemos, então, a razão do slogan do comunismo brasileiro 
"o petróleo é nosso". É o mesmo slogan da Rumania, da Tcheco-
Slováquia e de todos os países onde haja essa economia em po-
tencial. 

Era uma traição às idéias matrizes de seu Partido, ao seu cre-
do, era uma traição ao seu catecismo, mas necessário, para enfra-
quecer o Estado burguês, estabelecendo a luta entre a burguesia 
e o elemento comunista, em choque. 

O Partido Socialista que tem nesta Casa um ilustre represen-
te, cuja presença me comove, porque se trata de parente e velho 
amigo de infância, a quem, além dos laços sanguíneos, me liga o 
afeto dos raros dias idos da minha juventude, não admite esta-
talismo, não admite que o Estado dirija a economia. E para prova 
vou ler para o digno e honrado Deputado Orlando Dantas peque-
no trecho de Oto Bauer em "Den weg zum Socialismus", pág. 18. 

O Sr. Orlando Dantas - Poderia V. Ex.ª dizer-me, antes, em 
que ano foi publicada essa obra? 

O SR. ALBERTO DEODATO - Em 1918, em Viena. 
Diz Oto Bauer, pontífice máximo do socialismo, o seguinte: 

"Quem, pois, administrará a indústria socialista? 
O Govêrno? Nunca! Se o Govêrno administrar tôdas 

as indústrias sem exceção, tornar-se-ia poderosíssimo fren-
te ao povo e à representação nacional. Um tal acréscimo 
de poderes governamentais seria um perigo para a de-
mocracia. Nós outros, socialistas, nunca, jamais, temos 
dessocialização da indústria." 

O Sr. Orlando Dantas - V. Ex.ª deve compreender que o 
autor citado não representa o pensamento do Partido Socialista 
Brasileiro. 
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O SR. ALBERTO DEODATO - Ninguém representa o pen-
samento do seu Partido. O chefe de seu Partido, o Sr. João Man-
gabeira, é discípulo amado do liberal Rui Barbosa. 

O Sr. Orlando Dantas - Não se exalte V. Ex.a. Poderemos 
iniciar a discussão. V. Ex.ª há de compreender que nós, os socia-
listas do Brasil não somos marxistas. O Partido Socialista do 
Brasil não tem concepção filosófica de vida. É o primeiro fato. O 
segundo é o seguinte: no problema do petróleo, defendemos a 
tese do monopólio estatal sobretudo pelo interêsse nacional que 
ela representa. E mais: não podemos admitir, como socialistas, 
que o Estado vá buscar recursos do povo e se associe, com os lu-
cros certos, com isenções de impostos, com todos os privilégios, 
à economia privada, beneficiando, em vez da coletividade, apenas 
pequeno setor da economia nacional. A tese está certíssima, mes-
mo dentro do ponto de vista socialista geral, no mundo inteiro, 
com especialidade em nosso caso. De modo que V. Ex.ª, com sua 
brilhante inteligência e com sua oportuna citação, não pode con-
fundir, absolutamente, a nós, do Partido Socialista, que defen-
demos a tese do monopólio estatal, quando são justamente os ca-
pitalistas do mundo inteiro que querem a intervenção do Estado 
a todo instante para defender um sistema econômico que não tem 
mais capacidade de proporcionar bem-estar ao povo. 

O Sr. Flores da Cunha - Sr. Deputado socialista, V. Ex.ª 
desde logo repudiou qualquer contacto, qualquer identidade com 
o marxismo. 

O Sr. Orlando Dantas - Declarei que o Partido Socialista 
não tem concepção filosófica. 

O Sr. Flores da Cunha - Vamos al grano. O marxismo tem 
como cúpula de sua doutrina a socialização dos meios de produção. 

O Sr. Orlando Dantas - Não estamos defendendo o marxismo 
aqui. 

O Sr. Flores da Cunha - O socialismo também não quer a 
mesma coisa? 

O Sr. Orlando Dantas - Quer, mas não como concepção fi-
losófica. Não confunda V. Ex.ª concepção filosófica de vida com 
concepção de economia. São duas coisas diferentes. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
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o SR. ALBERTO DEODATO - Não era necessário que o meu 
ilustre e honrado primo Deputado Orlando Dantas dissesse que o 
seu Partido nada tem que ver com os outros Partidos Socialistas. 
Eu sabia disto. O Partido Socialista Brasileiro, como bem diz o 
ilustre Deputado Orlando Dantas, é dissociado de tôdas as normas 
socialistas. Para provar isto, basta lembrar que o seu Presidente, 
o homem que sintetiza as suas idéias, o homem que reúne o pen-
samento político dos seus adeptos, o honrado Sr. João Mangabeira 
é discípulo de Rui Barbosa, o inimigo número um do soc]alismo. 

O Sr. Orlando Dantas - Há confusão em tôdas estas suas afir-
mações. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Há confusão no Deputado Or-
lando Dantas. 

O Sr. Orlando Dantas - Há em V. Ex.ª. 
O SR. ALBERTO DEODATO - A socialização do Partido So-

cialista não é a socialização comunista. 
O Sr. Orlando Dantas - Evidentemente. 
O SR. ALBERTO DEODATO - O Partido Comunista quer a 

estatização quando o Estado fôr Estado-operário. O Partido Socia-
lista não quer a estatização. O que quer é a socialização com a di-
reção da emprêsa entregue aos sindicatos, aos usadores do serviço 
e ao Estado. Esta a diferença do Partido Socialista, que não ad-
mite a direção completa e absoluta do Estado, é sua norma, é sua 
regra. A socialização é a entrega da indústria aos sindicatos e aos 
usadores de serviço, por meio de comitês de direção, enquanto que 
o Partido C~munista quer, não no Estado capitalista, não no Estado 
burguês, no Estado brasileiro, mas no Estado operário a estati-
zação. 

Não se confunda, Srs. Deputados, estatização com socialização, 
ou estatização e nacionalização. 

O Sr. Orlando Dantas - Claro. 
O SR. ALBERTO DEODATO - Nacionalizar é tornar brasi-

leiro os chefes da indústria. 
Esta é a definição geral, embora escritores anglo-saxônicos 

achem que nacionalizar, é também, estatizar. Socializar é tornar 
da sociedade, não exclusivamente da sociedade política mas da so-
ciedade em que também entra a sociedade política, a direção das 
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o Sr. Orlando Dantas - No Partido Socialista Brasileiro de-
fendemos a estatização da energia, do transporte e do crédito e da 
siderurgia. Na realidade, defendemos essa estatização por consi-
derarmos essas atividades fundamentais ao desenvolvimento eco-
nômico e industrial do País. Não defendemos a medida de um modo 
geral, como V. Ex.a está colocando de referência ao Partido Co-
munista, que absolutamente, não temos nenhuma ligáção. 

o SR. ALBERTO DEODATO - A nacionalização, isto é, a 
verdadeira nacionalização, no sentido de tornar nacionais certas 
emprêsas, eu o defendo. Esta foi a minha tese de concurso "As 
funções extra-fiscais do impôsto". Essas fôrças vitais para a nação 
- vindas do subsolo, a exploração de minas, a exploração do pe-
tróleo - ... 

O Sr. Augusto Meira - A nacionalização da imprensa. 
O SR. ALBERTO DEODATO - ... devem, na minha opinião, 

ser nacionalizadas. Esta a tese que defendi na Universidade de Mi-
nas Gerais, que está escrita para todo mundo ler. Agora, sou contra 
o estatilismo, os comunistas, no Brasil a defesa desta tese é uma 
farsa, e para os socialistas brasileiros um êrro. Sou contra a farsa 
e contra o êrro e como liberal-social, não posso admltir a estatiza-
ção de qualquer emprêsa econômica a não ser aquelas que, por 
sua natureza, são deficitárias. 

O meu espanto, diante dos debates sôbre o petróleo nesta Casa, 
não se resume, entretanto, apenas, nas heresias doutrinárias de 
socialistas e comunistas. É também dêsse exacerbado nacionalismo 
na hora presente. 

Não compreendo nem entendo porque nesse mundo, que é um 
só, unido, hoje, pelo dial de um aparelho de rádio, por onde se 
escutam tôdas as vozes do universo; nesse mundo sem mais fron-
teiras, a não ser as fronteiras geográficas, em que cada um vive 
intensamente o milagre da vida internacional: no remédio que 
toma, na missa a que assiste, na gravata que usa, nesse mundo on-
de se vive, tôdas as horas e todos os minutos, a vida de tôdas as 
Nações do universo; não compreendo, numa hora dessas, em que 
batemos às portas do estrangeiro, para obter capital e técnica, ter-
ra sem gente e nação sem dinheiro, estejamos nessa exacerbação 
jacobina nacionalista! 
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O Sr. Orlando Dantas - Sem querer perturbar a oração de 
V. Ex.ª desejava ressaltar que os Estados Unidos, na sua vida pré-
capitalista, foi o país mais nacionalista do mundo. A história do 
capitalismo americano está rica desta orientação, que contribuiu, 
justamente, para que ela atingisse êsse grau. E, hoje em dia, os 
países sujeitos ao colonialismo tomam a bandeira do nacionalismo, 
como expressão de rebelião contra a situação em que vivem, sa-
crificados pelo imperialismo econômico. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Entre êsse nacionalismo, que 
criou a grandeza americana, nacionalismo onde se ajuntaram po-
pulações inteiras de franceses, inglêses e holandeses, vivendo a 
mesma vida comum, nacionalismo que deu um Canadá, que é um 
retalho de raças, que deu a Suíça, que é uma untdade espiritual, 
apesar da mescla de três raças distintas, entre êsse nacionalismo 
criador e o nacionalismo exarcebado de deputados desta Casa e do 
Sr. Getúlio Vargas, quando, ontem, em pleno São Frnncisco, deserto 
e pobre, dizia "que o Brasil não precisava de estrangeiro", há um 
verdadeiro abismo! 

O Sr. Orlando Dantas - Não é do estrangeiro, mas do capital 
internacional imperialista. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Estamos a temer a colonização 
americana. Mêdo de quem, Sr. Deputado? Mêdo de colon!zação es-
trangeira. O Brasil, sem esquadra, sem Exército, conservou a sua 
unidade nacional - porque o Brasil de 1952 é o mesmo de 1500, 
o Brasil sem exército e sem esquadras alijou holandeses e ex-
pulsou franceses e portuguêses; não será o Brasil do século XX, 
com consciência da sua unidade e da sua grandeza, grandeza ma-
terial, e unidade espiritual, que terá receio da colonização ameri-
cana! 

O Sr. Orlando Dantas - V. Ex.ª está ladeando a questão. 
O SR. ALBERTO DEODATO - O Brasil com mêdo da coloni-

zação estrangeira, através dos trustes americanos. Os persas, Sr. 
Presidente, acabam de jogar para fora os inglêses; os mexicanos, 
vizinhos do$ Estados Unidos, expulsaram os poderosos .trustes 
americanos. 

E, no Brasil, êsse ilustre caboclo Orlando Dantas, com mêdo 
do capital colonizador. 
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o Sr. Orlando Dantas - V. Ex.ª está defendendo tese ingrata, 
fora da realidade. 

o SR. ALBERTO DEODATO - Não há neste século mais lu-
gar para o receio ao imperialismo americano nem a influência dos 
seus trustes, na política brasileira! Queria que o Sr. Orlando Dan-
tas me desse um único exemplo de intervenção na política do Bra-
sil do dólar americano. 

Conheço a história dos Estados Unidos, apesa.r de nunca ter 
ido lá e nunca, como advogado ter possuído cliente americano. 

Da história diplomática dos dois países conheço os seguintes 
exemplos: foram os Estados Unidos o primeiro povo que reconhe-
ceu a independência do Brasil. Quando, em 1868, depois da guerra 
de secessão, no caso do Alabama, muitos americanos queriam juí-
zes europeus e todos se ofereceram para o julgamento do célebre 
caso entre Estados Unidos e Inglaterra, foi o juiz mineiro, o Viscon-
de de Itajubá, o convidado pelos Estados Unidos para presidente 
do mais alto tribunal internacional da época! 

Em 1908, conta o Barão do Rio Branco na Revista Americana, 
o presidente Caprillis da Bolívia formava na América do Sul um 
complot contra o Brasil porque, como bem dizem na América do 
Sul, "todos hablan, só nós falamos". Foi graças à intervenção da 
Chancelaria americana junto aos .Países da América do Sul, ao 
nosso lado, que nos vimos livres de uma guerra. 

O Sr. Coelho de Souza - V. Ex.ª está fazendo injustiça. Não 
atacamos os Estados Unidos mas os trustes como Franklin Roo-
sevelt os atacava: atacamos o monopólio, o assalto organizado in-
ternacionalmente, não a nação norte-americana. 

O SR. ALBERTO DEODATO - V. Ex.ª na verdade, defende 
só isso. Conheço muito bem as suas idéias. Mas tem partido de 
outros a exacerbação nacionalista. Sr. Presidente: só houve um di-
nheiro que interveio na política brasileira: o dinheiro russo na re-
volução de 1935. ~sse dinheiro, sim, saiu da área do dólar para a 
do rublo. É dêsse que devemos ter mêdo. 

Estamos, Srs. Deputados, num dilema no mundo. ~sse dilema 
é um abismo entre dois mundos. E' a Coréia que nos divide: ou 
estamos com o mundo americano, na defesa da civilização cristã, 
na defesa das nossas tradições, na defesa da nossa grandeza, na 
defesa da nossa unidade espiritual, ou estamos com o mundo ver-
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melho, afogados na sua ideologia, rompido o passado, sob a pior 
de tôdas as ditaduras. 

O Sr. Orlando Dantas -V. Ex.ª disse que eu não trazia exem-
plos. Quando terminava a guerra, saiu da Europa, diretamente pa-
ra o Brasil, o Sr. Stettinius, que veio ao Brasil, a fim de que resta-
belecêssemos relações diplomáticas com a Rússia. Para quê e por 
quê? Por que o Govêrno restabeleceu essas relações com a Rússia 
e deu anistia aos comunistas. A influência do Govêrno americano 
é muito grande no Brasil. Não somos contra o Govêrno americano 
nem contra o povo americano, mas contra a influência econômica, 
que nos avassala, que nos asfixia, que impede o nosso desenvolvi-
mento. Esta a nossa tese, e V. Ex.a, defendendo brilhantemente 
tese oposta, está procurando confundir a opinião pública, desvian-
do-se da rota que temos, aqui, traçado constantemente. 

O SR. ALBERTO DEODATO - A resposta ao aparte de V. Ex.a 
devia ser dada, não por mim, mas por êsse admirável diplo-
mata, êsse homem wagon lit, o Deputado Osvaldo Orico, enquanto 
eu sou apenas um carro de bois, visto que não conheço um pedaço 
além do Brasil. Diz êle, o Sr. Deputado Osvaldo Orico, que temos 
tido nos nossos negócios a intervenção americana. Ora, acho o 
mundo de hoje tão unido, tão estreito, tão apertado que não há 
nenhuma nação que não tenha influência econômica em outra, 
ou não a receba de outra. Assim como temos tido exemplos de in-
fluência nossa no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, êles a têm 
tido em nosso País, nós a temos tido na América, a América em 
nosso País e em outras nações. O mundo é tão ligado na sua econo-
mia que não encontro motivo de censura nessa intervenção eco-
nômica dos grandes países, de que fala V. Ex.ª, no seu aparte. 

O Sr. Osvaldo Orico - Creio que V. Ex.a não atentou bem para 
as minhas expressões, porque não declarei, no meu discurso - e 
V. Ex.ª pode ver as notas taquigráficas - que estivéssemos sob a 
influência ou intervenção de trustes americanos; disse que devía-
mos evitar os trustes internacionais. Agora, acho que V. Ex.ª foi 
desviado do rumo de sua oração justamente no ponto em que to-
cava na atitude do Sr. Presidente da República em Candeias. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Estou de acôrdo com V. Ex.a. 
O Sr. Osvaldo Orico - V. Ex.ª foi desviado. Quero ser o fio de 

Ariadne, que reconduza V. Ex.a ao ponto visado. E' esta, precisa-
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mente, a tese de que V. Ex.ª estava tratando com tanto brilhantis-
mo e para a qual tem nossos aplausos. Houve uma confusão pro-
positada entre atacar estrangeiros e atacar trustes. A opinião pú-
blica não é contra o capital alienígena, nem contra os estrangeiros 
que colaboram para o progresso do país. A opinião pública se res-
sente e se acautela contra a possibilidade de íntromissão dos trus-
tes, que não são exclusivamente americanos; são organizações 
internacionais, que intervêm contra todo o espírito nacionalista, 
desvirtuando o fim das emprêsas, V. Ex.ª está recolocado, pelo meu 
aparte, no ponto essencial da sua oração, para o qual tem nosso 
completo aplauso e nossa plena expectativa. 

O SR. PRESIDENTE - Há um requerimento sôbre a Mesa, 
porque a hora do orador está terminada, pedindo a prorrogação do 
seu tempo por mais 15 minutos. 

Os Senhores que o aprovam, queiram permanecer como se 
encontram (Pausa). 

Está aprovado. 
O SR. ALBERTO DEODATO-Agradeço a V. E:z:.a, Sr. Presiden-

te, e ao plenário. 
O Sr. Augusto Meira - Permita-me V. Ex.a. Sou grande apre-

ciador do patriotismo de V. Ex.ª, mas preciso chamar a atenção 
de V. Ex.ª para o seguinte fato: fazendo a exaltação dos Estados 
Unidos, tal como merecem, V. Ex.ª está desviando a questão do seu 
ponto central. Somos admiradores da grande terra americana, po-
rém não podemos, por isso, permitir que trustes estejam nos in-
trigando com os Estados Unidos, nem permitir que tais trustes se 
apoderem da nossa riqueza. 

Temos uma Constituição que determina sejam as explorações 
de petróleo, pela sua importância e gravidade, entregue, pura e 
simplesmente, a brasileiro. Nestas condições, tôda intervenção de 
trustes é inconstitucional. Devemos ter a coragem cívica de man-
ter a nossa Carta Magna, que é uma fortaleza e precisa ser de-
fendida por nós, soldados e guardiões da dignidade da Nação. A 
América do Norte não se constitui só de trustes. Entretanto o pró-
prio presidente Wilson fêz sentir que o govêrno americano tinha 
mêdo dos trustes. Não compreendo, pois, esteja V. Ex.ª pondo de 
parte a questão dos trustes e exaltando a América do Norte, coisa 
que ninguém absolutamente contesta. 
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O SR. ALBERTO DEODATO - Agradeço a V. Ex.ª o aparte. 
Mas penso que V. Ex.a não há de acreditar haja um só deputado 
brasileiro que admita seja seu País entregue a um truste estran-
geiro. Não faço tal injúria a qualquer dos deputados brasileiros. 
(Apoiados). 

Sr. Presidente, não é possível que discutamos nesta Casa de pa-
triotas a hipótese de poder haver deputados brasileiros vendidos 
aos trustes internacionais. Debatemos apenas os nossos pensamen-
tos políticos. Somos sinceros, os que defendemos a Petrobrás, a so-
ciedade de economia mista e os Srs. deputados que pregam pela 
economia estatal. Não levantamos a qualquer deputado orasileiro, 
mormente a maioria que apóia o Govêrno, a infame injúria de 
estarem vendidos aos trustes estrangeiros. E' contra isto que pro-
testo. 

O Sr. Augusto Meira - Deixe V. Ex.a esclarecer meu pen-
samento. V. Ex.ª, está usando de uma ignoratio elenchi. V. Ex.ª 
está fazendo como aquêles patos da lagoa, que aparentam se dei-
xar pegar e voam escapando aos caçadores. Sou, absolutamente, 
incapaz de suspeitar da dignidade de nossos colegas, bravos e dis-
tintos brasileiros, com os quais convivemos todos os dias; mas es-
tou no dever de chamar a atenção de todos para o seguinte: temos 
um preceito constitucional a defender. ~ste preceito constitucio-
nal determina que, em relação a esta matéria, como em relação à 
imprensa, somente brasileiros podem merecer concessões. Quando 
declaramos que a imprensa é nacional, não estamos querendo per-
seguir os estrangeiros, nem desdizer da grandeza dos Estados Uni-
dos. Precisamos, entretanto, ter uma voz nacional na imprensa, 
que é a voz maior da Nação. Precisamos, também, aqui, como Depu-
tados, representantes do povo, defender esta fortaleza, que é a 
Constituição Brasileira, a que determina que tais concessões po-
dem ser feitas exclusivamente a brasileiros. Admitir alguém, que 
não seja absolutamente brasileiro, é atraiçoar a Constituição, é 
atraiçoar a Nação e criar perigos que Wilson, o grande Wilson, de-
clarou existirem nos próprios Estados Unidos, nação poderosa, com 
um govêrno poderosíssimo. 

O Sr. Vieira Lins - O nobre orador, brilhante como é ...  
O SR. ALBERTO DEODATO - Obrigado.  
O Sr. Vieira Lins - . . . e dado aos arroubos da tribuna cri- 

minal, como sabemos, está emprestando uma teatralidade de or-
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dem sentimental ao seu discurso, a ponto, de por vêzes, desviar o 
sentimento e o coração do plenário do ritmo, do caminho do ro-
teiro realista do problema. Realmente, nesta Câmara não deve 
haver, não haverá, e nunca poderei crer tenha havido, deputado 
capaz de vender o Brasil a êste ou àquele truste estrangeiro. Não 
é êste o ponto de vista. O que há nesta Casa, dentro, do espírito 
nacionalista daqueles que combatem o projeto e mesmo as formas, 
a sinuosidade da caminhada capitalista dos trustes podendo ama-
nhã nos devorar à traição por sermos negligentes. :t!:ste, o sentir 
da Casa. 

V. Ex.ª chegou a uma paixão tão brilhante e tão elevada, no 
ritmo de seu discurso que exclamou sem sentir - "O Brasil é terra 
sem gente, terra sem dinheiro". Não. Sem dinheiro, talvez, mas, 
gente, tem demais. 

O SR. ALBERTO DEODATO - Agradeço o aparte ilustrativo 
e explicativo do nobre Deputado. 

Quis, apenas, Sr. Presidente, expor meu pensamento político, 
dizer aos meus pares e ao meu partido democrático. cnde as idéias 
são diversas, mas tôdas partidas de homens sinceros, porque sou 
pela sociedade de economia mista. A Petrobrás, com as emendas 
apresentadas nas Comissões de Economia e de Finanças e no ple-
nário, é sociedade nacionalista, organização exclusiva de brasileiros. 
A sociedade de economia mista representa, para mim, liberal-social, 
o ponto de ligação entre o estatismo do coletivismo e o individualis-
mo do capitalismo. É um micro-cosmo, novamente repito, de dois 
mundos que antes se repeliam - o mundo individualista e o mundo 
coletivista. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. COELHO DE SOUZA - Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, o encaminhamento da solução do problema do petróleo tem 
sido apreciado nesta Casa, por eminentes colegas, indiscutíveis au-
toridades na técnica, nas finanças e na economia. Seus aspectos po-
líticos, geralmente relegados são a parte que pretendo apreciar, 
nesta rápida oração, encarando a polftica, tanto no seu sentido clás-
sico de govêrno das nações quanto no sentido comum e popular 
de debates partidários. 

De resto, folgo em me encontrar nesta situação de ter que fa-
lar sôbre assunto tecnicamente quase esgotado, limitado aos seus 
aspectos políticos, por entender que um dos males do Legislativo, 
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uma das causas de seu desprestígio é a onisciência parlamentar, 
o enciclopedismo superficial e bacharelesco. 

Somos representantes da Nação e partícipes da administração. 
Na condição de representantes políticos, temos a obrigação de co-
nhecer suas instituições e na condição de partícipes da administra~ 
ção, temos a obrigação de versar, tanto quanto possível, um dos 
rumos da administração. Infelizmente não há mais, nesta Casa, ho-
mens como aquêle Gomes de Sousa, da primeira legislatura, que, 
aos trinta e tantos anos, esgotara todos os conhecimentos da sua 
época e debatia todos os assuntos. Portanto, Senhores Deputados, 
tendo um dia encaminhado minhas pobres leituras (não apoiados) 
no sentido da política "strictu sensu" e da política educacional, 
jamais terei a petulância de ocupar a atenção de meus ilustres 
pares senão neste sentido. 

Encarando o problema sob o aspeêto político, parece-me haver 
várias argüições levantadas, nesta Casa, contra os partidários do 
monopólio estatal que têm de receber contradita definitiva, em 
bem da posição que ocupamos perante a história política do país 
e face aos nossos concidadãos. 

Uma das acusações que amiúde se apresentam contra r..ós é a 
de que fazemos o jôgo do Partido Comunista. Assim como é injus-
ta e improcedente, e merece repelida com a maior veemência a 
acusação de que possa haver deputados a serviço dos trustes in-
ternacionais, também repelimos, como injusta e improcedente essa 
acusação de que estamos fazendo o jôgo do Partido Comunista. 
(Muito bem). 

Ainda não iniciara o Partido Comunista sua posição militante 
neste problema e já aqui se levantara, há vinte e cinco anos, uma 
grande voz, preconizando o monopólio do Estado e apontando os 
crimes do truste internacional. Essa voz foi a ãe um dos mais ilus-
tres homens que o Rio Grande deu à República - o Deputado Il-
defonso Simões Lopes de cujos discursos não deixarei de ler neste 
momento determinados excertos para que fiquem constando dos 
Anais da Câmara. 

Dizia S. Ex.ª. 
"As nossas minas de ouro, ferro, di&mante, manga-

nês, todo êsse vasto patrimônio foi de há muito alienado 
ao estrangeiro, por pouco mais de nada. Dizem que não 
atinge a 2. 000 contos a importância por êles empregada 
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na aquisição de tão vastos tesouros. As fôrças hidráulicas 
mais próximas dos centros industriais e populares têm 
sido também transferidas a propriedade estrangeira. Se 
não olharmos com clareza o dia de amanhã, passará igual-
mente para êles o domínio do petróleo, em tôrno do qual 
se operam, neste instante as mais intensas campanhas 
econômicas, intensificadas desde o dia em que os grandes 
estadistas e os maiores cabos de guerra do mundo de-
monstraram que êle é a chave da hegemonia industrial 
e política dos povos". 

"E, a propósito, prossegue, convém rememorar o úl-
timo relatório da Comissão Federal Norte-Americana que, 
depois de um ano de acurado estudo, conclui com as se-
guintes palavras: "Existem no México e na América do 
Sul, imensos campos petrolíferos ainda não explorados. 
Nossas companhias deveriam efetuar ali, sem demora ex-
plorações, pois é absolutamente essencial que essas jazi-
das sejam futuramente control_adas por cidadãos nor-
te-americanos''. 

No citado volume, encontra-se também o parecer proferido por 
Simões Lopes juntamente com o atual vice-presidente do Senado, 
Sr. Marcondes Filho, em data de 29 de dezembro de 1927. Nesse 
documento, depois de acentuarem que as jazidas conhecidas esta-
vam, em sua generalidade, ocupadas pelos trustes da Inglaterra e 
dos Estados Unidos, que premeditavam a conquista. ou pelo menos 
o contrôle, mais ou menos hábil das restantes e dos novos campos 
que aparecessem, concluíram: 

"E' mister criar uma grande fôrça capaz de enfrentar 
os poderosos trustes, cujos apetites ficaram acima perfei-
tamente caracterizados. Além, disso, é preciso baixar ao 
mínimo o preço de venda de um produto, ao qual estão 
ligados os interêsses da produção agrícola e industrial e 
as conquistas, enfim, da civilização e do progresso". 

"E' preciso que tão poderosas organizações financei-
ras encontrem entre nós, as resistências e a superior orien-
tação defensiva que só a unidade de ação do Estado e a 
sua soberana autoridade podem com pi-oveito reunir e 
operar". 

Posteriormente, integraram-se nesse movimento insuspeito as 
figuras de patriotas, como o General Horta Barbosa, o General 
Leitão de Carvalho e tantos outros. Ainda neste momento, estão 
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na primeira .linha do movimento nacionalista elementos da nossa 
vida pública conhecidos pelos seus pendores conservadores, como 
o eminente Sr. Artur Bernardes, o conhecido anticomunista Gene-
ral Eurico Gaspar Dutra e inúmeros católicos, entre os quais me 
coloco. 

Assim agindo, estamos dentro da doutrina da Instituição a que 
temos a honra e a alegria de pertencer. 

Na pastoral católica do episcopado brasileiro, publicado em 
setembro do ano passado, onde estão tôdas as assinaturas, desde 
S. Eminência o Cardeal até aos mais humildes bispos prelados, 
lê-se o seguinte trecho, referente ao problema do petróleo. 

"No discurso de Pio XII ao IX Congresso da União 
das Associações Patronais Católicas, há uma palavra que 
projeta muita luz no exame do problema delicado de nos-
sas jazidas de petróleo: "Não há dúvida que a Igreja ad-
mite a nacionalização - dentro dos justos limites - po-
dendo legitimamente aos podêres públicos reservar certas 
categorias de bens os que representam uma tal influência 
que não seria possível abandoná-los nas mãos de parti-
culares sem pôr em perigo o bem comum. Mas fazer da 
nacionalização a regra normal de organização pública 
da economia seria inverter a ordem das coisas". 

:f:ste excerto não é mais do que a reprodução do Art. 82 do 
Código Social de Malines, aqui não citado - síntese da doutrina 
social cristã. 

E, dentre êsses bens apontados como devendo ser preservados, 
porque abandoná-los nas mãos dos particulares seria pôr em risco 
o bem comum, nenhum se destaca tanto quanto a nossa riqueza 
petrolífera, ora em debate nesta Casa. 

Não negamos, nem poderíamos negar, que os elementos filia-
dos ao Partido Comunista Brasileiro se batem pelo mesmo ponto de 
Vista. Mas seria absurdo, seria desarrazoado pretender que se aban-
donasse uma idéia lícita e justa em si mesmo, apenas porque par-
tilham da mesma os elementos ligados ao Partido Comunista. 

De resto, no meu entender, não pode haver argumento mais 
inepto do que êsse porque se fôsse levado às sua~ últimas conse-
qüências, se de todos os movimentos de que participassem os fi-
liados à ideologia comunista os que não comungassem d::~. mesma 
devessem retirar-se, nós então, chegaríamos à conclusão de que 
êsse partido poderia paralisar tôdas as iniciativas, embaraçar a 
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administração pública e anular tôdas as iniciativas partidárias, 
porque, indiscutivelmente, em todos os problemas, como a reforma 
agrária, a reforma de legislação social, haveria campo e possibili-
dade para a intervenção dos elementos filiados ao Partido Co-
munista. 

De minha parte, Srs. Deputados - permita-me esta última 
referência pessoal - declaro que essa atitude nadonalista é uma 
constante de minha vida, que lança suas raízes na minha ju-
ventude e que também não é senão o prosseguimento daquela cam-
panha que um dia foi pregada em todos os quadrantes da pátria 
pelo rapsodo da raça que foi Olavo Bilac. (Muito bem). 

Outra balela que se deve desfazer - e nesse sentido já se fize-
ram ouvir vários apartes nesta Casa - é a de que somos inimigos 
dos Estados Unidos. Todos nós admiramos a grande democracia 
americano, o padrão democrático que ela ralizou, o estilo de vida 
que alcançou; jamais esquecemos sua imensa contribuição no com-
bate ao nazi-fascismo. Se as hostes dos autômatos de Hitler e Mus-
solini foram esmagadas, se o mundo está livre daquela ameaça que 
representava o nazi-fascismo deve-se, principalmente, ao impacto 
da mobilização norte-americana. Mas, entre respeitar e admirar a 
nação americana e servir de pasto ao apetite dos trustes, entre 
confundir uma nação politicamente organizada e a cobiça dos 
grupos de capitalistas ali organizados, há uma diferença funda-
mental diferença que vai da noite para o dia. Já tive oportunidade 
de adiantar, há poucos minutos, em aparte, que a nossa posição 
é idêntica à do Presidente Roosevelt que combateu legalmente, co-
mo atividade tão daninha quanto o totalitarismo, porque ela es-
craviza o homem política e económicamente. 

Outra acusação que se lança contra o nosso movimento é a 
de que estamos nesta atitude por oposição ao atual Govêrno da 
República. Nada mais ingênuo nem mais improcedente. Bastaria 
lançar o olhar sôbre esta Câmara, ver os Deputados que se dis-
tribuem entre partidários e opositores da Petrobrás para se chegar 
a uma conclusão precisamente oposta. Entre os que a combatem 
estão ilustres Deputados partidários exaltados do Sr. Presidente 
da República, como os Srs. Lúcio Bittencourt, Osvaldo Fonseca, 
Vieira Lins e tanto outros. Entre os que a defendem estão oposito-
res da atual situação como o eminente Deputado que acaba de 
abandonar a tribuna. 

37 - 26246 
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Ora, Srs. Deputados, nossa atitude pode ser classificada de 
tudo menos de oposição. Ainda ontem um vespertino desta Capital, 
no seu editorial, lançava contra a campanha nacionalista a acusa-
ção que queremos entregar uma imensa riqueza nas mãos de um 
Govêmo que aquêle jornal classificava pela mais agressiva forma. 

Pois bem, Sr. Presidente, não nos arreceamos de entregar essa 
riqueza nas mãos do atual Govêrno. E se a nossa atitude puder 
ser chamada de oposicionista, então temos invertido completa-
mente o sentido dos têrmos. 

Não pretendo Sr. Presidente, nestes rápidos minutos que nos 
são concedidos pelo Regimento draconiano, fazer a análise dos pro-
j etos em trânsito por esta Casa. Já os eminentes Deputados Nestor 
Duarte e Moura Andrade, em exposição perfeita, demonstraram 
que todos êles apresentam falhas. 

Aguardamos que os mesmos voltem das Comissões, devidamen-
te emendados, para verificar, então, qual dêles é que mais consul-
ta aos nossos anseios, às nossas aspirações, ao nosso ponto de vista 
doutrinário. Mas, o que não podemos deixar de declarar, desde já 
é que, de todos os projetos apresentados o que oferece maiores im-
perfeições, fazendo-se abstração das emendas que já tenha rece-
bido ou que possa vir a receber, é, sem dúvida, o projeto da Petro-
brás. Tão defeituoso é êle que o Sr. Presidente da República, fa-
lando há três dias em Candeias, sem embargos da inteligência que 
ninguém lhe pode negar e da assistência dos técnicos que tem 
- já que, modernamente, ninguém governa sem a assistência 
de seus técnicos - nem S. Ex.ª, dizia eu, pôde defender, razoà-
velmente, IUcidamente, aceitàvelmente, a sua proposição. 

Não vou fazer a análise de todo aquêle discurso; quero, apenas, 
salientar dois pontos, que demonstram à saciedade a impossibili-
dade em que está o próprio Govêrno de defender o seu próprio 
projeto. 

O primeiro trecho é êste. Diz S. Ex.ª. 
"Eis por que se orientou o Govêmo para o projeto de 

constituição de uma sociedade de economia mista, na 
qual pudesse êle reunir a maioria absoluta das ações e 
participar diretamente de uma emprêsa dotada de bastan-
te flexibilidade, dinamismo, autonomia de ação e máxima 
capacidade de expansão industrial". 

Ora, Sr. Presidente, se êsse dinamismo, se essa flexibilidade a 
que se referiu o Sr. Presidente da República no seu discurso de 
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Candeias é privilégio, particularmente, das sociedades mistas, 
s. Ex. a devia começar por encaminhar a esta Casa uma mensagem 
pondo têrmo a tôdas as autarquias - as autarquias educacio-
nais, como as universidades; as autarquias assistenciais, como as 
mantidas pelos vários Institutos de classe, e as autarquias exe-
cutivas como o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 
Mas o argumento de S. Ex.ª encontrava uma contradita no próprio 
ato e no próprio local em que S. Ex.a falava talvez ao centro da 
obra já realizada pelo Conselho Nacional do Trabalho, cujas con-
dições de flexibilidade e dinamismo amplamente asseguradas pela 
lei que o organizou não foram absolutamente prejudicados pela 
sua condição de órgão autárquico. 

Diz mais S. Ex.ª. 
"Mas nem remotamente existe o perigo de que, atra-

vés de participação do capital privado, venham a agir os 
grupos financeiros alienígenas, ou mesmo nacionais. Afas-
tou-se tal perigo de vários modos: quer limitando a subs-
crição de ações com direito de voto, quer esta.belecendo que 
o presidente e os diretores executivos da sociedade serão 
nomeados pelo presidente da República, tendo o primeiro 
direito de veto sôbre as decisões do Conselho de Adminis-
tração, quer, ainda, reduzindo a 15% o montante da parti-
cipação do capital particular na sociedade, onde os Es-
tados, Municípios e Autarquias poderão contribuir até 
com 25% e a União Federal até com 65% - e nunca 
menos de 51%". 

S. Ex.ª não nega a possibilidade de participação do capital 
estrangeiro; apenas afirma que êsse capital ficará em tais condi-
ções de limitação que não poderá agir. 

Essa afirmativa decorre manifesta do trecho agora lido. En-
tretanto, se quisermos, numa atitude de boa-fé, admitir que o 
pensamento de S. Ex.ª foi o de negar a possibilidade de partici-
pação do capital estrangeiro, termos então, de reconhecer que 
S. Ex.ª vê benemerência na participação do capital privado nacio-
nal. Ora, o capital privado nacional que a Petrobrás prevê não é se-
não a participação das famosas pessoas jurídicas em direito brasi-
leiro, e essas pessoas jurídicas fàcilmente organizáveis são a Stan-
dard, a Shell, a Ultra-Gás, que com nomes nacionais, com diretores 
testas-de-ferro, continuam absoluta e rigorosamente a manejar 
capital estrangeiro, a auferir e a drenar para o estrangeiro lucros 
colhidos em nossa terra. 
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li:sse o grande perigo das sociedades mistas. E Júlio Gonzales, 
no seu trabalho Nacionalización del Petróleo aponta o estado de 
decadência em que se encontra a exploração petrolífera na Argen-
tina, tendo como responsáveis sociedades mistas. Diz o eminente 
publicista que, quando o capital estrangeiro é expulso pela reação 
nacionalista, êle volta sob a forma de sociedade mista que pratica 
o mal que nem o próprio capital estrangeiro praticava. porque 
agindo a descoberto estava em condições de ser controlado, en-
quanto a sociedade mista, furtivamente, foge a tôda fiscalização 
estatal. 

O Sr. Fernando Ferrari - Permita Sr. Deputado embora res-
peite suas brilhantes considerações, que não deveremos ir buscar 
exemplos no estrangeiro. Acho que estamos vivendo no momento, 
problema nacional, genuinamente nacional, e devemos procurar 
aqui dentro, nas nossas fronteiras, a solução que melhor ~irva aos 
interêsses nacionais. V. Ex.ª não precisava citar, a Argentina, de 
ves que aqui temos brilhantes exemplos contrários a tese susten-
tada por V. Ex.ª: a Companhia do Vale do Rio Doce, a Siderúrgica 
Nacional, a Fábrica Nacional de Motores. 

O SR. COELHO DE SOUZA - Fábrica que faliu. 
O Sr. Fernando Ferrari - A Fábrica Nacional de Motores não é 

sociedade mista. 
O SR. COELHO DE SOUZA - Se a teoria de V. Ex.ª prevale-

cesse se tivéssemos de repelir tôda experiência e tôda .contribuição 
da evolução mundial na configuração das nossas instituições, ain-
da estaríamos com "as instituições" que Pedro Alvares Cabral en-
controu nesta terra. 

O Sr. Fernando Ferrari - V. Ex.ª vai muito longe no argu-
mento. Tenho outro exemplo contrário: as próprias organizações 
estrangeiras, que diziam que não havia petróleo no Brasil, porque 
a nossa constituição geológica não permitia. No entanto, o petróleo 
está aí, graças ao esfôrço dos brasileiros. 

O SR. COELHO DE SOUZA - Perfeitamente. V. Ex.ª trouxe 
ao debate um grande argumento contra os "trusts". 

No intuito de esmagar a nossa possibilidade de exploração pe-
trolífera, o primeiro "slogan" lançado pelos "trusts" era e· de que 
não tínhamos petróleo. Depois, quando essa balela foi desmentida 
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por si mesma, pois, como disse Monteiro Lobato, no Mato Grosso 
até os bois sabiam que havia petróleo, apareceu. outra: a de que 
nos faltava capacidade financeira para explorar. Essa assertiva 
foi desmentida pelo exemplo que V. Ex.a acaba de expender, isto 
é, pela realização do Conselho Nacional do Pet1·óleo, que é órgão 
bastante e que devidamente ampliado, de posse dos recursos de 
que carece, não precisava ser substituído por nenhuma outra or-
ganização. Tendo sido batido também, êsse segundo "slogan" pe-
la evidência dos fatos, surgiu então o terceiro, a que me referi no 
princípio: de que todo o patriota, todo o nacionalista, todo aquêle 
que deseja a grandeza, o enriquecimento da sua pátria e a liber-
dade de seus patrícios do baixo, do universal padrão de vida em 
que vive, é aliado aos comunistas, está fazendo o jôgo de Moscou. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Esgotada a hora, há um requerimento 
de prorrogação por 15 minutos, para que o orador possa concluir 
suas considerações. 

Os senhores que o aprovam, conservem-se como se encontram. 
(Pausa) . 

Está aprovado. 
Continua com a palavra o Sr. Coelho de Souza. 
O SR. COELHO DE SOUZA - Obrigado a V. Ex.ª, Sr. Presi.;. 

dente, e à Casa. 
O Sr. Fernando Ferrari - V. Ex.ª aproveitou muito bem o meu 

aparte, mas descambou. 
O SR. COELHO DE SOUZA - Não aproveit.ei bem: a causa é 

tão boa que converte os apartes em afirmativas favoráveis. 
O Sr. Fernando Ferrari - . . . e até inverteu a intenção do 

mesmo. Jamais afirmei semelhante coisa a propósito daqueles que 
defendem o monopólio estatal. 

O SR. COELHO DE SOUZA-Não me referi a V. Ex.ª. Apre-
ciei êsse aspecto no início do meu discurso, quando repeli acusa-
ções contra nós levantadas por determinados jornais, e que tem 
encontrado até eco nesta Casa. V. Ex.ª não está nesse número. 
Nunca atribuiria a V. Ex.a essa intenção. 

O Sr. Fernando Ferrari - A intenção do meu aparte foi de-
montrar a necessidade de não nos guiarmos por exemplos estran-

http:aproveit.ei
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geiros, a não ser em determinadas ocasiões. Temos muitas lições, 
diante das quais devemos nos curvar. Citei apenas aquelas socie-
dades de economia mista plenamente vitoriosas e consagradas no 
ramo econômico. 

o Sr. Maurício Joppert - Mas nenhuma delas se compara ao 
petróleo. 

O SR. COELHO DE SOUZA - O minério de ferro para a side-
rurgia. 

O Sr. Fernando Ferrari - No Brasil, travou-se, antes da ba-
talha do petróleo, uma outra maior que foi a do aço, do ferro. E 
V. Ex.ª não me pode dizer, sob o aspecto econômico, sob o aspecto 
social, sob o aspecto da própria segurança nacional, que o aço seja 
menos importante que o petróleo. Não admito que V. Ex.ª conhe-
cedor do assunto afirme uma coisa dessas. 

O Sr. Maurício Joppert - Quem está dizendo isto? 
O SR. COELHO DE SOUZA - Inicialmente, esclareci que ia 

encarar a questão sob o aspecto político, que tem sido relegada, e 
não sob o aspecto econômico, financeiro por eminentes mestres, 
dentre os quais destaco os Srs. Professôres Maurício Joppert e Bilac 
Pinto. Sem desconhecer a imensa função de siderurgia no desen-
volvimento de uma nação, não se pode deixar de reconhecer que, 
para o desenvolvimento econômico, o petróleo tem mais impor-
tância do que o ferro e o aço. 

O Sr. Bilac Pinto - O eminente Deputado pelo Rio Grande do 
Sul citou, como exemplo brilhante da experiência brasileira em 
sociedade de economia mista, dirigida por brasileiros, a Companhia 
Vale do Rio Doce. Tenho aqui o Decreto-lei número 5.773, de 24 de 
agôsto de 1943, assinado pelo Sr. Getúlio Vargas, que declara o 
seguinte: "A Diretoria - referia-se à Vale do Rio Doce - será 
composta de um Presidente, um Diretor-Vice-Presidente, ambos 
brasileiros, e três Diretores, sendo dois de nacionalidade norte-ame-
ricana". A Companhia Vale do Rio Doce não pode, portanto, ser tra-
zida ao debate, como a trouxeram o Sr. Getúlio Vargas e o ilustre 
Deputado pelo Rio Grande do Sul. 

O Sr. Maurício Jcrppert - Foi uma Companhia organizada 
para exportar minério para a indústria americana, durante a 
guerra. 
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o SR. COELHO DE SOUZA - Não sei se o ilustre Deputado 
Fernando Ferrari - dado aos assuntos econômicos, o que não 
ocorre comigo, como declarei de início - ouviu o notável trabalho 
que produziu, nesta Casa, o Dr. Bittencourt Sampaio e depois nêle 
meditou. S. Ex.ª teve oportunidade de mostrar os saques de que o 
Brasil foi vítima nos seus minérios nos últimos anos por fôrça 
da guerra. Precisamente por isso devemos evitar tal fato, através 
de uma organização, capaz de explorar o petróleo. 

O Sr. Fernando Ferrari - E' outro problema. 
O Sr. Lobo Carneiro- Os trustes do petróleCl empreg~m tática 

idêntica nos diferentes países em que atuam. Os trustes só têm 
um objetivo estratégico- o domínio das jazidas em todo o mundo, 
de modo que o que temos a fazer é ver como êles procedem em 
outros países. O aparte do nobre Deputado Fernando Ferrari não 
pode ser tomado como exemplo. 

O Sr. Fernando Ferrari - Meu aparte está sendo muito ex-
plorado com outros interêsses. Com o exemplo quis apenas de-
monstrar que, a despeito da má vontade dos estrangeiros, dos 
"trusts" internacionais, quando não éramos nada, no início, con-
seguimos arrancar petróleo do território brasileiro. 

O SR. COELHO DE SOUZA - O argumento de V. Ex.a. cons-
titui prova em favor da minha tese de que não precisamcs do ca-
pital estrangeiro para essa realização; de que, se o Conselho Na-
cional do Petróleo fôr devidamente aparelhado e dotado, ampliará 
aquela grande obra que tem realizado e que tivemos oportunidade 
de visitar, na Bahia e em São Paulo. Não estamos falando nesta 
Casa, V. Ex.ª e eu, por fôrça de leituras. Temos conhecimento da 
realidade brasileira; observados êsses fenômenos, V. Ex.ª impugnou 
a citação que fiz da República Argentina. Não retiro a citação 
dêsse país, como roboro com a citação de outros, como o México, 
a Venezuela, a Colômbia, o Peru, deixando de lado aquêles países 
considerados coloniais, como o Iran, o Irak, a Arâbia Saudita e ou-
tros, para só citar países que tiveram a mesma origem histórica 
que a nossa, que se encontram num grau de civiltzação e dE- cultura 
em nada inferior ao nosso e que osfreram o imenso impacto, o 
imenso saque, o imenso roubo do "trust" internacional. E se num 
assunto como êsse, em que devemos deliberar à face da experiência 
e da observação de outros povos, em que devemos operar por fôrça 
daquilo que a lição contemporânea nos ministra, desistirmos dos 
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exemplos dos outros povos, não sei então para que serve a inter-
comunicação do nosso tempo para que vivemos sós num mundo só, 
na expressão de grande político norte-americano? 

O Sr. Fernando Ferrari - Ninguém medianamente esclarecido 
neste país, ignora êsses fatos que V. Ex.ª aponta. 

O SR. COELHO DE SOUZA - Justamente por isso admiro-me 
que V. Ex.ª impugnasse minhas citações. 

O Sr. Fernando Ferrari - Para caso concreto Sr. Deputado. 
Citei as Companhias do Brasil, no Território Nacional que tiveram 
progresso econômico sob essa forma. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção. O orador só dispõe de dez 
minutos. 

O Sr. Raimundo Padilha - O nobre orador tem uma confiança 
excessiva nos podêres do Estado como órgão de criação econômica. 
Sou absolutamente cético, não tenho confiança no Estado para exe-
cução de tarefa nestas proporções. 

O SR. COELHO DE SOUZA - São diversidades de concepções 
que não podemos conciliar. 

O Sr. Raimundo Padilha - Como V. Ex.ª citou o Sr. Bitten-
court Sampaio, quero deixar registrado - o que farei de maneira 
mais ampla no meu discurso se me fôr permitido falar nesta Casa 
sôbre o assunto ... 

O SR. COELHO DE SOUZA - Será um pesar para nós se não 
ouvirmos V. Ex.ª. 

O Sr. Raimundo Padilha - V. Ex.ª invocou o testemnnho do 
Sr. Bittencourt Sampaio. Sabe muito bem as agruras e as vicissi-
tudes por que passou S. Ex.ª; o que fêz para obter verba para o 
Conselho Nacional do Petróleo; e lemôrou que para o Plano Salte 
em 1951 só conseguiu parte da verba. Em 1952 essa verba foi re-
duzida à metade. Para obter os petroleiros, precisou bloquear em 
França francos, quase escondido, a fim de que a verba não fôsse 
recolhida ao Tesouro. Tudo isso é ação positiva do Estado - entre 
aspas - no documento do Sr. Bittencourt Sampaio. Mais· a1nda. 
Diz o Sr. Pedro Moura: estamos, apenas, com algumas sondagens 
na Bahia que funcionam há 12 anos sem correia de transmissão, 
material que só se encontra importado e por isso não podem fun-
cionar essas sondas. O Estado, portanto, é eminentemente incapaz 
de agir na economia. 
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O SR. COELHO DE SOUZA - Não podemos esperar o mesmo 
procedimento de um Govêrno que está, neste momento, agindo 
sob pressão da opinião pública, no sentido de imediata exploração 
do petróleo, que subiu ao poder desfraldando a bandeira da explo-
ração ampla da nossa riqueza petrolífera. 

O Sr. Augusto Meira - Estou admirando a nobre atitude de 
V. Ex.ª defendendo os grandes interêsses nacionais. 

O SR. COELHO DE SOUZA - Muito me honra êsse juízo de 
V.Ex.ª. 

O Sr. Augusto Meira - Nossa Constituição determina que 
nenhuma questão judicial escapará aos tribunais. Há alguns anos, 
reuniu-se no Rio de Janeiro, um congresso de juristas de tôdas as 
Américas. E lá levantou-se a questão de saber qual a jurisdição 
que devia atuar em relação aos estrangeiros residentes no Brasil. 
Todos os juristas americanos que ali se reuniram, desde os do Mé-
xico até os da Argentina, aceitaram a tese de que os estrangeiros 
residentes no País estão sujeitos às leis e aos tribunais do País. Os 
juristas norte-americanos absolutamente não aceitaram essa idéia, 
porque entendem que os Estados Unidos devem intervir mesmo 
nessas questões judiciais. Coisa semelhante se deu em Tampico, 
no México, narrado por Willoughby no seu tratado de Direito Cons-
titucional Americano. Resta, é problema central, questão ainda em 
suspenso, saber-se se a América do Norte aceita que seus filhos 
sejam julgados no Brasil pelas leis brasileiras. Veja quanto perigo 
existe, em entregar-se matéria de semelhante ordem a trustes es-
trangeiros, violando de maneira escandalosa, de maneira ignóbil 
a Constituição brasileira, que preveniu o fato desde 1937, impe-
dindo a entrega. 

O SR. COELHO DE SOUZA - Agradeço a colaboração do emi-
nente mestre. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, prevendo a advertência da 
Mesa, vou ao fim do meu discurso. 

Desejo reafirmar que nós, partidários da corrente nacionalis-
ta, não aceitamos outra solução. Bater-nos-emos com vigor e por 
todos os meios unicamente por uma solução que assegure a explo-
ração do petróleo pelo monopólio estatal, por um órgão semelhante 
ao Conselho Nacional do Petróleo ... 

O Sr. Dolor de Andrade - Muito bem. 



- 586 -

O SR. COELHO DE SOUZA - . . . devidamente aparelhado, 
devidamente ampliado órgão cujas realizações tivemos oportuni-
dade de examinar, como disse há pouco, na Bahia e em São Paulo. 
Do exame dessas realizações volta-se com fé renovada no futuro 
do Brasil, com confiança crescente na capacidade de nossa gente. 
Vimos, ali, equipes de moços, de engenheiros de tôdas as especiali-
dades, recentemente formados com cursos de especialização no 
estrangeiro e trabalhando com tanto elan, com tanto idealismo, 
com-tanto entusiasmo, que seria verdadeiro crime pôr esta energia 
môça ao serviço dos interêsses do capitalismo privado. 

Não aceitamos outra solução, porque consideramos o petróleo 
problema vital, fundamental na vida do País. Em primeiro lugar, 
por ser o instrumento da sobrevivência nacional, por ser instru-
mento de defesa pois como muito bem afirmou eminente escritor: 
antigamente, fazia-se a guerra com o petróleo; hoje, faz-se a guer-
ra pelo petróleo. O petróleo é objeto de guerra, de conquista ime-
diata. 

Em segundo lugar, porque o engrandecimento econômico, o 
enriquecimento da Nação está em função do combustível barato e 
êste só pode ser conseguido se a sua exploração e a sua industriali-
zação forem feitas sem a participação do capital privado. 

Trata-se de riqueza nacional por excelência, a qual se encon-
tra na base física da Pátria, no seu subsolo, e pertence a todos os 
homens da Nação, a todos os homens do povo; ela está sob aquela 
terra que êles pisam com seus pés humildes, maltratados, ne párias 
que têm passado tôda a existência à margem da assistência do 
Govêrno, nesta terra na qual nada lhes é asseguradn, senão o tú-
mulo e, assim mesmo, a curto prazo. 

Não é necessário que o capital privado, que os milionários ve-
nham participar dessa riqueza, que, pela sua condição intrinseca-
mente nacional e pela sua natureza, pertence a todos os homens. 
Os milionários já têm os bancos, as fábricas, as fazendas. Deixem 
êles essa riqueza para o Govêrno, que deve explorar e colhêr êsses 
rendimentos, o qual, depois, os devolverá aos nossos pobres patrí-
cios, aos nossos humildes irmãos, tão abandonados e tão maltrata-
dos, em forma de assistência integral. (Muito bem; muito bem. Pal-
mas. O orador é cumprimentado). 



SESSAO EM 27 DE JUNHO DE 1952 

EXPEDIENTE 

O SR. LIMA FIGUEIREDO (Lê a seguinte comunicação) -
Senhor Presidente, o Presidente da República está atuando sob 
recalques de variegadas intensidades, na questão do petróleo. Acusa 
Dutra de haver querido entregar sua solução aos estrangeiros, ao 
remeter as Mensagens 61 e 62 ao Congresso Nacional, em 1948. Se 
isso tivesse sucedido, estaria o ex-Presidente de todos os brasileiros 
na linha do ínclito General Juarez Távora que ainda hoje preco-
niza essa solução, que é também bafejada pelos Deputados Flores 
da Cunha e Raul Pila e pelo Senador Assis Chateaubriand. 

Depois de explicada a intenção do General Dutra ao enviar 
aquelas mensagens à Câmara Federal, após a leitura da página 
'lo Diário do General Horta Barbosa, depois da publicação da mis-
siva dirigida ao Ministro Mário Bittencourt Sampaio e da entre-
vista concedida à imprensa carioca no dia do seu aniversário 
natalício - a posição do General Eurico Dutra está situada perfei-
tamente bem, ao passo que a do Senhor Getúlio Vargas está com-
pletamente falsa. 

Ao ler esta pomposa oração "esta bandeira nacionalista... 
ninguém logrará arrebatá-la de minhas mãos", vieram-me à mente 
aquêles discursos retumbantes de antes do tombo vertiginoso de 
1945. Iguaiszinhos, sem tirar nem pôr. Prenúncio de tempestade ... 
Mas isso não vem ao caso e sim uma frase, quiçá pronunciada à 
guisa de fogo de artifício se ligada ao seu gesto. Mergulhando as 
mãos no óleo que jorrava da terra e esfregando-as, pontificou para 
a História: "Nada pedimos aos estrangeiros e não precisamos 
dêlesl" consoante nos informam os jornais. 
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Tôda essa encenação, tôdas essas palavras infelizes tinham 
um objetivo - dizer ao Brasil e ao mundo que êle - Getúlio Var-
gas - não era "entreguista". . . O outro, seu antecessor - Eurico 
Dutra - apesar de quieto, silencioso, eficiente, leal ao regime, pa-
triota - é que era. . . Todavia neste instante é que desejamos 
deslindar a questão: o General Dutra é eminentemente naciona-
lista, adota a solução do monopólio estatal. 

O povo brasileiro já está cansado de palavras, quer atos. É êsse 
o clima do Brasil. Porém, nem o Presidente nem seu técnico de 
fancaria querem entendê-lo e a todo o custo anseiam conquistar 
a opinião pública por meio de palavras, de palavras diametral-
mente opostas aos atos. 

Acredito piamente no nacionalismo do Sr. Vargas, mas para 
elevá-lo à altura dos olhos do povo, não era necessário afundir a 
reputação de quem quer que fôsse, na adoção do método esquisito 
que utilizou: atacar frontalmente o General Dutra, como agarrar-
se a uma tábua de salvação para não sossobrar, levado pelo torve-
linho da impopularidade gerado pelos desacertados atos do seu 
govêrno. 

Não se incomode, Sr. Presidente da República, com o prestigio 
crescente do General Dutra. Não se deixe contaminar pelas con-
versas falazes de pseudos amigos. Faça apenas por cumprir o pro-
metido na sua campanha eleitoral. Faça isto. Deixe os outros em 
paz. O povo ama os homens de palavra e não de palavras. Faça 
o prometido e irá, como ardentemente deseja, aos píncaros da 
fama. 

Lembre-se, Sr. Presidente, que já houve quem disesse: "Só o 
amor constrói para a eternidade". E está na Imitação de Cristo: 
"Palavras não quebram pedras". (Muito bem; muito bem). 

ORDEM DO DIA 

Primeira discussão do PrOjeto n.0 1.516-A, de 
1951, que dispõe sôbre a constituição da Sociedade 
Por Ações Petróleo Brasileiro S. A. e dá outras provi-
dências. (Do Poder Executivo). Anexo o Projeto nú-
mero 1.595, de 1952, que dispõe sôbre a organização da 
Sociedade Por Ações Petróleo Brasileiro S. A. e dá 
outras providências; tendo parecer, com emendas da 
Comissão de Constituição e Justiça, com voto em se· 



- 589 -

parado do Sr. Castilho Cabral e declarações de voto 
dos Srs. Lúcio Bittencourt e Augusto Meira,· com pa-
recer da Comissão de Segurança Nacional, adotan-
do como substitutivo ao Projeto número 1.516, de 
1951, iniciativa do Poder Executivo, o Projeto núme-
ro 1.595, de 1952, com emendas, da Comissão de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas, pa-
recer, com emendas da Comissão de Economia. 
Parecer da Comissão de :Z.'inanças, com emendas ao 
Projeto, e favorável ds emendas das Comissões de 
Constituição e Justiça, e de Economia, com decla-
ração de votos dos Srs. Alde Sampaio, Abelardo 
Andréa e Raul Pila. (Anexos os Projetos ns. 1.517-51 
e 1.595-52) . 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Vieira Lins, que 
vai falar a favor do projeto. 

O SR. VIEIRA LINS - Sr. Presidente, êste proieto já foi 
discutido nesta Casa sob todos os aspectos passiveis. Pode-se dizer 
claramente que as várias correntes de opinião iá têm sua diretriz, 
seu rumo traçado a respeito dêsse projeto. Cabe-me, entretanto, 
não sàmente como Deputado, mas respondendo., no caso, pela li-
derança do Partido Trabalhista Brasileiro, quero situar 11. posição 
do Partido dentro do projeto, dizendo despretenciosamente, mas 
também corajosamente, a posição que tomou o Partido. 

Apesar de integrante da maioria, tendo a grande honra de ser 
seu chefe o próprio chefe do Govêrno, mas com aquêle sentimento 
democrático que norteia a situação de todos os seus membros des-
de o início, deu-se o nosso Partido ao trabalho de apreciar o Proje-
to n.º 1. 516 na sua intimidade, de compreendê-lo e de verificar 
como e de que forma poderia apoiá-lo com o apoio qur~ sempre 
\'em dando ao Govêrno. Estudando a questão, a bancada traba-
lhista depois de uma reunião longa, em que se debateu o problema, 
em que vários Deputados do brilhantismo de Lúcio Bittencourt, 
Osvaldo Fonseca, Samuel Duarte e muitos outros, chegou-se à 
conclusão da impossibilidade de, dentro do roteiro ideológico do 
Partido, aprovarmos o projeto na sua essência, de acôrdo com todos 
os seus artigos e parágrafos, da forma por que vinha acompanhado 
pela mensagem. 

Isto fazíamos porque entendíamos que só podemos construir 
o trabalhismo, que é a nossa finalidade precipua nesta Casa e 
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dentro do panorama político do Brasil, só podíamos assim pensando, 
tendo sempre em frente aos nossos olhos os postulados do Partido, 
prestigiar o Govêrno, que é nosso, levar o Govêrno ao bom caminho 
nas suas realizações em benefício da coletividade, modificando, 
alterando, limando, polindo aquêles projetos que não podem estar 
perfeitamente de acôrdo com o interêsse coletivo e com o interêsse 
partidário. 

Esta posição, que não é posição de oposição, e jamais de sub-
serviência, esta posição, que, no sentido da política feãeral, é a mes-
ma que adotamos no sentido da política geral, porque, nem reali-
zamos a política de Washington nem caminhamos para a política 
de Moscou, é a do trabalhismo, do equilíbrio e do bom senso, bus-
cando, em tôdas as oportunidades, estar de pé e na vanguarda dos 
movimentos de reivindicações políticas, econômicas e sociais do 
trabalhador brasileiro, dentro dos próprios princípios constitucio-
nais, mas no sentido da evolução social permanente até chegarmos 
à formação de um programa definitivo e à realização do traba-
lhismo nacional. 

Desta forma, nos preocupava, então, como o mais humilde 
e o mais simples dos líderes desta Casa, na ausência do deputado 
Brochado da Rocha, experimentado e culto, e que, naquele momen-
to, estava afastado, cumpria-me apelar tão-sàmente para o bom 
senso e procurar a fórmula de fazer com que as várias correntes 
dentro do Partido, aquelas que queriam o monopólio estatal, as que 
queriam economia mista e aceitavam o projeto tal como veio, e 
aquela que só votaria com o projeto mediante modificações - como 
líder do Partido eu não poderia permitir que caminhasse para as 
votações dividido em três opiniões, dividido em três parcelas na 
sua maneira de pensar, sem unidade política e sem unidade es-
piritual. 

Dessa forma entendi que estava salvaguardando os interêsses 
do Govêrno mas defendendo sobretudo a posição política do Par-
tido. E, então, chegamos a formular, com a preocupação de duas 
coisas definitivas no projeto, já que necessidades de ordem econô-
mica levavam o Govêrno à crença absoluta de que somente pela 
economia mista realizaria o sonho dourado de arrancar o petróleo 
da terra para transformá-lo em economia para o povo e bem-estar 
para o trabalhador, em felicidade para a terra brasileira, nós en-
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tão, tivemos preclpuamente depois destas preocupações, aquela 
de conseguirmos no projeto o sentido realmente nacionalista, fu-
gindo tanto quanto possível à infiltração dos trustes estrangeiros, 
viessem de onde viessem, agissem como agissem e, ao mesmo tem..: 
po, dar-lhe na sua flexibilidade de economia mista uma verdadeira 
posição de contrôle governamental que, se não é do monopólio do 
Estado, é, todavia, o monopólio da própria sociedade Petrobrás. 

Daí as razões por que fizemos a Emenda 14 modificando o Art. 
13 do Projeto, permitindo, apenas, como acionistas, os brasileiros 
natos e estrangeiros nacionalizados há mais de cinco anos, resi-
dentes no país, casados ou solteiros, mas sem comunhão de bens, 
sem participarem, dos bens com seus cônjuges. 

Esta preocupação nos levou a apresentar a emenda, e nos le-
vou, também, ao assentimento à emenda do nobre Deputado Cas-
tilho Cabral que é aquela que coloca as subsidiárias debaixo do 
mesmo contrôle com direito de aprovação dos estatutos, pelo Pre-
sidente, das ações ordinárias e colocava, ao mesmo tempo, a possi-
bilidade de ações da sociedade com direito, apenas, de formação 
do mesmo Art. 13 que nós estávamos modificando. 

Entendíamos ou entendemos que com estas restrições e com 
êste cuidado tínhamos dado, na realidade1 um caráter nacionalista 
e um caráter de segurança ao projeto e, então, apelamos naquela 
oportunidade para a clarividência e a inteligência do nobre líder 
da maioria, a fim de que nos compreendesse, para que sentisse o 
nosso pensamento, vendo nêle o desejo realmente de consolidar-
mos a maioria e não de destruí-la, porque, se formássemos aqui u'a 
maioria na obsessão de forçarmos a consciência individua! de cada 
Deputado o sentido idealista e ideológico de cada qual dentro dos 
partidos, acabaríamos por ter, afinal, um lençol cobrindo um de-
funto grande, com a cabeça descoberta se cobre o pé, ou com o pé 
descoberto, se cobre a cabeça. Essa maioria não podia ter a con-
sistência que necessita para que o Govêrno se sinta apoiado nas 
grandes realizações em benefício da coletividade, tanto mais quan-
to num período em que, por vêzes, a demagogia estraga, destrói e 
abate o próprio esprito do bem daqueles que querem realizar algu-
ma coisa pelo Brasil. Era preciso, portanto, que essa maioria se 
consolidasse dentro de um ponto de vista firme de respeito aos 
postulados partidários e de respeito ao sentido do Govêrno. Foi 
o que se fêz: parece, foi o que alcançamos porque S. Ex.a, o líder 
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da maioria, depois de analisar a posição do partido, de estudar a 
emenda do partido, com ela concordou, afirmando-nos categorica-
mente com a honradez de seu nome e com essa sobriedade que lhe 
é peculiar em todos os atos da vida pública, que a maioria irá conos-
co aprovar essa emenda. Fiz mais: tive essa coragem ingênua dos 
noviços da vida pública, daqueles que não são puros, porque não o 
podem ser, mas são sinceros tanto quanto possível, de dizer a S. Ex.ª 
o Sr. Presidente da República: meu chefe, meu amigo, meu compa-
nheiro, desde as batalhas de 30. Quando ainda em 30 era empossado 
como prefeito de Bauru, quando em 32 era presidente do Clube 3 de 
Outubro e ia para a enxovia, para o cárcere gelado de onde saí para-
lítico quase tomei posse na mesma prefeitura que minha atividade 
não se torcia, não se quebrava, não se modipicava, eu disse: "Exce-
lência, o Partido Trabalhista Brasileiro, com minha liderança, 
apoiará o govêrno de V. Ex.ª, apenas mediante a aprovação dessas 
emendas. Sem elas, não podemos estar com o projeto". 

E S. Ex.ª demonstrou naquele instante aquela sua inteligên-
cia, aquêle seu desejo realmente de trabalhar pelo Brasil e respon-
deu-me: Deputado Vieira Lins, eu apenas quero, tanto quanto pos-
sível, ressalvar a parte dos recursos e a economia mista que está 
dentro do projeto. Aceitarei tôdas as emendas que possam nesse 
sentido fortalecer o nacionalismo do projeto e possa dar maior ou 
menor fôrça ao contrôle do govêrno, conforme o pensamento do 
partido. 

Então voltei convencido de que S. Ex.ª estava realmente im-
buído de boa vontade, honestamente, dentro dêsse problema. Era 
preciso, desta forma, já que eu tivera a coragem de defender o par-
tido perante o govêrno que tinha projeto diferente, também de 
defender o govêrno perante aquêles que deturpavam seu pensa-
mento e seu sentimento. 

O Sr. Luís Garcia - Quero, nesta oportunidade, fazer justiça 
à coerência de atitude de V. Ex.ª. Lembro-me que V. Ex.ª me apar-
teou quando dessa mesma tribuna fazia uma comunicação a res-
peito da posição da UDN e da sua bancada, referentemente à 
questão do petróleo. E recordo-me de que V. Ex.ª, ao dar apoio 
àquela solução, em cuja defesa nos empenhávamos, dizia que não 
havia apôsto sua assinatura ao projeto Euzébio Rocha apenas para 
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fazer rima, mas que o tinha feito seriamente, certo de que a solu-
ção nacionalista proposta pelo parlamentar referido é a orientação 
certa. 

O Sr. Augusto Meira - Desejava que V. Ex.ª, Deputado Vieira 
Lins, me esclarecesse sôbre o teor da emenda referida por V. Ex.ª. 
Queria apenas saber se a emenda está de acôrdo com o pensamento 
que tenho sempre defendido aqui, de que somente a brasileiros, a 
sociedade de brasileiros, organizada no País é permitido lidar com a 
questão do petróleo. 

O SR. VIEIRA LINS - Exatamente isso. Na emenda, quando 
se permite aos estrangeiros é somente aos que já estiverem nacio-
nalizados, há mais de cinco anos, solteiros ou casados sem comu-
nhão de bens. Quer dizer, houve a maior preocupação de evitar-se a 
infiltração, não só do capital estrangeiro, dos trustes mas, até mes-
mo, por caminhos sinuosos ou forma híbrida do próprio capital es-
trangeiro. 

O Sr. Augusto Meira - V. Ex.ª está prestando ao país um 
imenso serviço, e fico satisfeito vendo que V. Ex.ª se coloca naquele 
ponto de vista que visa garantir por completo a Constituição bra-
sileira. Entretanto, chamo a atenção de V. Ex.ª para êsse critério 
que fica dentro da expressão "brasileiros", porque a Carta Magna, 
nos Arts. 37, 90, 99 e ainda em outros, sempre faz referências es-
peciais aos números 1 e 2 do Art. 162. Os brasileiros a que se refere a 
Constituição, em matéria de semelhante in:portância, não podem 
ser os naturalizados, mas os realmente nascidos no Brasil. 

O SR. VIEIRA LINS - Agradecido pelo aparte de V. Ex.a. 
O Sr. Lobo Carneiro - V. Ex.a permite um aparte? 
O SR. VIEIRA LINS - Pois não. 
O Sr. Lobo Carneiro - Tenho a lamentar que V. Ex.a não se 

mantenha na sua posição pessoal de apoio ao monopólio estatal, 
porquanto, a meu ver, a emenda do PTB não resolve o problema. 
Agora, diz V. Ex.a que o líder da maioria se comprometeu a aceitar 
a emenda do PTB que consiste em admitir o capital particular, 
mas eliminando, entre os acionistas, as emprêsas organizadas no 
Brasil com sócios estrangeiros. No entanto, o discurso do Presiden-
te da República, na Bahia, de que todos esperavam maiores es-
clarecimentos de S. Ex.ª, não faz referência a qualquer modifi-

.JS - 26 246 
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cação ao projeto original. S. Ex.a se bate, o tempo todo, pelo pro-
jeto original, elogia o projeto original e utiliza, para justificá-lo, 
os mesmos argumentos com que vinha sendo defendido pelo Sr. 
Rômulo Almeida. Diz S. Ex.ª: 

"Nem remotamente existe o perigo de que, através 
da participação do capital privado, venham a agir os gru-
pos financeiros alienígenas ou mesmo nacionais. Afasta-se 
tal perigo de vários modos, quer limitando a subscrição 
de ações com direito a voto, quer estabelecendo que os pre-
sidentes e diretores executivos da sociedade serão nomea-
dos pelo Presidente da Repúbiica." 

Não há aí, nenhuma referência ao PTB. A única existente 
é a da restrição do número máximo de ações, que já constava do 
projeto original, que, como todos sabemos, não restringe coisa al-
guma, porquanto essas emprêsas, êsses trustes estrangeiros pos-
suem, no Brasil, atualmente, mais de 300 subsidiárias. 

O SR. VIEIRA LINS - Muito obrigado ao discurso de V. Ex.a 
em forma de aparte. 

Devo dizer, em resposta a êsse discurso-aparteante, que não 
tenho, aqui, procuração do Exmo. Sr. Presidente da República para 
defender a sua forma pessoal de pensar a respeito do projeto. Certa-
mente, o líder da maioria, quando falar e fixar as emendas que o Go-
vêrno aceita, como já anunciou, responderá, então, plenamente 
ao nobre colega. 

Aqui estou representando o Partido meu, respondendo pelo 
Partido meu, falando pelo Partido meu, e tenho a coragem de si-
tuar o Partido meu até mesmo numa linha diferente, porque o 
estou levando pela sua própria linha. 

Agora quanto à alegação do meu nobre e prezado colega, ao 
dizer que lamentava manter eu o meu pensamento, S. Ex.ª errou 
e confundiu-se. Estou falando em nome do Partido Trabalhista Bra-
sileiro, situando-o como Partido, como coletividade de homens elei-
tos dentro desta Casa, falando com a responsabilidade de procura-
dor dessa gente na posição que ela assume. Não estou falando, in-
dividualmente, naqueles princípios que eu adoto, por mim, e que 
guardei naquela gaveta ao vir para aqui, respondendo, no sentido 
da disciplina partidária, aos postulados apenas do Partido e ao 
desejo daqueles que formam a sua bancada. Se eu pretendesse, des-
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ta tribuna, em qualquer oportunidade, divergir do pensamento 
acertado pela maioria formante do meu Partido, em qualquer as-
sunto, antes de mais nada teria a hombridade de despir-me da 
liderança e falar por mim e para mim, porque somente a mim 
cumpria o pensamento que eu expendesse. 

Eu, portanto, nunca deixei de pensar no sentido monopolista 
do Estado, eu, propriamente eu, porque entendo que a marcha evo-
lutiva do Partido Trabalhista Brasileiro é fatalmente para viver, 
mais cedo ou mais tarde, debaixo de um clima de filosofia sociali-
zante; e entendo até que, de qualquer forma, por qualquer meio 
só lembrar-me da participação do capital particular para renda e 
lucro do capitalista, ao invés de renda e lucro do trabalhador já 
é contrário ao meu pensamento social. :msse pensamento, todavia, 
não pode influir quando estou lutando de bloco, quando estou lu-
tando de equipe, quando estou defendendo ou comandando um 
exército, para o que recebi ordem. 

Talvez f ôsse a esquerda o caminho que eu devesse seguir sõ-
zinho; mas, então sozinho também responderia, e aceitaria o senso 
de responsabilidade dos meus próprios atos. Agora, porém, tenho 
de marchar para a direita, porque a tropa que me segue está co-
migo, sob o comando e a chefia da vontade da bancada que deli-
berou numa eleição, em sala, que se realizou nesta Casa. 

Assim, falando pelo Partido, eu o situo dentro do projeto, vo-
tando pelo projeto, com as emendas saneadoras doE. seus vícios, dos 
seus erros e da sua forma, sem que nisso haja, de forma alguma, 
repulsa à ação do Govêrno, nem qualquer reprimenda, porque o 
Govêrno não pode ser infalível nos seus projetos, os quais nascem 
do trabalho dos seus técnicos e os técnicos erram, como nós tam-
bém podemos errar. 

Mas, se é verdade que ao Govêrno cabe, na maioria das vêzes, 
a iniciativa dos projetos de interêsse público, não é menos verdade 
que aqui não estamos para fazer papel de palhaço, e sim para, como 
representantes do povo, corrigirmos, modificarmos e orientarmos 
Ôpensamento do próprio Govêrno. 

O Sr. Augusto Meira - Muito bem. 
O SR. VIEIRA LINS - Somente assim o Govêrno será uma fôr-

ça realizadora e criadora, nascida da comunhão do Executivo e do 
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Legislativo, obedecendo à vontade do povo, que o elegeu, e aos in-
terêsses do mesmo povo, que espera por êle. (Muito bem; muito bem. 
Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Breno da Silveira. 
O SR. BRENO DA SILVEIRA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

nossa presença na tribuna desta Casa é apenas o resultado lógico de 
uma atitude assumida há vários a.nos em defesa da tese nacionalista 
na exploração do petróleo. Desde a primeira hora estivemos na van-
guarda do movimento que mobilizou a consciência do povo brasileiro 
e o fêz compreender a imperiosa necessidade de garantir a posse 
exclusiva pelo Estado das riquezas do subsolo. Neste assunto, fe-
lizmente, acima dos interêsses de Partidos e de grupos a solução 
de um problema que afeta direta e profundamente a sobrevivência 
e a segurança do povo brasileiro. 

Vivemos, Sr. Presidente, um momento histórico em que, com 
o nosso voto, vamos decidir dos destinos do Brasil. Ou seremos Na-
ção realmente soberana, na plenitude de seu poder político e eco-
nômico, ou formaremos na cauda dos que dominam o mundo por-
que dominam o petróleo. 

Mas, Sr. Presidente, o Govêrno parece surdo às advertências 
que, em matéria de petróleo têm partido desta Câmara, continuan-
do a afirmar que basta possuir o Estado 51 % das ações para que 
tenha o contrôle absoluto sôbre a Petrobrás. Toca às raias do ab-
surdo tal afirmativa - pois não é possível não saiba o Govêrno que 
o domínio dos grandes trustes não se faz nunca por aquêles que 
retêm a grande maioria das ações. O grupo Rockeffeler domina 14% 
das ações da Standard de Nova Iorque e de New Jersey, o mesmo 
ocorrendo com os diretores da United States Steel Corporation que 
dominavam, apenas, 1,5% das ações. Ora, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, o fato de poder o capital privado eleger até dois diretores na 
Petrobrás é a porta por onde entrarão os trustes e por onde o Brasil 
vai perder desgraçadamente a oportunidade de assegurar o livre 
exercício de sua soberania econômica. 

Esquecem-se os que assim argumentam de que na Petrobrás 
a minoria tem direito de eleger dois diretores. 

Em nenhuma sociedade por ações, pessoa jurídica de direito 
privado, encontraremos dispositivo estatutário concedendo tal di-
reito a acionistas minoritários. 
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:ti:sse direito não existe também no Banco do Brasil e nem na 
Cia. Siderúrgica Nacional. 

Somente o desconhecimento das formas de atividade política 
dos trustes pode levar o Govêrno a pensar não ser um crime a per-
missão para que êles participem, com qualquer capital, na econo-
mia do petróleo brasileiro. Poucos meses antes de início da segunda 
guerra mundial o visconde de Greenwood perante um auditório 
britânico declarou enfàticamente: 

"Aos representantes das indústrias do aço, do petró-
leo e em verdade, aos das demais indústrias de todo o 
mundo é possível assentar-se em tôrno de uma mesa e to-
mar rápidas decisões de importância nacional e interna-
cional que afetam a vida de milhões de sêres de todo o 
universo sem que precisem elevar o tom de voz no trans-
curso das discussões. No entanto é um fato estranho. e 
lamentável que os representantes dos governos não pos-
sam fazer o mesmo em ocasiões semelhantes". 

Só os ingênuos ou os homens de má-fé podem negar que os trus-
tes têm atuado sôbre governos e até sôbre os corpos legislativos de 
várias Nações, sacrificando o interêsse nacional e o bem-estar dos 
povos em benefício de uma minoria de plutocratas. E é nos Es-
tados Unidos que mais profunda e perniciosa tem sido a ação dos 
trustes e dos cartéis. Segundo o depoimento de Wendell Berge os 
trustes e cartéis não só solapam a política de boa vizinhança dos 
Estados Unidos como, em plena guerra apóiam a espionagem ale-
mã na América do Sul, já que por seus interêsses financeiros esta-
vam ligados a firmas nazistas. 

O Sr. Augusto Meira - Permita V. Ex.ª Os trustes estão pro-
curando intrigar o Brasil com os Estados Unidos, quando a grande 
nação americana sempre mereceu de nós todo acatamento e ad-
miração. Os trustes repetem, neste assunto, a mesma coisa que 
fizeram as sociedades sul-africanas jogando o govêrno inglês con-
tra o português, humilhando a grande nação amiga, de amizade 
secular, e apoderando-se das suas terras e domínios. Isso foi feito 
através dessas sociedades solapadoras como os trustes. O que su-
cedeu lá é o que se está dando aqui. 

O SR. BRENO DA SILVEIRA - Agradeço o aparte de V. Ex.a 
em apoio da tese que defendo. Estou demonstrando aqui, com do-
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cumentos e transcrições de livros, jornais e revistas americanas, 
como altas autoridades denunciam a ação prejudiciª'l, ao próprio 
interêsse dos Estados Unidos, dos trustes e dos cartéis. 

O Sr. Orlando Dantas - Peço licença para ler a seguinte cor-
responctência hoje publicada pela imprensa: 

Acha que deviam imitar a Venezuela 

Diz o "Chase National Bank" que êsse é o único país 
latino-americano que estimula o investimento de capitais 
estrangeiros na indústria do petróleo. 

NOVA IORQUE, 26 (U. P. ) - Em sua revista trimes-
tral dos assuntos latino-americanos, diz o "Chase National 
Bank" que os demais países latino-americanos devem imi-
tar a Venezuela, de modo a estimular o investimento de ca-
pitais estrangeiros, sobretudo na indústria de extração 
do petróleo. Acrescenta o Chase National Bank que as ja-
zidas petrolíferas constituem o maior valor tangível da 
América Latina e também um dos seus maiores problemas. 
Frisa que com exceção da Venezuela a produção dos refe-
ridos países não chega para satisfazer suas necessidades, 
que aumentam dia a dia. Esclarece aquela conhecida orga-
nização bancária americana que, carecendo de carvão a 
baixo preço, a América Latina tem de ir buscar no petró-
leo a fôrça motriz, a fonte de energia para a calefação e as 
indústrias. Salienta o fato de que, apesar de quase todos 
os países latino-americanos possuírem petróleo, apenas dez 
o exploram, e apenas a Venezuela, o México, a Colômbia, o 
Peru e o Equador o exportam. 

Finalmente, diz o "Chase National Bank" que, com 
exceção da Venezuela, os demais países latino-america-
nos não estimulam o investimento de capitais estrangeiros 
o que impede o fomento da indústria petrolífera. A êste 
propósito, refere-se o banco especialmente ao Brasil, que 
produz menos de 1 . 500 barris por dia, tendo uma procura 
de cem mil, e vendo-se, portanto, obrigado a importá-lo no 
ano passado no valor de 195 milhões de dólares. 

A imprensa que está a serviço da Standard acha que devemos 
imitar a Venezuela, o único país da América do Sul que entrega 
todo o seu patrimônio a Standard. Devemos, portanto, fortalecer 
a nossa luta aqui nesta Casa para que seja eliminada por tôda a 
vida a intervenção dêsses organismos que nos querem liquidar, 
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impedir o nosso desenvolvimento, como vêm fazendo com aquêle 
infeliz País, a Venezuela, entregue às garras dêsses trustes que só 
pensam no lucro, pouco se interessando com a vida de todos os 
cidadãos. 

O SR. BRENO DA SILVEIRA - Obrigado a V. Ex.ª. 
O Sr. Lobo Carneiro - Permita-me V. Ex.ª um aparte aditivo 

ao do ilustre Deputado Orlando Dantas. Queria recordar que o 
"Chase National Bank", que mandou êsses conselhos ao Brasil, 
através do relatório publicado hoje no "Diário de Notícias", é o 
maior banco do mundo, é o banco da família Rockefeller, sendo o 
seu vice-presidente o Sr. David Rockefeller, irmão do Sr. Nélson 
Rockfeller. i!:sse banco é o mesmo que fundou no Brasil uma so-
ciedade anônima que pode ser acionista da Petrobrás, a Interame-
ricana Financiamentos e Investimentos S. A. - 52 % do capital é 
do Chase Bank, do Sr. Nélson Rockfeller; 43% estão distribuídos 
entre grandes banqueiros brasileiros, inclusive, como tive ocasião 
de denunciar, o Sr. Walter Moreira Sales, nosso Embaixador nos 
Estados Unidos. 

O SR. BRENO DA SILVEIRA - Agradeço o aparte esclarecedor 
de V. Ex.ª. 

Trago ainda a opinião do senador Joseph O'Mahoney, que foi 
presidente da Comissão do Senado americano incumbida de inves-
tigar as atividades monopolísticas das grandes emprêsas no período 
de 1944 a 1945. 

Dizia êle: 
" a po.ítica imperialista dos trustes e cartéis des-

trói inevitàvelmente a democracia e por que estão lutan-
do os Estados Unidos e a Grã Bretanha". 

"Os monopólios privados e os cartéis internacionais 
ameaçam tanto a liberdade como a paz". 

"Os cartéis têm obstruído e se têm oposto considerà-
velmente à política externa do govêrno norte-americano, 
colocando seus próprios interêsses financeiros acima dos 
públicos. Os trustes e cartéis são governos privados que 
ameaçam subverter e dominar a autoridade devidamente 
constituída". 

Em 1942, em plena guerra, membros da Universidade de Har-
vard declaravam: 

"As firmas norte-americanas, conspirando contra elas 
mesmas e aliadas a interêsses comerciais do estrangeiro, 
chegaram a suprimir a produção dos materiais mais indis-
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pensáveis, privando aos aliados de armas de combate e 
divulgando de modo insensato os segredos militares e os 
dados de produção aos governos estrangeiros . Os acordos 
dos financistas americanos são surpreendentes e encerram 
um sério perigo para nosso esfôrço de guerra". (Harvard 
Business Review - 1942 - pág. 265). 

E Hexner, cuja obra tem alcançado nos Estados Unidos e na 
Europa enorme repercussão, afirma: 

"A luz dos fatos ocorridos desde setembro de 1939, 
é evidente que alguns industriais pertencentes às nações 
democráticas cometeram a insensatez de apoiar o inimigo 
em suas transações financeiras". (Hexner - International 
Carteis - pág. 179) 

Já na encíclica Quadragésimo Ano o Papa Pio XI condenava 
a concentração capitalista e o poderio crescente dos trustes, do-
minados por uma minoria ativa e despótica que, arbitràriamente 
impõe ao mundo soluções que contrariam o bem-estar dos homens 
e a paz entre as nações. 

É fato sabido que o petróleo do mundo ocidental está, na sua 
quase totalidade sob o domínio da Standard Oil e da Royal Dutch 
inglêsa. É fato ,também sabido que, no momento, entram êstes dois 
grandes trustes em entendimentos para dividir o que ainda resta 
por explorar das jazidas petrolíferas do mundo. Ultrapassaram a 
fase de luta aberta e entram agora no terreno da cooperação o que 
representa para uma nação como o Brasil perigo imediato, pois 
se vão tornando remotas as possibilidades de explorarmos as diver-
gências que entre êles existiam. 

É, naturalmente, diante de fatos como os aqui citados que a 
tendência dos governos modernos é a de submeter o petróleo ao 
contrôle exclusivo do Estado. Já em 1934 o Ministro da Aviação 
inglês, Lord Londonderry, afirmava que: 

"Devem deixar-se de lado os direitos dos particulares 
e os interêsses criados, tendo em conta somente os interês-
ses do país em assegurar e garantir a exploração de uma 
indústria de cujo florescimento depende em alto grau o 
bem-estar coletivo, tanto do ponto de vista do comércio 
e da indústria, como da defesa nacional". 

O Sr. Euzébio Rocha - V. Ex.ª focaliza, com rara felicidade, 
o problema da pressão dos trustes nesse setor. Haja vista que o 
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senador Henning, do Partido Democrata dos Estados Unidos da 
América acaba de solicitar seja nomeada uma comissão de inqué-
rito, para apurar a atividade dos trustes contra a segurança da 
humanidade. Primeiro o Senado norte-americano procedeu a in-
quérito para apurar a forma criminosa com que os trustes in-
fluíam na vida daquele país; agora, depois de criarem a lei anti-
trustes, procuram averiguar a ação dêsses trustes nos outros paí-
ses, incompatibilizando nações, destruindo a paz entre os povos e 
atentando contra a soberania de inúmeros países. Veja V. Ex.ª que 
perigo para nós, mormente quando se pretende colocar a questão 
da sociedade de economia mista em simples cálculo aritmético de 
maioria de ações. É preciso saber-se, de uma vez por tôdas, que 
não é exato que a simples maioria de ações dê garantias ao Govêrno 
que a possui. A natureza do capital dos elementos que vão a ela se 
associar é fundamental para capitalizar a emprêsa. Repare V. Ex.ª: 
um pequeno grupo, participando com 20 % , mas ligado à Stan-
dard, tem poder econômico internacional para criar dificuldades 
como se fôsse um Departamento de Estado. De forma que se pre-
tender colocar a questão em simples expressões aritméticas, é ig-
norar a realidade do poder econômico que se cria ao colocar-se um 
dedinho lá dentro. 

Poderíamos perguntar: se êsses grupos vão contribuir com 
parcela tão pequena, por que tolerar sua participação? Em nome 
de que princípio? 

O SR. BRENO DA SILVEIRA- Muito bem. Agradeço o aparte 
esclarecedor de V. Ex.ª, que vem enriquecer sobremaneira o meu 
discurso. 

Srs. Deputados: 
O Sr. Getúlio Vargas ao afirmar que ninguém lhe arrebatará 

das mãos a bandeira nacionalista, dirigi-me àqueles que se opõem 
à Petrobrás, porque defendem a tese do monopólio estatal. Mas 
não somos nós os que queremos arrebatar das mãos do chefe do 
govêrno uma bandeira que êle próprio já enrolou. Não somos nós 
os que vamos lutar contra os interêsses do Brasil, contra a sua 
independência econômica. Os trustes sim, é que querem arrancar 
das mãos do Presidente da República a bandeira do nacionalismo. 
E o terão conseguido se a Câmara aprovar a tese do Govêrno, con-
substanciada no projeto da Petrobrás. 
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Sr. Presidente, não somos ingênuos. Por que razão os órgãos da 
imprensa que sempre defenderam a participação do capital es-
trangeiro na exploração de nosso petróleo aplaudem agora a Petro-
brás e procuram apresentá-la ao povo como uma solução nacio-
nalista? 

Por que razão a imprensa ligada ao Govêrno sempre bateu 
na tecla de que os militares que defendiam a tese do monopólio 
estatal estavam a serviço do comunismo? Somente para indispô-los 
com a Nação e facilitar a obra de penetração dos trustes. 

O Sr. Euzébio Rocha - Não gostaria de estar interrompendo 
o brilhante discurso de V. Ex.ª, mas permita-me mais um aparte. 
Essa questão de comunismo é tabu que algumas pessoas usam quan-
do desejam fazer determinado tipo de provocação. O Sr. Cirilo Jú-
nior foi Presidente do Partido Social Democrático. Fêz a campanha 
para Vice-Governador de São Paulo e discursou ao lado do 
Sr. Luís Carlos Prestes. Veja V. Ex.ª: quando interessa a certos 
grupos o apoio dos comunistas, êles não o recusam. 

No momento em que fazemos uma campanha nacional, não 
perguntamos a quem quer que seja a que partido pertence. Ten-
tam comprometer-nos como comunistas. Não sou, nunca fui e 
estou convencido de que jamais serei comunista, porque coloco os 
problemas nacionais acima dos interêsses internacionais. Ninguém 
me fará tomar parte numa luta sob falsas acusações, pois terei 
coragem para enfrentar os vendilhões da Pátria que se aprovei-
tam dos seus cargos para amealhar posições, confundindo man-
dato de ministro com mandato de emprêsas ligadas à Standard Oil. 

O SR. BRENO DA SILVEIRA - Agradeço a V. Ex.ª o aparte. 
Eu também, por diversas vêzes, ocupei a tribuna para tratar do 
assunto, inclusive quando, há poucos dias, era votada, nesta Casa, 
a indicação para a constituição de uma comissão de inquérito 
a fim de apurar as atividades comunistas, não só nas Fôrças Arma-
das como em outros setores. Em algumas ocasiões, denunciei a 
maneira especial por que se faz polícia política em nossa terra. 
Quero mesmo agora chamar a atenção de V. Ex.ª para o seguinte: 
por que, no momento em que aprovamos indicação para apurar 
as atividades comunistas no Brasil, não votamos, pari passu, uma 
outra para apurar as atividades antinacionais de trustes, de mono-
pólios ou mesmo de brasileiros que estão por aí a serviço talvez de 
potências estrangeiras, querendo prejudicar o próprio País? 
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Esta a realidade. Julgo prudente que a Câmara, ao votar a in-
dicação para verificar as atividades comunistas, aprove uma outra 
para apurar as atividades antinacionais que por aí estão, sem 
nenhuma providência do Govêrno, nem do próprio Parlamento. 

O Sr. Euzébio Rocha - Diria melhor V. Ex.ª: atividades dos 
trustes conspirando contra a Nação. 

O SR. BRENO DA SILVEIRA - Não nos iludamos. Pensar 
que na Câmara estamos discutindo o problema do petróleo livre 
da injunção dos poderosos interêsses estrangeiros é ato de levian-
dade, mais que isso, de criminosa inconseqüência. 

Dos motivos que no momento trazem à nossa Pátria grandes 
vultos na política .internacional nada sabemos agora, mas o sabe-
remos logo que tenhamos votado o projeto da Petrobrás. 

Afirma o Sr. Presidente da República que "nada pedimos ao 
estrangeiro, que dêle nada necessitamos" - ou o govêrno faz de-
magogia e prejudica o nome do Brasil no exterior, ou diz a verdade 
e neste caso não é preciso conservar no projeto da Petrobrás a 
cláusula que permite a participação do capital privado, já que esta 
se nos afigura como satisfação que dá o Brasil aos interêssse es-
trangeiros. Se o govêrno afirma que o capital privado concorrerá 
apenas com 15%, será o caso de se perguntar se a falta dêsse ca-
pital paralisará a ação do Estado na economia do petróleo? 

Para o govêrno o fato de possuir 51 % das ações e mais o diretor 
executivo assegura o domínio do Estado. Para os trustes entrarem 
com 15 % das ações é o bastante para que se intrometam na inti-
midade do empreendimento e venham a dominá-lo no futuro. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados: 
Façamos votos de que não sejamos arrastados, em futuro pró-

ximo, a situações que só encontram solução no pronunciamento 
da fôrça e no abalo das instituições. (Muito bem; muito bem. Pal-
mas). 

O SR. PRESIDENTE -Tem a palavra o Sr. Lúcio Bittencourt. 
O SR. LúCIO BITTENCOURT - Sr. Presidente, o que em 

geral tem caracterizado as orações daqueles que vêm a esta tribuna 
para discutir êste projeto é quase sempre a paixão, a paixão lou-
vável, a paixão nobre, mas, de qualquer maneira, a paixão. E o 
que se faz mister, o que se torna indispensável é que consigamos 
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afastar as ondas para atravessar no meio delas e poder discernir 
das conveniências e das necessidades da pátria, com serenidade, de 
ânimo frio sem nos deixarmos empolgar por esta ou aquela doutrina, 
por êste ou aquêle princípio. (Muito bem). 

É irrecusável, por outro lado, que todos aquêles que têm tra-
zido a sua contribuição para resolver êsse problema, se acham ins-
pirados, no mais puro e no mais alevantado dos ideais patrióticos. 
E eu me permito, antes de mais nada, apresentar as minhas con-
gratulações ao meu nobre colega de Partido, o Sr. Eusébio Rocha, 
que, indubitàvelmente, pela dedicação, pelo esfôrço e pelo denôdo, 
com que se bate pelo seu ideal merece os nossos mais calorosos 
apláusos. (Muito bem). 

Sinto-me orgulhoso, na qualidade de membro do Partido Tra-
balhista Brasileiro, em ver entre meus companheiros, entre meus 
irmãos de luta, essa grande figura de parlamentar que é Eusébio 
Rocha. 

Sr. Presidente, tenho, também, diante de mim uma outra fi-
gura brilhante, de um partido, que, via de regra, está na trincheira 
oposta a do meu, a UND, a figura incomfundível de Bilac Pinto 
a quem me unem laços de grande, de profunda, de fraternal ami-
zade, apesar de quase sempre nos encontrarmos em campos adver-
sos. Louvo o esfôrço, louvo o trabalho de S. Ex.ª do qual discordo, 
sem dúvida, em muitos pontos, mas que é sem favor, uma contri-
buição que não pode deixar de merecer o aplauso de todos nós. 

Sr. Presidente, a respeito do petróleo, há duas teses funda-
mentais como já tem sido salientado desta tribuna: a acionista 
e a monopolista. Em relação à primeira, é conhecido o ponto de 
vista de meu partido e é conhecida a luta que eu pessoalmente em-
preendi pela preservação completa e absoluta de caráter naciona-
lista de empreendimento . 

Já a esta altura, depois que o Senhor Deputado Vieira Lins, 
na qualidade de lider do meu Partido, ocupou a tribuna e deixou 
definida de modo nítido, preciso e claro a posição exata do Partido 
Trabalhista, acho quase desnecessário, quase inútil discorrer sôbre 
a questão. 

Tenho para mim que a emenda que tive a honra de redigir 
e mereceu a aprovação quase unânime de meu Partido, de fato, 
apesar de tudo quanto se possa dizer em contrário, impedirá, de 
maneira categórica e absoluta, a intromissão estrangeira nesse 
empreendimento. 
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Vou repetir o enunciado da emenda n.0 14: 

"Somente poderão ser acionistas da Petrobrás: 
I - As pessoas jurídicas de direito público; 

II - O Banco do Brasil e as sociedades de economia 
mista, criadas pela União, Estados ou Municípios e de que 
somente façam parte, sob contrôle permanente do poder 
público, as pessoas indicadas neste artigo; 

III - Os brasileiros natos ou naturalizados há mais 
de cinco anos, aquêles e êstes solteiros ou casados com 
brasileira, com estrangeiro, desde que não sejam pelo 
regime de comunhão de bens ou qualquer outro que per-
mita a comunhão dos adquiridos na constância do casa-
mento; 

IV - As refinarias de Petróleo criadas na conformi-
dade da lei vigente; 

V - As sociedades privadas de que somente fazem 
parte as pessoas indicadas no item III". 

Evidentemente, com a aprov.ação dessa emenda ficam, de ma-
neira absoluta, fechadas as portas ao ingresso de estrangeiros na 
Petrobrás. 

Sei muito bem - e esta a razão pela qual tanto me bati por 
essa emenda - da fôrça, do poderio tremendo dos trustes e dos car-
téis. Sei muito bem, Sr. Presidente, de como êles atuam, de como 
agem, em tôdas as camadas governamentais, em todos os setores 
da atividade nacional, na imprensa, no rádio, procurando por todos 
os meios e por tôdas as formas conduzir a opinião pública para 
onde muito bem entendem. Mas o fato é que essa opinião pública, 
essa opinião do povo do Brasil, essa opinião do meu Partido, essa 
opinião da Câmara dos Deputados, não se tem curvado à vontade 
dos trustes internacionais, no caso do petróleo. 

Temos, nós do PTB, o compromisso formal do líder da maioria 
o Senhor Gustavo Capanema, de que a nossa emenda será aceita. 
Assim, assegurado o caráter nacionalista do empreendimento, vo-
taremos pela Petrobrás eu e os meus companheiros do Partido Tra-
balhista, como já salientou o ilustre líder, Deputado Vieira Lins. 
Mas se a emenda do PTB não fôr aprovada, se êsse compromisso 
não fôr cumprido, se essa promessa não fôr quebrada, então me-
reservo o direito de votar contra a Petrobrás. 

O Sr. Antônio Balbino - Mas V. Ex.ª sabe perfeitamente que 
se trata de ponto de vista pacífico, para o entendimento da maio-
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exercer a atividade estatal, acho que a matéria indiscutivelmente, 
é opinativa; cada um pode ter ponto de vista próprio. 

O Sr. Lobo Carneiro - V. Ex.ª acha, e não é o primeiro, nem o 
segundo Deputado do Partido Trabalhista Brasileiro que, pessoal-
mente, prefere o monopólio estatal e essa é, realmente, a tese da 
esmagadora maioria da opinião pública brasileira. :mste é ponto pa-
cífico que hoje não mais se discute. Há quatro anos, vem a opinião 
pública brasileira manifestando-se pelo monopólio estatal. Também 
uma grande corrente de Deputados, nesta Casa de vários partidos 
adotou essa tese. Nenhum argumento plausível justifica a adoção 
da emprêsa mista, mesmo com o caráter que V. Ex.ª considera 
nacionalista, com a eliminação dos acionistas estrangeiros. Apro-
veito a oportunidade para lamentar que V. Ex.ª e os demais Depu-
tados do PTB não se aliem aos demais parlamentares que se batem 
pelo monopólio estatal, ficando assim ao lado da esmagadora maio-
ria da opinião pública em lugar de transigir com o ponto de vista 
do Govêrno. 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - Em primeiro lugar, êste pro-
jeto visa, apenas à criação de uma entidade de direito público, 
destinada à exploração do petróleo. 

A questão do monopólio estatal para exploração desta ou da-
quela riqueza mineral está sendo até objeto de outra Mensagem 
do Poder Executivo ao Congresso. Assim, até certo ponto, pode-se 
perfeitamente entender que não cabe, neste projeto, uma prescrição 
a tal respeito. É um ponto de vista perfeitamente respeitável. Além 
disso a esmagadora maioria da opinião nacional é pela tese nacio-
nalista, mas não, necessàriamente, pela tese estatal. .. 

Dizia eu, três são as formas pelas quais o govêrno exerce a 
atividade estatal: a autarquia, a repartição pública e a sociedade 
de economia mista de direito público. 

Em relação à economia mista, não tive ensejo de ouvir os bri-
lhantíssimos discursos proferidos pelo nobre Deputado Bilac Pinto, 
porque estava em serviço na Comissão de Justiça, mas os li, com 
o maior cuidado, no "Diário do Congresso Nacional", e a impressão 
que me deixa a leitura dêsse apreciável trabalho do eminente mes-
tre de direito administrativo é exatamente esta: a questão é mera-
mente opinativa; cada um pode ter a êsse respeito, uma orientação 
própria. Eu, por exemplo, trago à apreciação da Casa várias opi-
niões inteiramente favoráveis à sociedade de economia mista. 
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Paul Welbing, por exemplo, diz, na "Enciclopédia das Ciên-
cias Sociais'', que, apesar do aparente suresso do funcionamento 
das corporações possuídas, em parte ou no todo, pelo Govêrno, 
tem havido, supreendentemente muito pouca experiência a êste 
respeito: 

"Despite the apparently successful functioning of 
corporations owened whole or in part by governments 
there has been surprisingly little servions experimenta-
tions with the device in the United States" (vb. Govern-
ment owned Corporations). 

"O próprio Thurston, citado pelo nobre Denutaf!o 
Bilac Pinto afirma: "It may be said that the govermnent 
corporation appears to offer the best plan of organiza-
tion for the public operation of an industry (Government 
Proprietary Corporations). 

A grande maioria dos autores entende que, quando se trata de 
uma indústria a sociedade de economia mista é o instrumento 
governamental daquela atividade. 

Em 1937 o Presidente Roosevelt nomeou uma grande Comissão 
para estudar a reforma dos serviços públicos americanos em todos 
os setores. Essa Comissão apresentou o seu famoso relatório, que 
é o "President's Committee on Administrative Management", onde 
sustenta que a corporation é um instrumento utilíssimo, eficien-
tíssimo para levar a efeito essa atividade de caráter industrial. 

O Sr. Bilac Pinto - Não percebi bem no nome do autor citado 
por V. Ex.ª, há pouco. 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - Paul Webbing. 
O Sr. Bilac Pinto - Creio porém, que Paul Webbing, como 

V. Ex.ª sabe, fêz referência à corporations, mas a Corporation 
americana não é sociedade de economia mista. 

Corresponde, com mais propriedade, a sociedade por ações. 
As sociedades de economia mista são chamadas, pelos autores ame-
ricanos de mixed corporations e aliás, são muito raros nos E. U. A. 
Não conheço mesmo nos Estados Unidos nenhum caso de sociedade 
de economia mis.ta. Vamos encontrar algumas na Inglaterra, mas 
muito poucas. A regra geral é exatamente a coporration do Estado, 
isto é, são as sociedades por ações em que o govêrno norte-ameri-
cano ou entidades do mesmo govêrno, detêm a totalidade das ações. 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - As Corporations classifi-
cam-se normalmente em dois grupos: Governmental Corpora-
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tions e Business Corporations. Nas primeiras, a totalidade das 
ações pertence ao Govêrno; na Business Corporation, há tam-
bém contribuição do capital privado. V. Ex.ª encontra isso enun-
ciado de modo preciso no trabalho de Thurston. 

O Sr. Bilac Pinto - V. Ex.ª poderia indicar alguns exemplos 
dêsses business corporations? Confesso a V. Ex.ª, lealmente, que 
somente encontrei referências a sociedade de economia mista na 
Inglaterra. V. Ex.ª deve ter notado que Thurston não se preocupou 
em fazer distinção entre as corporations e as mixel corpora-
tions no curso do seu trabalho, dada a raridade nos países de lín-
gua inglêsa sómente surpreendida a distinção na parte em que 
o autor discrimina o capital governamental e não governamental. 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - A distinção feita é entre 
business corporation, e governmental corporation, consta, não 
apenas do trabalho de Thurston, mas do President's Committee ou 
Administrative Management Report. Entre as corporações ci-
tadas, figura a Home Owner Loan Corporations, que é a que men-
ciono no momento. 

É certo que êsse processo muito tem sofrido alterações, pas-
sando, paulatinamente, o govêrno a assumir a responsabilidade dos 
acionistas privados, mas o fato é que a figura existe e tem sido 
largamente usada nos Estados Unidos. Mais ainda, ela foi usada 
- e aí, a meu ver, com argumentos dos mais valiosos em favor do 
tipo de economia mista preconizado pela Petrobrás - foi usada, 
como disse, na Alemanha, onde existia a Vereinigte Industrie -
Unternehmungen Aktiengesellschaft - Emprêsas Indústrias Uni-
das Inc. - mais conhecidas pela sigla VIAG, que é precisamente 
uma holding que controlava 18 outras severidades nas quais - fun-
cionando tal como a Petrobrás em relação às suas subsidiárias -
possuía uma parte das ações. Essa emprêsa que controlava desde 
usinas elétricas, como a Elektrowerke A. G., de Berlim, até esta-
belecimentos bancários, como Besterreichische Creditaristael -
Wiener Bankverein, de Viena, foi constituída em 1921 e atravessou, 
com excelentes resultados práticos, todo o período nazista. 

É certo como o nobre Deputado Bilac Pinto, em seu discurso 
mostra com tôda a procedência que também na Alemanha houve 
um processo para a compra, para a apropriação pelo Govêrno, das 
ações pertencentes aos acionistas privados, mas esta circunstância 
não anula o fato de num regime eminentemente nacionalista como 

39 - 26246 
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era o regime nazista, o instrumento - selecionado pelo Govêrno 
para atividade de caráter industrial - era precisamente a socie-
dade de economia mista. 

O Sr. Antônio Balbino - Ainda na Alemanha - é preciso 
acentuar - a sociedade de economia mista surgiu justamente co-
mo instrumento do Estado para fazer face àquelas grandes cor-
porações das grandes indústrias, que estavam dominando todos os 
serviços de utilidade pública. Prestaram serviços inestimáveis. li: 
verdade que cessado o perigo para o Estado dos grandes trustes 
alemães, puderam as municipalidades ir enfrentando aos poucos o 
problema de ir absorvendo estas sociedades de economia mista, que 
tenderão a desaparecer, em relação aos serviços de utilidade pública, 
como observou o Deputado Bilac Pinto, mas o que se nota é que 
a sociedade de economia mista varia de acôrdo com o ambiente, 
com a questão de mais ou menos saturação das disponibilidades 
de capital. 

Nos Estados Unidos, é exato, são raros os exemplos de sociedade 
de economia mista - se assim podemos chamar aquelas corpora-
ções em que o govêrno não absorve a totalidade das ações, porque 
há muito o Sr. Bilac Pinto me deu o ensejo de ver, num dos livros 
que consultou para elaborar seu trabalho, algumas corporações, 
numa pequena minoria, em que o govêrno não absorve a totalidade 
das ações - 92% , 94% : presumo assim, que o pequeno excedente 
das ações absorvidas pelo govêrno ainda continua em mãos de ou-
tras organizações, o que lhes dá caráter particular. Estou, porém, 
acompanhando com muito interêsse a exposição do nobre orador, 
sôbre sociedade de economia mista, e só me permito interrompê-la 
porque evidentemente, pela marcha que tem tomado o debate sôbre 
o petróleo, vou reservar-me para falar em segunda discussão, quan-
do terei oportunidade de justificar amplamente os fundamentos 
de haver eu, pessoalmente, dado minha opinião ao Sr. Presidente 
da República, no sentido de que a fórmula de economia mista, no 
sistema jurídico brasileiro era mais aconselhável de que a de au-
tarquia. 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - Sr. Presidente, entre os au-
tores que mais estudaram o instituto da sociedade de economia 
mista, não pode deixar de ser citado Rodrigues Arias, que escreveu 
excelente monografia sôbre o assunto . 
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Aqui está, a opinião de Rodrigues Arias, neste trecho perfeita-
mente coincidente com nosso ponto de vista: 

"Com efeito, o sistema de economia mista combina 
admiràvelmente os interêsses privados com os do Estado, 
representante do interêsse público e das conveniências 
nacionais; permite ao Poder Público controlar, direta-
mente, a marcha das emprêsas econômicas e mantê-las 
alheias a tôda influência de capitais indesejáveis, ou de 
interêsses estrangeiros que possam influenciar seus pro-
pósitos". 

É a opinião categórica de Rodrigues Arias . 
Em Santiago do Chile, em setembro de 1941, realizou-se o 

Segundo Congresso Interamericano de Municípios, onde se dis-
cutiu tema da maior importância e gravidade, objeto de constante 
preocupação por parte do nobre Deputado Bilac Pinto, no que 
concerne aos serviços de utilidade pública. Pois bem, êsse Con-
gresso aprovou a tese de Alcides Greca, recomendando o sistema 
de economia mista, como sistema de transação para a estatização 
dos serviços públicos. 

Ora, nós, do Partido Trabalhista Brasileiro, que preconizamos 
a socialização dos bens; nós, do Partido Trabalhista Brasileiro, 
podemos, perfeita e tranqüilamente, votar pelo projeto da Petrobrás 
- com as emendas, é claro - porque êle representará um passo, 
um caminho no sentido da estatização futura. 

Sr. Presidente, aqui tenho a lei argentina sôbre o petróleo, de 
26 de março de 1935, segundo a qual não só o Estado, o Govêrno 
Central explorava as jazidas, como permitia as províncias também 
o fizessem, por conta própria ou mediante sociedade de economia 
mista. 

No Art. 407, letra a lê-se: 
"O Estado e os particulares contribuirão para a for-

mação do capital social, na proporção que convier". 
Não mais 51 % , mas na proporção que convier. 
O Sr. Bilac Pinto - Entendo que o exemplo da Argentina não 

deve ser utilizado em favor da Petrobrás, porque, como sabe V. 
Ex.ª ... 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - Acha V. Ex.ª que, na Argenti-
na, o perigo dos trustes é menor do que no Brasil? 
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O Sr. Bilac Pinto - Não; mas, lá, os trustes têm conseguido 
embaraçar o desenvolvimento da indústria petrolif era. O livro de 
Júlio Gonzalez, parlamentar argentino, é abundante na documen-
tação dessa tese. Mas queria voltar ao ponto de vista que V. Ex.ª 
sustenta - a legitimidade da escolha da sociedade de economia 
mista. Até certo ponto, como disse da tribuna, não excluo a socie-
dade de economia como uma das técnicas utilizáveis para os empre-
endimentos do Estado. Agora no caso do petróleo, não posso concor-
dar com a conclusão a que chegou o Deputado Antônio Balbino o 
qual acaba de declarar que, entre a solução autárquica e a da eco-
nomia mista, manifestou-se por esta. Acho que o dilema não pode 
ser formulado nesses têrmos. O Estado moderno dispõe de outros 
tipos de emprêsas para a execução de suas iniciativas de caráter 
industrial. 

Entre êsses modernos tipos podemos indicar a emprêsa gover-
namental e a sociedade por ações de que participem apenas enti-
dades de direito público ... 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - Por isso mesmo é que, repe-
tidamente, me referi às "sociedades de direito público". 

O Sr. Bilac Pinto - De acôrdo. No caso presente, da Petrobrás, 
somos levados a repelir a sociedade de economia mista, porqmi, 
não havendo, como o próprio Govêrno confessa, nenhuma possi-
bilidade do concurso espontâneo do capital privado, o empreendi-
mento vai ser executado com recursos fiscais. 

Se o govêrno não pode contar com a subscrição de ações pelo 
público, em montante razoável, desaparece o único motivo que 
poderia ser invocado em favor da sociedade de economia mista. 
Se o govêrno pretende ter uma emprêsa com a flexibilidade da so-
ciedade anônima, que adote a sociedade por ações de que partici-
pem apenas a União, os Estados, os Municípios e as autarquias. 

O SR. LÚCIO BITTENCOURT - Acontece que, se recorrermos 
à imposição para um empréstimo, a Petrobrás terá que pagar o 
juro dêsse empréstimo, ao passo que, se recorrermos à entrega 
compulsória de ações, que é o período inicial, não terão que ser 
pagos juros. Como V. Ex.ª vê, há uma razão plausível a aconselhar 
a entrega de ações. Pode não ser aceita por V. Ex.ª mas é perfei-
tamente justa e ponderável. 

O Sr. Bilac Pinto - Acho que a razão não procede. V. Ex.ª 
.estabeleceu um dilema entre ações e empréstimo quando sabemos 
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que há possibilidade de outros recursos fiscais e poderemos optar 
justamente por aquêles que atingem os de maior capacidade con-
tributiva. 

O Sr. Antônio Balbino - Aceito a observação de V. Ex.ª, Sr. 
Deputado Lúcio Bittencourt, como um dos argumentos de ordem 
prática, que justamente teriam influído no espírito do Govêrno 
ao elaborar a proposta que enviou ao exame do Congresso Nacional. 
E acrescentaria mais o seguinte: do meu ponto de vista, acho que 
a um país como o nosso, em formação, é útil a participação, nos 
empreendimentos de base, nos empreendimentos fundamentais, da 
contribuição do cidadão. 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - É útil e democrático. 
O Sr. Antônio Balbino - É claro que essa contribuição deve 

ser limitada, quanto possível, para que não se transforme numa 
brecha pela qual o interêsse econômico escuso penetre nos proble-
mas fundamentais do Brasil. Por isso, eu aceitaria as objeções sus-
citadas pelo Deputado Bilac Pinto para levar, no entanto, meu ra-
ciocínio a outras conclusões. Em primeiro lugar, a de se examinar 
a possibilidade de reduzir o limite da participação das pessoas fí-
sicas que tenham de integrar a Sociedade Anônima Petróleo Bra-
sileiro. Em segundo lugar a de - sabido como é que o cidadão bra-
sileiro tem o desejo de contribuir para êsse empreendimento, sem 
se interessar, própriamente pela sua direção, porque confia na di-
reção do Estado - não se conferir direito de voto a essas ações, 
de modo a que fôssem preferenciais. Em terceiro lugar, conside-
rando o acréscimo patrimonial advindo para aquêles que lograssem 
participar do privilégio de integrar uma sociedade beneficiária 
ainda que, de fato, de um monopólio - e é argumento que impres-
siona à primeira vista - considerando que as reservas dessa so-
ciedade, desde que o negócio seja lucrativo, crescerão tanto que as 
ações se supervalorizarão, nós, no ato da formação da sociedade 
poderíamos também determinar um limite além do qual as ações 
preferenciais não participariam das reservas e do ativo. Tudo isto 
constitui, na realidade, elemento que devemos atirar ao debate, 
para daí surgir - quem sabe? - uma fórmula capaz de merecer 
o beneplácito do Congresso. O ideal para todos nós - estou certo 
de que o Govêrno, neste assunto, não vai fazer imposição alguma 
- seria encontrar uma solução digna da nossa severidade e da 
seriedade com que examinamos os problemas fundamentais do 
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Brasil, e que possa merecer o apoio de .tôdas as correntes políticas 
e da opinião pública da qual vivemos. 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - Agradeço a V. Ex.ª 
Senhor Presidente, costuma-se argumentar, em relação ao pe-

tróleo, com a situação do México. Pois bem, possuo aqui lei regu-
lamentar do Art. 27 da Constituição mexicana, no ramo do petróleo. 
No Art. 10 se estabeleceu que os contratos para exploração dope-
tróleo poderão ser feitos: 

I) com particulares mexicanos; 
II) com sociedades constituídas integralmente por mexica-

nos; 
III) com sociedades de economia mista, nas quais o Govêrno 

terá maioria do capital social; 

IV) em nenhum caso, com sociedades anônimas que emitam 
ações ao portador. 

Isso acontece no México, Sr. Presidente, apontado como exem-
plo da estatização do petróleo. Nesse país, aliás, a PEMEX, tal qual 
vai suceder com a Petrobrás, lançou-se no mercado, iniciou suas 
atividades e, em conseqüência disto, formou-se, naturalmente, um 
monopólio de fato do petróleo. É, exatamente, o que vai acontecer 
entre nós. A Petrobrás, oportunamente, terá de fato o monopólio 
do petróleo no Brasil . 

O Sr. Lobo Carneiro - A situação do México, na realidade, é 
de um monopólio de fato, não impôsto por lei. 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - V. Ex.ª há de convir em que 
a lei é categórica. Permite a criação da sociedade de economia mis-
ta, apenas ressalvando a hipótese de ficar a maioria do capital em 
poder do Govêrno. Sem esta grande ressalva, que nós do PTB va-
mos fazer, reservando exclusivamente para nacionais brasileiros ... 

O Sr. Lobo Carneiro - Passa-se no México o seguinte: as em-
prêsas petrolíferas, que eram estrangeiras foram expropriadas e 
transferidas ao domínio do Estado. Não se trata de sociedades de 
economia mista. 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - Mas o texto da lei é expresso 
- "sociedades de economia mista, nas quais o Govêrno represen-
tará a maioria do capital social". 
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O SR. LúCIO BITTENCOURT - Sr. Presidente, vou con-
cluir... 

O Sr. Antônio Balbino - Solicito ao nobre colega que não 
conclua ainda, porque desejo que acrescente uma observação, an-
tes que o Deputado Bilac Pinto faça referência ao Art. 27 da Cons-
tituição Mexicana. Atendendo à informação do Deputado Eusébio 
Rocha, a situação do México é muito pior do que esta, legalmente. 
Além de permitir o que êles chamam a exploración e explota-
ción, isto é, pesquisa e lavra, admitem que se organizem entidades 
de acôrdo com o Art. 10 da Lei Regulamentar, para efetivar essas 
atividades, que integram o complexo das atividades da indústria 
do petróleo. V. Ex.ª poderia ler no Ar,t. 14 coisa pior. Segundo êsse 
artigo da Lei Mexicana, pode-se dar a concessão administrativa, e 
não contrato de transporte, de armazenamento, de distribuição, de 
refinação e de aproveitamento do gás e elaboração do gás artificial. 
Isso significa que a refinação no México pode ser objeto de con-
cessão, embora ela só possa ser outorgada às pessoas assinaladas 
no Art. 10 e, se trata de economia mista, desde que ao govêrno 
mexicano se reserve 51 % do capital. O resto não tem restrição 
quanto à nacionalidade. É exato que, quanto à pesquisa e quanto 
à lavra, no México existe monopólio de fato, porque, em lugar de 
dar autorização a essas entidades previstas no Art. 10, o que aquêle 
país tem utilizado é o sistema de contratos. Guardo na minha pasta 
contratos efetuados por emprêsas americanas com a Pemex para a 
venda do petróleo, para pesquisa e para exames geofísicos . E em 
todos êsses .três contratos estão previstas cláusulas de participação 
nos lucros, como compensação dos riscos prováveis na inversão do 
capital norte-americano, com obrigação de indenizações em dóla-
res. E tôdas as cláusulas prevalecem pelo prazo de 25 anos. Na hi-
pótese do Art. 14, para refinação, etc., pode haver concessão até 
50 anos. Estou certo de que, se o Govêrno do Brasil tivesse tornado 
a iniciativa de enviar ao Congresso uma lei como a do México em 
que existe de fato monopólio que, na Petrobrás, foi reconhecido na 
conferência pronunciada pelo Ministro Bittencourt Sampaio - pois 
uma das objeções levantadas por S. S.ª e por mim respondidas 
na Comissão de Justiça dizia respeito ao monopólio de fato; se 
viesse projeto como êsse, aí a grita de entreguismo surgiria em pro-
porções muito maiores do que aquela com que se procurou receber 
a proposição da Petrobrás. Assim, não recebo, de modo algum, em 
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confronto com a tese nacionalista ou da solução estatal e o projeto 
da Petrobrás, argumentações que decorram do sistema legal do 
México. 

O Sr. Lobo Carneiro - Ninguém se valeu dessa argumentação 
até hoje. 

O SR. PRESIDENTE - Interrompo o discurso do ilustre ora-
dor para submeter à deliberação do plenário requerimento do Sr. 
Deputado Bilac Pinto de prorrogação do prazo de que dispõe S. Ex.ª 
a fim de que possa concluir seu discurso. 

Os senhores que aprovam o requerimento queiram ficar como 
estão. (Pausa). 

Aprovado. 
Continua com a palavra o Sr. Lúcio Bittencourt. 
O SR. L'OCIO BITTENCOURT - Muito obrigado ao plenário 

e a S. Ex.a 
O Sr. Bilac Pinto - Eu queria declarar a V. Ex.ª que o que 

se tem trazido a debate aqui é a experiência mexicana, no que con-
cerne à sua luta contra os trustes estrangeiros - o truste inglês 
e o truste americano. Mas nenhum dos projetos, creio, se inspirou 
na legislação mexicana. Procuramos modelar os nossos substitu-
tivos - Eusébio Rocha e o da UDN - por uma linha que assegu-
rasse dois princípios: o do monopólio e o da emprêsa estatal. Agora 
devo lembrar a V. Ex.ª que o dispositivo legal lido por V. Ex.ª deve 
ser interpretado à luz do acréscimo feito ao § 4.0 do Art. 27 da 
Constituição mexicana, que declara: "Tratando-se do petróleo e 
dos hidrocarbonetos sólidos, líquidos e gasosos, não há expedição 
de concessões e a lei regulamentar respectiva determinará a forma 
pela qual a Nação procederá à exploração dêsses produtos". Quer 
dizer: está na Constituição mexicana establecido o monopólio, 
porque êsse dispositivo, assegurando o monopólio, atribuiu à Nação 
a execução da exploração dêsses produtos. 

O SR. L'OCIO BITTENCOURT - A lei veio justamente regu-
lamentar o Art. 27 da Constituição, que permite seja feita por so-
ciedade de economia mista a exploração do petróleo. A interpre-
tação de V. Ex.ª, que, possivelmente, eu também aceitaria, não é, 
todavia, a interpretação corrente no México. 

O Sr. Bilac Pinto - Sei, mas V. Ex.ª não pode perder de vista 
o texto constitucional. 
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O SR. LúCIO BITTENCOURT - Esta é, justamente, a regula-
mentação do texto cons.titucional - a lei regulamentar do Art. 27 
no ramo do petróleo. 

O Sr. Bilac Pinto - O objetivo foi de estabelecer - creio -
a possibilidade daqueles contratos a que se referia o Deputado 
Antônio Balbino e outras modalidades, mas sempre dentro do 
princípio do monopólio estatal. 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - O inciso 3.º é positivo: "Com 
sociedade de economia mista em que o Govêrno representará a 
maioria do capital da sociedade". 

O Sr. Lobo Carneiro - Permita-me V. Ex.ª um aparte. Será 
o último. Ninguém argumentou aqui, com a lei mexicana, que é 
defeituosa. 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - Só posso argumentar com o 
sistema legal. 

O Sr. Antônio Balbino - V. Ex.ª não argumentou mas houve 
quem argumentasse. 

O Sr. Lobo Carneiro - O Sr. Bilac Pinto argumentou com a 
experiência mexicana da luta contra os trustes. O que existe no 
México é o seguinte: todo o petróleo é explorado pela PEMEX, ór-
gão de Govêrno. A lei regulamentar não foi posta em execução. 

O Sr. Antônio Balbino - Foi posta em execução. Tenho, aqui, 
contratos de 51, baseados nesta lei, e posso mostrá-los à Câmara. 

O Sr. Lobo Carneiro - Não foi organizada nenhuma sociedade 
de economia mista. 

O Sr. Antônio Balbino - :t!!ste artigo não foi cumprido. Não 
se criou sociedade de economia mista, mas a lei foi posta em vigor 
para o resto. 

O Sr. Lobo Carneiro - O que existe no México não é sequer 
autarquia; é como essas emprêsas A Noite, São Paulo-Rio Gran-
de, emprêsas incorporadas ao patrimônio nacional. Submetem-se a 
legislação especial, mas não são autarquia, nem sociedade de eco-
nomia mista. 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - Não podemos argumentar 
com situações de fato, mas com situação de direito. O que fazemos 
aqui é lei. 
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O Sr. Lobo Carneiro - Não vamos fazer lei para permitir essas 
brechas ao truste . 

O SR. LÚCIO BITTENCOURT - Contesto V. Ex.ª A Petrobrás, 
com a emenda do Partido Trabalhista Brasileiro, não permite 
essas brechas ao truste e V. Ex.ª não mostra, não indica, não aponta 
uma dessas brechas, uma dessas chaves, um dêsses caminhos ... 

O Sr. Lobo Carneiro - Voltarei à tribuna, para discutir essa 
emenda. 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - Aguardarei. V. Ex.ª, agora, 
não pode apresentar uma dessas brechas a que se referiu. 

O Sr. Lobo Carneiro - Não com simples apartes. 
O SR. LúCIO BITTENCOURT - Concluindo, além de tôdas 

essas opiniões em prol da sociedade de economia mista, por mim 
citadas, além dêsses exemplos da Argentina e do México, também 
referidos por mim, quero invocar os exemplos nacionais. Ao esco-
lher o instrumento para exercer essa atividade, o Govêrno havia 
de preferir aquela fórmula que, no meio brasileiro, dera os melhores 
resultados, e a sociedade de economia mista, entre nós tem apro-
vado indiscutivelmente. 

O Sr. Vitor Issler - No desejo de colaborar com V. Ex.ª sou de 
opinião que as sociedades de economia mista terão a enorme van-
tagem de, por um lado, permitir que o capital privado sirva de freio, 
de trava para que a organização não se burocratize muito, elevan-
do, enormemente, o custo do artigo produzido e, por outro lado, 
submeter o capital privado a um freio da parte governamental, para 
que o público consumidor não pague um preço exagerado pelo pro-
duto elaborado . 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - Agradeço o oportuno aparte 
de V. Ex.ª 

Sr. Presidente, dizia eu, então, que, tendo o Govêrno de sele-
cionar entre os vários meios, entre os vários instrumentos, procurou 
aquêle que melhores resultados no terreno industrial havia dado, 
no próprio Brasil. E mais, Sr. Presidente, tenho para mim que, tal 
como se encontra a Petrobrás ela é, de fato, um instrumento gover-
namental para a execução da pesquisa e da lavra do petróleo . 

Existe um perfeito símile, entre, digamos, a Petrobrás e o 
Banco do Brasil, sendo que no Banco do Brasil não há essas cau-
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telas que já introduzimos na Petrobrás. E o Banco do Brasil, Sr. 
Presidente, é também um organismo que controla, de maneira po-
sitiva e indiscutível, tôda a economia nacional. Naturalmente, se 
houvesse possibilidade de intromissão dos trustes estrangeiros, 
muito mais eficiente, muito mais ativa seria sua intervenção atra-
vés do Branco do Brasil do que através da Petrobrás. 

Quando o Banco do Brasil deixa de financiar o algodão, quem 
é acusado nesta Casa? É a sociedade anônima Banco do Brasil? 
Não, Sr. Presidente; é o Govêrno. Quando o Banco do Brasil acorre 
a determinada atividade, é ainda o Govêrno que está servindo a 
essa atividade. 

Sr. Presidente, a Petrobrás é um instrumento do Govêrno para 
resolver, entre nós, o problema do petróleo. Reafirmando a minha 
convicção nacionalista, reafirmando que votarei pelo projeto da 
Petrobrás, se a emenda do PTB fôr aprovada, e contra, se ela fô1· 
rejeitada, não tenho dúvida de que, tal acontecendo, vitoriosa a 
emenda, vitorioso o projeto, ao me retirar desta Casa, ao voltar ao 
meu lar, ao ser recebido pelos meus filhos, poderei fitá-los bem nos 
olhos, com a consciência tranqüila, porque não terei traído ao meu 
povo, nem à minha Pátria. (Muito bem; muito bem. Palmas. O ora-
dor é cumprimentado) . 

O SR. JALES MACHADO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 
problema do petróleo tem sido discutido aqui, em todos os seus 
aspectos, pelos maiores luminares desta Casa e com a mesma eru-
dição. Mas, exatamente porque tem prevalecido a erudição, por-
que têm prevalecido os estudos que se baseiam em países estrangei-
ros, é que o assunto se tem desviado da nossa realidade, da realidade 
brasileira. É sob êste aspecto que discutirei, humildemente, o pro-
jeto. 

(Lendo): 
A Mensagem do Govêrno situa, com precisão e realismo, a an-

gustiosa situação nacional, frente ao petróleo. 
Estuda a solução do seu consumo para chegar à conclusão de 

que o nosso consumo, cresce anualmente de 20%. Foi em 1950, de 
100 mil barris diários e atingirá 200 mil barris em 1955, sendo de 
apenas 25% a produção nacional. 

As compras externas de petróleo, atualmente, orçam por 4 bi-
lhões de cruzeiros ou 200 milhões de dólares e atingirão a 8 bilhões 
de cruzeiros ou 400 milhões de dólares em 1955 . 
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Já se prevê que em breve a nossa capacidade de divisas será 
insuficiente para as importações do petróleo. Entretanto o nosso 
consumo per capita é ainda ridículo, pois se exprime em 0,6 barril 
quando, na Argentina, é de 2,9, no Uruguai de 1,5, na América do 
Sul (média), de 1,6 e nos Estados Unidos, de 14 barris. 

Inegável é que nossa produção, e, portanto, nossa estrutura 
econômico-financeira, está baseada no petróleo. Dêle depende o 
grosso dos nossos precários meios de transporte, as nossas indús-
trias, o futuro da nossa Agricultura e a nossa defesa. 

Daí a necessidade absoluta de aumentarmos e de muito, o 
nosso consumo de petróleo, uma vez que o aumento da nossa ridí-
cula produção é também imperativo nacional, já que sua estag-
nação será a tendência para o empobrecimento, para a miséria e 
para a desagregação social. 

Que nos achamos na iminência constante de guerra e, conse-
qüentemente, na iminência de um colapso de fornecimento de pe-
tróleo, que simples greves têm perturbado, ninguém ousará ne-
gá-lo. 

Terá a Câmara apreendido a nítida noção dessa brutal reali-
dade e a delicadeza da hora que atravessamos? 

O petróleo na atual conjuntura nacional é questão vital para 
o Brasil. Um colapso do nosso abastecimento poderá pôr em jôgo 
a própria estabilidade de nossas instituições. Inegàvelmente é êste 
o problema mais sério e urgente da atualidade brasileira. 

Não pode ser tratado sob ângulo exclusivista senão jacobinista, 
como tem sido pôsto, ultimamente, quando já tínhamos no Con-
gresso o Anteprojeto do Estatuto do Petróleo, admirável instru-
mento de exaustivo trabalho de uma plêiade de brasileiros dos mais 
ilustres e competentes. 

Sob o aspecto constitucional, jurídico e da técnica legislativa, 
os debates sôbre o problema do petróleo têm ido às últimas minú-
cias. Mas é forçoso reconhecer que essa análise profunda e deta-
lhada tem sido, principalmente, exercitada no sentido de fechar 
tôdas as válvulas existentes e imagináveis, à participação do capital 
estrangeiro. Essa tem sido a preocupação maior ou exclusiva de 
muitos oradores que a proclamam "tese nacionalista", em nome do 
nacionalismo . 

Mas o que é nacionalismo no complexo problema do petróleo 
brasileiro? Entendo que o legítimo nacionalismo seria o moviment.o 
mais eficiente para dotar o país do petróleo próprio, tornando-o 
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independente dos malsinados trustes estrangeiros porque, na rea-
lidade, um país como o Brasil, que tem a sua débil economia depen-
dente do petróleo, não pode ter convicção de sua soberania. 

O Sr. Maurício Joppert - Não é só o Brasil que está nessa 
situação mas também tôdas as nações da Europa, menos as do 
grupo russo, porque nem a França, nem a Itália, nem a Alemanha, 
nem a Inglaterra têm petróleo em seus territórios. O mal que pode 
acontecer ao Brasil pode ocorrer a tôdas elas . Desencadeada uma 
guerra, interceptado o abastecimento de petróleo por via marítima, 
a situação da Europa será mais trágica do que a nossa; nós ainda 
temos o petróleo na Bahia, em nosso território, e estamos cuidando 
de explorá-lo. 

O SR. JALES MACHADO - V. Ex.ª tem tôda a razão. Mas 
cada país trata do seu problema e estou tratando agora do problema 
brasileiro. São exatamente os perigos que ameaçam o Brasil que 
quero apontar neste instante. 

O Sr. Maurício Joppert - Cada um de nós tem o mesmo intuito, 
o mesmo objetivo. Apenas discordamos dos meios em defender o 
país. 

O SR. JALES MACHADO - Não duvido absolutamente. Ja-
mais porei em dúvida a boa intenção de qualquer Deputado. 

O Sr. Maurício Joppert - Nem nós as boas intenções dos par-
tidos contrários. V. Ex.ª, porém, está na ilusão suave de que vem 
capital estrangeiro ao Brasil. Capital estrangeiro não vem; pode 
vir o estrangeiro. 

O SR. JALES MACHADO - V. Ex.ª há de convir comigo que 
não existe país nenhum no mundo - nenhum, por exceção - que 
não se tenha valido do capital estrangeiro. Por que o Brasil será 
exceção no globo? 

Quem entende, como eu, que o nosso petróleo pode jorrar mais 
depressa e com menor sacrifício para a nação, é tão ou mais na-
cionalista que aquêles que sem conhecimento de nossa realidade, 
sem uma meditada análise das nossas condições e das nossas possi-
bilidades, apenas embalados em despreocupado sentimento nati-
vista, entendem que nacionalista, no caso, é não permitir a cola-
boração de capital estrangeiro, ainda que as conseqüências possam 
ser funestas para a nação . 





- 624-

A virada dêles, pela costumeira unanimidade, da constituinte, 
quando queriam entregar a exploração do petróleo nacional, aos 
estrangeiros, aos dias de hoje, quando se encastelam na tese do 
monopólio estatal, é por demais característica. 

Quem não vê, através da sua campanha contra o capital es-
trangeiro um alvo direto - os Estados Unidos - nossos tradicio-
nais aliados e amigos, berço das nossas próprias instituições demo-
cráticas e a cujo destino estas estão ligadas. Quisessem êles, que 
tanto têm dado pelo levantamento da economia mundial, a nossa 
debacle econômica e nada mais teriam a fazer que repelir o nosso 
café ou gravá-lo, como o têm feito outros paíeses, ou nos privar do 
petróleo, sem necessidade alguma do estratagema de meter aqui 
os seus capitais na exploração do petróleo. 

A quem devemos temer - os Estados Unidos, que prepararam 
as Filipinas para o seu próprio destino, ou aquêle sorvedouro de 
soberanias, paulatinamente encurraladas na cortina de ferro? Só 
isso seria motivo para fugirmos a qualquer tese abraçada pelos 
comunistas, que sabem muito bem o efeito do nosso petróleo sôbre 
o levantamento do nosso nível de vida, deixando de ser campo pro-
pício às suas ideologias. Ter amparado e tonificado as economias 
ocidentais, arruinadas pela guerra, arrancando-as às garras do co-
munismo, eis o grande pecado dos Estados Unidos, que os comunis-
tas jamais perdoariam. 

O Sr. Coelho de Sousa - Vejo, com muito pesar, que não tive 
a honra de ser ouvido, ontem, por V. Ex.ª 

O SR. JALES MACHADO - Ouvi sim. 
O Sr. Coelho de Sousa - Pergunto, então, a V. Ex.ª se essa 

linha nacionalista lançada há 25 anos nesta Casa pelo Depu-
tado Simões Lopes, do Rio Grande do Sul, adotada por patriotas 
insuspeitos como Leitão de Carvalho, Horta Barbosa e tantos outros, 
pode ser considerada uma simples função dos propósitos comunistas. 

O SR. JALES MACHADO - Ouvi o discurso de V. Ex.ª, mas 
é preciso desfazer um equívoco constante: muitos dizem que os 
trustes são perigosos, porque têm atrás de si os governos. 

O Sr. Maurício Joppert - ~les são perigosos mesmo sem go-
vernos. 

O SR. JALES MACHADO - Ao mesmo tempo, alegam que os 
governos, principalmente o dos Estados Unidos da América, são 
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contra os trustes. E quando se fala em capital estrangeiro, denun-
ciam logo os trustes, como se êles pudessem monopolizar os capi-
tais disponíveis no mundo inteiro . 

O Sr. Coelho de Sousa - Temos dito, aqui, que o Presidente 
Roosevelt combateu os trustes. Mas que não tinham enormes raí-
zes nos outros setores da vida pública norte-americana, isso nunca 
ninguém negou. Ainda ontem, li, dessa tribuna, conclusões de uma 
Comissão do Senado americano, dizendo que os cidadãos norte-ame-
ricanos deveiam controlar as jazidas petrolíferas no centro e sul 
americanos . 

O SR. JALES MACHADO - Nem podemos, nesta altura, con-
fundir truste com capital estrangeiro. Ninguém quer os trustes nos 
negócios do petróleo. Por que não havemos de dissociar os trustes 
do capital estrangeiro? 

O Sr. Coelho de Sousa - O capital dissociado dos trustes, todos 
recebem muito bem. 

O SR. PRESIDENTE - Peço licença para submeter a votos re-
querimento do Sr. Deputado Gustavo Capanema, de prorrogação 
da sessão por vinte minutos, sem prejuízo do tempo destinado à 
explicação pessoal, a fim de que o Deputado que se encontra na 
tribuna possa concluir suas considerações. 

Em votação. (Aprovado). 

Continua com a palavra o Deputado Jales Machado. 
O SR. JALES MACHADO - Agradeço a gentileza dos nobres 

colegas. 
Pintar o capital estrangeiro confundindo-o com os trustes como 

um bicho-papão, um fantasma, diante de um Brasil corruto, venal, 
incapaz de resistir à tentação do subôrno, um Brasil a tremer de 
mêdo, num complexo de inferioridade que nos rebaixa aos olhos do 
mundo, será tudo, menos nacionalismo. 

Seremos inferiores a todos os países do globo que exploram pe-
tróleo, que, sem exceção alguma, se valeram do capital estrangeiro? 

Aí está o caso do México expropriando trustes, proprietários 
do solo e subsCJlo, com a complacência do govêrno americano, cujo 
auxílio foi invocado e era legal. Recentemente, o Irã expulsa uma 
emprêsa inglêsa. E quem não sabe o que Abadan representava para 
a Inglaterra? 

40 - 26 246 
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o Sr. Maurício Joppert - Muito bem! Tôda a economia do Irã 
residia nessa emprêsa inglêsa. O Irã expulsa a emprêsa, mas não 
vende petróleo a mais país algum do mundo e sua situação V. Ex.ª 
pelos jornais, sabe bem qual é. 

O SR. JALES MACHADO - Quer dizer que V. Ex.ª condena 
o nacionalismo do Irã? 

O Sr. Maurcio Joppert - V. Ex.ª está torcendo o meu pensa-
mento, bem expresso, aliás, no discurso que aqui fiz. 

O SR. JALES MACHADO - Quando jovem, ainda estudante, 
naquela feliz etapa da vida em que apenas temos uma compreen-
são simplista e primária dos problemas nacionais, enchia-me de 
revolta ao ter notícia da cessão, de qualquer coisa nossa, a estran-
geiros. 

Esta é a mentalidade do grosso da massa brasileira, tão fácil 
e aberta aos golpes demagógicos, mormente quando explorando o 
incauto sentimento patriótico ou nacionalista. 

Os complexos problemas econômicos, evidentemente, escapam 
Y percepção das massas. Daí o sucesso da campanha comunista no 
lançamento do slogan do Petróleo é Nosso, a torcer a solução mais 
adequada aos interêsses do Brasil. Não será possível negar a efi-
ciência do Partido Comunista nas suas campanhas de proseli-
tismo. 

Não é estranhável, pois, que a tese comunista se apresente 
como a de maior número de adeptos, nas camadas populares e que 
manifestações, no seu estilo característico, cheguem até nós prin-
cipalmente o daqueles cujas tendências são consonantes. 

Mas Deus nos livre de tais manifestações, na sua maioria en-
comendadas pelos vermelhos, viessem a influir no julgamento do 
Congresso, em matéria de tal relevância. 

Nesse assunto, ao Congresso cumpria antes auscultar as clas-
ses conservadoras, principais responsáveis pela produção nacional 
e as mais interessadas na estabilidade social e cujas atividades de-
pendem primordialmente do abastecimento do petróleo. Estas sim, 
sentem os efeitos, compreendem o problema e podem falar com 
consciente conhecimento de causa. E elas são pelo capital estran-
geiro. 

Fôsse sincero e espontâneo o proclamado nacionalismo, e os 
recursos necessários estariam sobrando, mercê de voluntária subs-
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crição nacional. Mas como bem lhe conhecem a natureza, o método 
preferido para coleta de recursos foi o da contribuição compul-
sória. 

Foi por tudo isso que quando veio ao Congresso o Estatuto do 
Petróleo, trabalho notável, fruto de uma análise profunda de quan-
to se tem passado no mundo sôbre o petróleo, tive oportunidade de 
ocupar esta tribuna, para exaltá-lo com tôda minha convicção, 
principalmente porque resguardando nossa soberania, permitia o 
empenho de todos os meios na tarefa da produção do nosso petró-
leo, inclusive a colaboração do capital estrangeiro. 

Simples trabalhador rural aos dezesseis anos, engenheiro civil 
de intensa vida profissional, exclusivamente no sertão; diretor de 
emprêsas particulares de eletricidade; prefeito municipal; secretá-
rio de Obras Públicas, diretor de estrada de ferro federal, deputado 
federal, estudioso dos problemas básicos da nação, sem nunca ter 
deixado de ser paralelamente agricultor, tenho percorrido quase 
todo o território nacional, tôdas as classes sociais do país. 

Foi nas lições à.essa caminhada, na contemplação da imensi-
dade do nosso território, da variedade e complexidade dos seus 
cruciantes problemas, do atraso e pobreza das nossas populações, 
da nossa pequenez ante a grandiosidade e agressividade da nossa 
natureza, da debilidade da nossa economia, que pude ter a noção 
exata da gigantesca luta que significa a pesquisa do petróleo, atra-
vés da maior área sedimentar do mundo, quase tôda ela ainda se-
gregada nos sertões inóspitos, sem vias de acesso . 

Só a abertura dessas vias é tarefa que ainda não podemos reali-
zar, mesmo quando em socorro de núcleos populacionais verdadei-
ros quistos espalhados por todo o nosso território . Ainda não con-
seguimos ao menos estabelecer sistema rodo-fluvial da Amazônia, 
pelo qual tanto me tenho batido nesta Casa, o que abriria a possi-
bilidade de pesquisa e lavra de petróleo na mais promissora área 
sedimentar do Brasil. 

Diante dêsse quadro real, dos trezentos milhões de hectares de 
área sedimentar perdidos nos sertões e onde não se sabe a situação 
dos bolsões do ouro negro, pergunto eu, o que representa o trabalho 
já realizado na Bahia e adjacências, onde já se consumiu mais de 
um bilhão de cruzeiros, quando o cruzeiro ainda valia? Equivalia 
uns 5 bilhões. Olhemos o mapa para têrmos uma impressão gráfica 
de insignificância do realizado diante da amplidão do caminho a 
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percorrer. Raciocinemos que, como disse, nem as vias de acesso 
podemos abrir e ponhamos a mão na consciência e tenhamos a 
coragem de confessar que tamanha tarefa está muito além das nos-
sas fôrças, a menos que nos abstraiamos da noção do tempo. Mas 
as contingências atuais nos dão êsse arbítrio sem os riscos de um 
verdadeiro suicídio? 

Um bilhão de cruzeiros - note-se .- quando o cruzeiro valia 
cinco vêzes mais do que hoje. Atualmente não seria um bilhão, 
mas cinco bilhões. 

O Sr. Dolor de Andrade - Em 12 anos o govêrno não mobilizou 
a Nação para explorar o petróleo. Não se deve tocar nesse ponto 
sem esquecer o tempo. 

O SR. JALES MACHADO - São todos acordes em elogiar a 
ação do Conselho Nacional do Petróleo, que iniciou suas operações 
quando o petróleo já estava descoberto, e descoberto, aliás contra 
até a ação dos órgãos oficiais. Esta é a verdade. 

O Sr. Lobo Carneiro - Permita-me. Há um pequeno engano 
de V. Ex.ª, quanto à cifra, a que se referiu, de um bilhão. O que 
o Conselho Nacional do Petróleo despendeu foi bem menor. Estão 
incluídos nesses gastos materiais, ainda em estoque que serão uti-
lizados em novas perfurações. Segundo depoimento dos engenhei-
ros Plínio Catanhede e Pedro Moura, não chegam os gastos a meio 
bilhão. No anteprojeto do Estatuto do Petróleo, do Sr. Odilon Bra-
ga, há um relatório em que vêm citados os dispêndios dos trustes 
em outros países, e todos são da mesma ordem de grandeza. Apon-
tarei, apenas um exemplo, para não me alongar: a Standard Oil, 
na Venezuela, levou dez anos, gastando 90 milhões por ano, até 
descobrir o primeiro óleo comercial. 

O SR. JALES MACHADO - Exatamente é a tese que venho de-
fendendo. 

Os materiais a que V. Ex.ª se referiu são necessários a futuras 
pesquisas. E V. Ex.ª sabe muito bem a diferença entre aquêles pre-
ços pelos quais o Conselho Nacional do Petróleo os conseguiu e as 
cotações atuais. 

Sinto não ter em mãos o mapa que está na minha pasta, mas, 
ao fim, mostrá-lo-ei para que os Senhores Deputados possam ter 
uma impressão gráfica do caminho que teríamos de percorrer para 
descobrir o petróleo, porque a área sedimentar da Bahia é muito 
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menor, é um milésimo, e está no litoral, onde as vias de acesso são 
fáceis, portanto, mais aceitável à exploração do petróleo. No Acre, 
porém, isso é tarefa que vai muito além dos dez milhões que esta-
mos atribuindo à Petrobrás. 

O Sr. Dolor de Andrade -Vá por etapas. 
O SR. JALES MACHADO - Quando o Govêrno apontou a 

fonte dos recursos com que contava resolver o problema do petróleo 
brasileiro, foi como se tivesse descoberto a América. Houve mesmo 
um movimento de surprêsa agradável como se o artifício adotado 
criasse, inesperadamente, novas riquezas e desse por terra com a 
convicção, quase geral, da escassez de capitais nacionais para os 
investimentos imensuráveis e problemáticos do petróleo. 

Já agora a renda nacional estaria apta a suportar o financia-
mento do jôgo do petróleo, mesmo nas gigantescas dimensões em 
que se apresenta no Brasil. O próprio Presidente da República foi 
convertido no novo dogma. Vetando o aumento do impôsto sôbre 
os combustíveis líquidos, quando destinado exclusivamente à pa-
vimentação e expansão da nossa rêde rodoviária, isto é, quando 
destinado a emprêgo de reprodução matemática, considerou-o da-
noso à economia nacional e agora o amplia e o destina aos azares 
de uma verdadeira loteria, sem o receio antes demonstrado. Diante 
disso, razão sobrava aos nacionalistas insinceros de se convence-
rem de que o Brasil está em condições de resolver, com os seus ex-
clusivos recursos, o problema do petróleo, porque os outros, os co-
munistas, o que desejam é que o petróleo seja nosso, mas debaixo 
da terra. Se o recurso à tributação fôsse meio hábil de criar capitais, 
então teríamos sido inteiramente cegos ou ineptos para não têrmos 
resolvido todos os problemas do Brasil. 

O Sr. Dolor de Andrade - Perguntaria a V. Ex.ª, que defende 
a Petrobrás, portanto, a participação do capital estrangeiro, em-
bora o projeto não indique essa fonte: estaria ou não de acôrdo em 
que viesse o capital estrangeiro através de empréstimos? Porque o 
Brasil, fazendo parte das Nações Unidas, tem direito, como país 
subdesenvolvido a obter empréstimos dos países mais poderosos 
para fazer a defesa do Ocidente. 

O SR. J ALES MACHADO - Sinto não dispor de tempo para 
ler aqui o que diz a respeito o saudoso Roberto Simonsen, exata-
mente em resposta ao aparte de V. Ex.ª 
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O Sr. Dolor de Andrade - Conheço a obra do ilustre industrial. 
Queria a opinião de V. Ex.ª Se é contrário ao empréstimo. 

O SR. JALES MACHADO -Absolutamente! 
O Sr. Dolor de Andrade - Aí o ponto: é o ataque injusto dos 

que defendem a tese estatal. Venha o capital estrangeiro, através 
do Govêrno, do Banco Central que é o caminho certo dos amigos 
do Brasil. 

O SR. JALES MACHADO - Estamos de pleno acôrdo. V. Ex.ª 
está chovendo no molhado. 

O Sr. Dolor de Andrade - Não! V. Ex.ª encaminha-se para 
outro lado. 

O SR. JALES MACHADO - V. Ex.ª não conhece meu pensa-
mento. 

O Sr. Dolor de Andrade - Vejamo-lo, então. 
O SR. JALES MACHADO - Como os capitais não aparecem 

espontâneamente, o Govêrno os recruta compulsória e simultâ-
neamente para os planos Láfer e do petróleo, dando um rombo 
profundo e brusco de perto de vinte bilhões à economia privada. 
E antes que se possa avaliar das repercussões ou abalos que tal san-
gria fatalmente causará ao organismo nacional, já se consagra 
como resolvido o aspecto financeiro do problema. Mas dessa crença 
fagueira não participam os economistas, os que ainda não fugiram 
à nossa realidade. É aqui que cabe a advertência contida no relatório 
que acompanhou o anteprojeto de Estatuto do Petróleo: 

"A opinião que mais tememos é a dos homens inteli-
gentes e sinceros que se julgam habilitados a divergir do 
anteprojeto sem maiores estudos, sem passar pelas hesi-
tações que a progressiva análise das dificuldades do pro-
blema nos levou a superar. Em alguns a predominância 
da cultura jurídica fará com que não a percebam da im-
portância de certos aspectos econômicos". 

Em um país cujo orçamento a verba pessoal absorve quase 50% 
da receita e da qual só se tem podido destacar 6% para a agricul-
tura, 19% para a Viação e 11% para a Educação e Saúde, departa-
mentos propulsionadores da produção nacional, se poderá pensar 
seriamente, em arrancar, de súbito, recursos para pesquisas na es-
cala de grandeza das nossas bacias sedimentares e das nossas ne-
cessidades? 
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Com absoluta carência de vias de transporte, com portos e es-
tradas de ferro no Estado em que bem sabemos sem meios de assistir 
eficientemente a nossa agricultura, a saúde pública, as necessidades 
da educação e quando andamos a pleitear capitais estrangeiros pa-
ra atender alguns dêsses problemas, poderemos nos considerar com 
recursos suficientes para resolver com nossos exclusivos recursos e 
com a urgência necessária o complexo e incerto problema do pe-
tróleo? 





SESSÃO EM 30 DE JUNHO DE 1952 

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

ORDEM DO DIA 

Primeira discussão do Projeto n.º 1.516-A, de 1951, 
que dispõe sôbre a constituição da Sociedade Por Ações 
Petróleo Brasileiro S.A. e dá outras providências. (Do Po-
der Executivo). Anexo o Projeto n.º 1.595, de 1952, que 
dispõe sôbre a organização da Sociedade Por Ações Petró-
leo Brasileiro S .A. e dá outras providências; tendo pare-
cer, com emendas, da Comissão de Constituição e Justiça, 
com voto em separado do Sr. Castilho Cabral e declara-
ções de voto dos Srs. Lúcio Bittencourt e Augusto Meira; 
com parecer da Comissão de Segurança Nacional ado-
tando como substitutivo ao Projeto n.º 1.516, de 1951, de 
iniciativa do Poder Executivo, o Projeto 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. Parecer da Comissão 
de Finanças, com emendas ao Projeto e favorável às emen-
das das Comissões de Constituição e Justiça, e de Econo-
mia, com declaração de votos dos Srs. Alde Sampaio, Abe-
lardo Andréa e Raul Pila. (Anexos os Projetos números 
1.517-51 e 1.595-51). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Aloísio de Castro. 
(Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Raimundo Padilha. 
O SR. RAIMUNDO PADILHA - Sr. Presidente, Srs. Depu-

tados, a questão do petróleo brasileiro na sua fase mais acentuada-
mente política, foi suscitada há quatro anos, em 1948. Não há dú-
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vida de que remonta a um período mais distante da história eco-
nômica, ou da história política, do Brasil, o debate travado em tôr-
no dêste tema. Pode-se, contudo, afirmar que sómente em 1948, 
ou seja, há 4 anos, o debate assumiu a vivacidade, de que é exem-
plo o espetáculo oferecido por esta Casa do Parlamento e pela im-
prensa do país. 

Devo, antes de tudo, declarar que me encontro, nesta discussão 
numa posição absolutamente serena, estreme de qualquer senti-
mento de ordem passional. Não estou solicitado por esta ou aquela 
corrente, em conseqüência do que desejaria fixar a atenção da Ca-
sa em alguns aspectos que não foram aqui focalizados ou, então, 
quando o foram, não houve para êles o indispensável aprofunda-
mento. 

Como é de muitos conhecido, tomei posição firme, em 1948, 
em favor do Estatuto do Petróleo. 

Devo dizer que, naquela época, acompanhei detidamente os 
debates travados no Clube Militar, e que tiveram, como expressões 
mais altas, de um lado, o Ex.mo Sr. General Horta Barbosa, de-
fendendo a t~se do monopólio estatal, e de outro lado, o Ex.mo Se-
nhor General Juarez Távora, admitindo a coparticipação do capi-
tal estrangeiro na exploração de nossas jazidas petrolíferas. 

A opinião do General Juarez Távora acabou objetivando-se 
no Estatuto do Petróleo, arquivado nesta Casa, desde fevereiro 
de 1948. Infelizmente, arquivado. -

Na verdade, o Estatuto - a meu ver - é um dos documentos 
mais sérios ainda elaborados entre nós. Por ali se verifica, de uma 
parte, a acuidade admirável do político e, da outra, a penetração 
infalível do economista. 

Objeto dos estudos a que me dediquei, acompanhando, como 
ciisse, os debates que se travaram naquela época, elaborei relatório, 
que me foi cometido pelo Partido de Representação Popular, e nes-
se trabalho, que lerei no fim do meu discurso, examinando os ar-
gumentos da corrente monopolista, eu os enumerava da seguinte 
maneira: 

"1) A tendência geral de todos os países para o mo-
nopólio estatal; 

2) Os exemplos positivos da Argentina, do México e 
da Rússia; 
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3) Os exemplos negativos da Venezuela e Paraguai; 
4) O monopólio do Estado constitui vigoroso estímulo 

a tôdas as atividades e não apenas uma, em que os be-
neficiários são as emprêsas concessionárias; 

5) As concessões a particulares comprometem a in-
tegridade das reservas nacionais; 

6) A exploração maciça de óleo bruto esgota os res-
pectivos poços, em favor das reservas e da indústria alie-
nígenas; 

7) A capacidade do Estado para gerir a indústria pe-
trolífera está comprovada, contra a opinião dos céticos, 
nos exemplos argentino e uruguaio; 

8) Ao Estado devemos nós igualmente a descoberta 
do primeiro poço produtor e a fase atual da indústria pe-
trolífera em nosso País; 

9) Há tôda a possibilidade de exploração com os nos-
sos próprios recursos, devendo ser limitado à parte téc-
nica o auxílio estrangeiro; 

10) O monopólio estatal em nada afetaria a política 
de colaboração interamericana; 

11) Mesmo associado em emprêsas mistas, o Estado 
perderia para o truste; 

12) O capital do petróleo está associado a uma polí-
tica de Estados e não apenas ao interêsse econômico de 
emprêsas privadas; 

13) Apesar de incessantes afirmações, os Estados 
Unidos não precisam, urgentemente de nosso petróleo". 

Eram êsses os principais argumentos aduzidos pelos mais gra-
duados expoentes do monopolismo. Devo acentuar, de passagem, 
que a campanha pelo monopólio estatal tem para mim um grande 
mérito, e desejo proclamá-lo, mesmo quando divirjo das suas prin-
cipais afirmações. 

Em primeiro lugar, foi graças ao trabalho de aliciamento, de 
catequese, de esclarecimento da opinião pública em tôrno de tão 
grave problema, intimamente relacionado com os interêsses fun-
damentais da economia brasileira, que podemos hoje sentir na 
opinião pública um acentuado interêsse pela questão e, ao mesmo 
tempo, pode-se afirmar que já se formou entre nós uma plena 
consciência da gravidade dêsse problema. O debate, conseqüente-
mente, introduzido pelos adeptos do monopólio estatal, que tem 
nesta Casa entre suas mais impressionantes figuras o Sr. Deputado 
Bilac Pinto, merece todo o meu respeito pelo que significa de afir-
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mação de independência de opinião em relação ao problema que 
estamos focalizando, e também como instrumento esclarecedor da 
nossa inteligência. . 

Não posso, todavia, acompanhar o monopólio. Excluo de meu 
debate determinados aspectos vinculados. a qualquer interêsse po-
litico, de partido ou de grupo. Não levarei o debate a êsse terreno. 
Aceitá-lo-ei, porém, como definição, que me parece indispensável, 
desde que cada um de nós, com um mandato político, tem que 
prestar contas plenas à nação brasileira. 

O Sr. Bilac Pinto - V. Ex.ª não considera, do ponto de vista 
estritamente econômico, que a indústria petrolífera seja de na-
tureza monopolística e que constitui, no dizer dos economistas, um 
monopólio natural? 

O SR. RAIMUNDO PADILHA-Voltarei a essa questão, quan-
do examinar o monopólio como expressão de concorrência imper-
feita. Adianto a V. Ex.a, entretanto, que o monopólio não é uma 
necessidade, não é elemento inelutável nos quadros da economia, 
mas uma das anomalias peculiares a um sistema econômico. Não 
deriva de condições normais, diria eu, do próprio determinado dos 
fatôres econômicos. 

O monopólio não se firma em pais algum, a não ser com a pro-
teção direta ou indireta do Estado. Não entra na composição de 
um sistema, atuando pelo livre jôgo das fôrças econômicas, em 
conseqüência do que, para proteção de preços, para proteção de 
uma entidade econômica, é mister intervenha o Estado, criando, 
como na Alemanha - por assim dizer a mãe do monopólio, ou na-
ção onde os cartéis, os monopólios e os trustes tiveram nascimen-
to - uma legislação especial que facultou o desenvolvimento, a 
adoção dêste novo tipo, desta nova sociedade no organismo econô-
mico das nações. 

Voltarei, entretanto, ao desenvolvimento dêste tema, que é 
fascinante, não ·apenas do ponto de vista teórico, mas do ponto de 
vista das realizações de uma política prática. 

O Sr. Bilac Pinto - Quer dizer: V. Ex.ª não admite nenhum 
sistema de monopólio, nem tipo algum de monopólio. A argumen-
tação de V. Ex.ª é no sentido de que o monopólio é incompatível 
com a livre concorrência. Não há dúvida. Neste particular, estamos 
de acôrdo. Mas a minha pergunta foi se V. Ex.ª não considerava 
a indústria petrolífera como monopólio natural. V. Ex.ª mesmo 
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há de convir comigo em que há certas atividades industriais só 
exploráveis atualmente mediante regime monopolista. 

O SR. RAIMUNDO P ADILHA - Agradeço, sobremodo, a es-
plêndida contribuição que me traz o nobre colega Bilac Pinto. 

Como afirmei, é um tema fecundo, amplíssimo, que exige ex-
traordinário desenvolvimento. Teria, então, neste caso, de enfren-
tar o problema do ponto de vista que chamaria meramente espe-
culativo, puramente teórico, para demonstração da existência, de 
um lado, de uma sociedade absolutamente livre, em que fôssem 
livres os fatôres de produção, de outro lado, de uma sociedade como 
a soviética, em que êsses fatôres não podem atuar senão pela ação 
coercitiva do Estado. 

Teríamos, então, dois tipos que chamaria teoricamente puros, 
dentro dos quadros gerais de uma economia perfeita a fim de de-
duzir leis especiais para a imperfeição da sociedade humana em 
que vivemos. Teoricamente, por conseguinte, o monopólio é uma 
anomalia. Não me recuso a afirmá-lo. Temos, como homens pú-
blicos, de reconhecer sua existência dentro dos quadros da econo-
mia em que vivemos. Não podemos desconhecer que não tem êste 
nascimento espontâneo, nem natural, como se tem afirmado, nes-
ta Casa, a ponto de se erigir em lei o que constitui anomalia no 
processo econômico contemporâneo. Isto é o que me cabia afirmar. 

O Sr. Bilac Pinto - Pelo raciocínio de V. Ex.ª, verificamos que 
se coloca contra todos os tipos de monopólio. Numa economia tal 
como a brasileira, a aplicarmos êste principio ... 

O SR. RAIMUNDO P ADILHA - Há muito que dizer em tômo 
disso. 

O Sr. Bilac Pinto - . . . acabaríamos sustentando que os ser-
viços de eletricidade, por exemplo, de São Paulo e do Rio, não de-
viam ser explorados no regime de monopólio, como são. 

O SR. RAIMUNDO P ADILHA - Seria verdadeiro do ponto de 
vista teórico. Como V. Ex.ª não ignora, numa ciência social, como 
é a economia, nós trabalhamos de acôrdo com a lei dos grandes 
números, que é a lei fundamental da estatística. Por isso, não po-
demos legislar sôbre quadros teóricos. Apenas levei a essa genera-
lização, não pela minha inclinação a estudos de ordem especula-
tiva, rr.as para que pudesse trazer o assunto, mais alto, à discussão 
no campo transcendente e para debatê-lo de maneira mais práti-



- 638 -

ca, aceitando, não obstante, aquela realidade teóríca, porque :;oi.; 
daqueles que ainda acreditam no caráter científico da economia 
politica. 

Em conseqüência, podemos legislar, considerando os quadros 
de uma economia regular, porque de determinadas doutrinas, por-
que o que se está esposando aqui não é, de forma alguma, pensa-
m ento científico - releve-r:ie V. Ex.ª dizê-lo - mas pensamento 
doutrinário, ou seja , doutrina p&.rticipando como disse Bandin, ao 
mesmo tempo, de postulados teórícos, mas, também, de juízos de 
valor e não ciência, ou seja. construção teórica com leis inflexí-
veis explicativas dos fenômenos. 

Isto. sim. Se afirmo, doutrinàriamente, assumo atitude inte-
ressada. Não estou longe, como V. Ex.ª, de tomar essa atitude in· 
teressada. Como legislador, não posso ficar no mundo da lua, em-
bora. os ensinamentos teóricos me informem, primeiro, dos erros, 
t:m seu aspecto mais genérico. Para que possa descer à doutrin~ 
é que a teoria não pode deixar de trazer sua contribuição parti· 
cula.r. S este ponto, neste ângulo, me colo<:o diante de V. Ex.ª, corr. 
a maior humildade. Nesta Casa não ensino a ninguém, nem pre-
tendo ensinar a quem quer que seja. apenas estou debatendo ã 
questão. a meu ver de um ângulo fascinante. E quando manifestt: 
desinterês.se pelos aspectos puramente polít~co-parttdários do prc-
blema, não é porque m e quei!·a evadir à responsabilidade de ass'tl· 
mir uma atitude política face ao mesmo. .Minha própria natureza, 
a manei~c. :por que pucorrt o assunto ou o ângulo em que me colo· 
quei. tuco isso provàvelmente teá, de certa maneira, anestesiac!G 
o que poderia char:i.a: - mL'lÍ',a faculdade política. 

Continuarei minha explicação e é possível, no fecho do m~~ 
trabalho, se não me impedir a in exorabilidade dos PQnteiros, po~~ 
voltar à apreciação de tão inlPQrtante problema, por V. Ex.ª ver-
sado de modo brilhante, desta tribuna. 

Produzi, então uma conferência ::õbre a questão. Estuàei .:.s 
possibilidades da exploração. Saí do carr.po teórico e fui ao campc 
objetivo, das realidades práticas. 

Procurei fazer uma estima.tiva do capital necessário á irut~· 

l:::.çio da Lr1dústria. do petróleo no Brasil. ~s,se trabalho é datado. 
per :.:r-:a ccincid~nci11, C'.rriosa. à~ 30 de junho de 1948, portanto, 
;recila!!:er..te há quatro anos. 

http:desinter�s.se
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Estudando naquele ensejo, o capital necessário à instalação 
da indústria do petróleo no Brasil encontrei, tomando como base, 
evidentemente, os algarismos de que dispunha no momento - da-
dos norte-americanos. Devo dizer entre parênteses, que êsses ele-
mentos figuraram nos depoimentos de vários eminentes patrícios 
perante as Comissões reunidas nesta Casa. 

Era a seguinte a distribuição dos respectivos coeficientes do 
capital necessário à exploração do petróleo: 

Na produção ........................... . 59,3% 
Na refinação ........................... . 18,3% 
Em transportes ........................ . 12,4% 
Na distribuição ......................... . 9,0% 
Em outras operações ................... . 1,0% 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,0% 

Do custo básico que na ocasião possuíamos, relativos a 1947, 
quando a taxa, por barril de produção diário, se exprimia nos Es-
tados Unidos, em mil dólares, deduzi o preço de 55 milhões de dó-
lares para uma refinaria moderna na base da produção diária de 
55 mil barris - aproximadamente, o consumo brasileiro no mo-
mento. Com êsses algarismos e os coeficientes mencionados, pude 
encontrar Cr$ 6.744.242.600,00 como total da aplicação necessária 
à produção da indústria petrolífera no Brasil, para o consumo de 
55 mil barris diários. l!:ste seria o capital para uma indústria se-
gura, digamos que não houvesse fracassado. Tendo de admitir, en-
tretanto, a existência de uma exploração correspondente a cêrca 
de 30% de poços malogrados. 

É, em geral, o coeficiente admitido. Em 100 perfurações, con-
sidera-se 80 prejudicados, pelo menos em se tratando de poços pio-
neiros. Se os algarismos não são rigorosamente êstes, são aproxi-
mados. 

Concluía, então, aquêle trabalho, dizendo haver ainda a con-
siderar o grande capital malbaratado no que se chama "wild-cast", 
nas pesquisas malogradas. O custo de pesquisas, lavra e industria-
lização, incluídos na base de Cr$ 31,96 por barril, como consta do 
meu trabalho anterior, compreende exclusivamente as despesas de-
rivadas dos poços bem sucedidos. Para o nosso caso, precisamos 
medir os gastos consideráveis que só as lavras felizes poderão com-
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pensar através da refinação e exportação. Tratando-se de instalar 
uma indústria em país sem vias de comunicação adequadas, cujas 
possibilidades petrolíferas são quase inteiramente desconhecidas, 
estéreis, tomei como base o consumo de 16. 500. 000 barris, naque-
le tempo. Com isso, pude verificar que faríamos, vamos dizer, per-
furações, ao todo, de 825 poços produtivos e 80 % estéreis, num 
total de 3.300, ou sejam - 4.125. Tomando-se como base o custo 
de cada poço, nos Estados Unidos, na média de 86 mil dólares, ou 
sejam - Cr$ 1. 720. 000,00, na época, e multiplicando-se êste valor 
pelo número de poços estéreis, encontramos um total de ...... . 
Cr$ 5.676.000.000,00. Fiz a soma dos dois totais, e encontrei a soma 
final de Cr$ 12.420.000.000,00, em números redondos. Esta era a 
situação, em 1948. 

Em 1952, o consumo no Brasil se exprime, aproximadamente, 
em 100.000 barris. Procedi às necessárias adaptações e encontrei o 
seguinte: 

Cr$ 

Produção .................... . 59,3% - 6.400.873.000,00 
Refinação .................... . 18,3 % - 2. 000. 000. 000,00 
Transporte ................... . 12,4% - 1.355.191.000,00 
Distribuição ................... . 9% - 983. 606 .490,00 
Diversos ...................... . 1 % - 169. 289. 610,00 

Acrescentando, ainda, o capital em movimento, à razão de 
Cr$ 31,96 por barril - cálculo habitualmente admitido - tere-
mos Cr$ 1.165.540.000,00. Os técnicos, em número de 300, aplica-
dos durante três anos, representam Cr$ 90.000.000.000,00. 

Soma: Cr$ 11.018.461.000,00. A êsse total, adicionaria, aqui, 
novos algarismos, decorrentes daquele número de 100.000 barris 
diários. Encontraria, para poços produtivos, 20% - 1.825; para 
poços estéreis, 80% - 7.300. Total - 9.125. Os 7.300 poços esté-
reis custariam Cr$ 12.862.600.000,00. Em conseqüência, teríamos 
Cr$ 23.881.561.000,00 como quantia aproximadamente necessária 
à instalação da indústria do petróleo no Brasil. 

O Sr. Jales Machado - Pergunto a V. Ex.a se, nesses cálculos, 
levou em consideração a desvalorização da moeda. 

O SR. RAIMUNDO PADILHA - O problema monetário não 
entrou nestes cálculos. Fiquei nos limites da interpretação do valor 
histórico, inclusive para os dólares. E permaneci dentro do que 
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chamaria "dados absolutos", não dos dados relativos por V. Ex.a 
apresentados. Tendo, entretanto, plena consciência de que êsse não 
é um número absoluto, senão aproximativo, sobretudo no caso 
brasileiro. Em outras palavras, não poderia fazer a afirmação, em 
têrmos absolutos - seria absurdo - a afirmação de que a in-
dústria do petróleo no Brasil custaria 23 bilhões de cruzeiros. 

Se não havia um algarismo, até aquêle instante, definidor dês-
se custo, era mister agirmos, ao menos, por aproximação. 

Verifico que o assessor técnico do Sr. Presidente da Repúbli-
ca chega a admitir, agora, 25 bilhões de cruzeiros, como custo final 
da indústria do petróleo, para satisfazer uma necessidade de 100 a 
120 mil barris diários. 1!:sse algarismo, eu o li num dos documentos 
recentemente publicados. 

Aproxima-se, pois, senvlvelmente, dos 24 bilhões de cruzeiros 
que acabo de mencionar. 

O Sr. Jales Machado - V. Ex.ª tem razão ao dizer que o dado 
é sem precisão, principalmente em se tratando do Brasil, quando 
sabemos que as áreas sedimentares estão principalmente nos ser-
tões inóspitos, sem qualquer via de acesso. 

O SR. RAIMUNDO PADILHA - Exatamente. Correto, per-
feitamente correto. 

Examinei tôdas as condições; procurei entrar na análise da 
renda nacional brasileira. A renda nacional de um país, como todos 
sabem, é expressão puramente monetária de produção; não reflete 
senão em têrmos também precários as possibilidades de consumo 
de um povo. Não há segurança alguma na afirmação de que o 
Brasil tem hoje 200 bilhões de renda nacional. Sabem os econo-
mistas da Casa que êste é elemento monetário em que como disse 
com muita segurança o nobre colega Sr. Jales Machado, a depre-
ciação da moeda não é levada em conta; em conseqüência, essa 
renda tem expressão puramente nominal. Para a análise, portanto, 
das possibilidades de realização dêsse grande empreendimento no 
Brasil, iríamos buscar elementos de ordem menos monetária do 
que econômica. Daí afirmar eu ter plena consciência de que êsses 
dados não podem ser considerados absolutos. Infelizmente, porém, 
o problema do petróleo foi encarado não do ponto de vista econô-
mico, mas do ponto de vista monetário e financeiro. 

41 - 26246 
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O SR. PRESIDENTE - Atenção 1 O tempo do nobre orador 
está esgotado. Sôbre a mesa, porém, há requerimento de prorroga-
ção, por 15 minutos, para que S. Ex.ª possa terminar suas consi-
derações. 

Os Senhores que concedem a prorrogação queiram ficar como 
estão. (Pausa). 

Concedida. 
O SR. RAIMUNDO PADILHA - Agradeço a V. Ex.a, Sr. Pre-

sidente, e à Casa a prorrogação concedida. 
Devo dizer que só êsse aspecto monetário foi levado em conta. 

Estudaram-se os recursos para exploração do nosso petróleo: fa-
lou-se no capital da grande emprêsa mista, projeto governamental, 
de que há substitutivo do brilhante Deputado Euzébio Rocha; em 
terceiro lugar, o projeto da União Democrática Nacional, êste ca-
racteristicamente monopolista. Mas todos dão ao capital um sig-
nificado puramente monetário, às vêzes até tributário. 

Diz-se: uma emprêsa com um capital de dez bilhões de cru-
zeiros. Para a emprêsa Petrobrás - examinando aqui o que é obje-
to de discussão nesta tarde, estabelece-se o capital de dez bilhões, 
afirmando-se, entretanto, que só dispõe de dois bilhões e quinhen-
tos milhões de cruzeiros de acervo, representado pela instalação do 
Recôncavo Baiano e as refinarias de Mataripe e de Cubatão, in-
completas, e mais uma frota, também incompleta, de petroleiros. 
Com isto estaria o capital da emprêsa constituído. Para mim só 
existe em verdade, o capital fixo da emprêsa. Admite-se todavia, 
que é possível obter o que resta para a exploração total. Para isto, 
recorre-se a tributação desta ou daquela forma, direta ou indireta, 
voluntária ou compulsória. Pretende-se, assim, buscar os recursos 
para a instalação da indústria de petróleo no Brasil. 

De minha parte, diria: não temos capital no país para a ins-
talação da indústria de petróleo. Considerando a palavra capital 
no seu significado puramente econômico, não existe no país capi-
tal algum para enpreendimento, dêsse porte. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - V. Ex.ª se refere à incapacidade 
de inversão, ou à inexistência de elemento financeiro que se capita-
lizaria para êsse fim? 

O SR. RAIMUNDO PADILHA- Responderei a Vossa Excelên-
cia porque, desde que fiz esta afirmação, evidentemente me propu-
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sera a uma comprovação, e é o que se vai seguir nas palavras que 
vou transmitir à Casa. Brilhante economista e financista que é, o 
meu aparteante não ignora quais os fatôres de produção disponí-
veis numa nação, a parte da renda nacional, de que não se pode 
falar senão em têrmos nominais e que, como se sabe o nobre cole-
ga têm expressão puramente formal. Nem podemos entrar num de-
bate para averiguação de nossa capacidade tributária, porque, por 
exemplo, nos 52 bilhões de cruzeiros da renda atribuída à lavoura 
não se distingue o que é do proprietário e o que é do assalariado; 
ainda não se conseguiu até hoje, demonstrar estatisticamente es-
sa divisão. E, por não podermos determinar qual a parte do salá-
rio na renda nacional brasileira, também não podemos dizer qual a 
renda líquida nacional disponível, em têrmos da moeda. Conse-
qüentemente, só tenho um elemento de averiguação a que eu cha-
maria de empírico, e com o qual V. Ex.ª concordaria procedendo 
comigo a uma análise econômica das condições vigentes no Brasil. 
Os elementos, os fatôres de produção de um país são os três clássi-
cos que todos sabem. Mas seu desdobramento conhecido seria: 
mão-de-obra especializada. V. Ex.ª tem elementos para afirmar 
que existe, no país perfeitamente disponível, um mercado de mão-
-de-obra especializada para qualquer grande indústria nacional 
empiricamente mesmo, sem elementos estatísticos, com os dados 
conhecidos da experiência? 

O Sr. Carmelo d'Agostino - V. Ex.ª se desviou da pergunta. 
O SR. RAIMUNDO PADILHA - Perdão. Estou precisamente 

respondendo à sua pergunta. :S:ste ponto é fundamental. 
O Sr. Carmelo d'Agostino - No campo técnico, não podemos 

dizer que há mão-de-obra especializada. 
O SR. RAIMUNDO PADILHA - Ninguém o afirmará neste 

país. 
O Sr. Carmelo d'Agostino - Mas no sentido salarial, no cam-

po da mão-de-obra do país há previsão muito aproximada. Afora 
a renda nacional, é de se admitir que a mão-de-obra esteja repre-
sentada, estatisticamente, no campo financeiro da sua contribui-
ção, que é contribuição financeira para o elemento da produção, a 
mão-de-obra do país, nos depósitos bancários. A soma dos depósi-
tos bancários, ou seja, a parte em espécie nêles existentes mais à::; 
vêzes que se aplica sempre que a renda nacional esteja computada 
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em cêrca de 180 bilhões de cruzeiros, esta representada pelos de-
pósitos bancários, é aquela que satisfaz e vem atender ao resgate 
dos salários da produção, representada, financeiramente, através 
do crédito, ou seja, a espécie mais as vêzes que se aplica pelo cré--
àito, em cêrca de cem bilhões. 

O SR. RAIMUNDO PADILHA - Gostaria de debater esta ques-
tão com V. Ex.ª, mas temo que cheguemos ao franco academicis-
mo e não resolvamos o problema concreto. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - No meu caso, não. 
O SR. RAIMUNDO PADILHA ·- A contribuição de V. Ex.ª 

é-me particularmente grata, mas receio o tempo, o Sr. Presidente, 
o relógio inexorável que daqui contemplamos. O tema é sedutor e 
teria muito prazer em debatê-lo, apredendo com V. Ex.ª 

O Sr. Carmelo d'Agostino - Quanto a esta última parte, não 
apoiado. 

O SR. RAIMUNDO PADILHA - Excluí alguns aspectos mone-
tários, porque, inclusive, poderei afirmar a V. Ex.ª, com elementos 
absolutamente seguros, que as inversões no Brasil, de origem mo-
netária, são pràticamente nulas. Debaterei êste ponto oportuna-
mente. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - Estou d:e acôrdo com V. Ex.ª 
O SR. RAIMUNDO PADILHA - Agora, devo frisar a respeito 

da mão-de-obra. Ninguém, nesta Casa, afirmará que ela existe em 
abundância. Por conseguinte, não haverá possibilidade de deslo-
camento da mão-de-obra, especializada ou não. Um jornalista es-
pirituoso disse até que o país está de tal maneira com excesso de 
empregados que, no "Jornal do Brasil", o número dos "precisa-se" 
é muito maior do que o dos "oferece-se". Isto é para designar aquê-
les trabalhadores não qualificados, que encontram ocupação fácil. 
A mão-de-obra, mesmo não especializada, no Brasil inteiro, é esta 
que conhecemos. 

Terceiro dos fatôres de produção: teremos capital-equipamen-
to, no Brasil, em quantidade disponível para a instalação de uma 
indústria de petróleo? 

Tôdas as afirmações são dubitativas, inclusive aquelas que 
pretendem incorporar essa indústria através dos recursos da in-
dústria básica do aço no País. :&:ste é o problema a desenvolver. Mas 
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as afirmações existem entre os nomes mais representativos no 
campo da economia. 

Não temos capital-equipamento; não temos êstes recursos fun-
damentais para a exploração de qualquer natureza. O equipamen-
to brasileiro, ou seu reequipamento, é objeto de uma proposição do 
Poder Executivo e dos Acordos recentemente celebrados em 
Washington com o Sr. Ministro Horácio Lafer, para o desenvolvi-
mento econômico do país. 

4.º) Nós teremos energia em quantidade suficiente? Disse-o 
com muito brilho o Deputado Wilson Cunha, dado os coeficientes 
de calorias do Brasil. Continuamos no regime da lenha. A lenha 
predominante. O petróleo é a tentativa que, naturalmente, nos es-
tá ainda atraindo. Continuam, entretanto, como tentativa, bri-
lhante, sem dúvida, da vontade brasileira, de realizar um grande 
cometimento. 

Finalmente, tBmos técnicos? Podemos afirmar que temos admi-
nistração técnica suficiente? Respondem negativamente as maio-
res autoridades. Ouvimos o Ministro Bittencourt Sampaio; ouvi-
mos, nesta Casa, Juarez Távora; ouvimos Pedro Moura. Todos afir-
maram una voce: temos brilhantes técnicos na indústria do pe-
tróleo e em outras indústrias; pioneiras, brilhantes, inteligentes, 
cooperadores admiráveis, mas em quantidade infinitesimal. É im-
possível realizar com êste pequeno grupo de homens aquilo de que 
se necessita para uma exploração desta magnitude. Não há técni-
cos no Brasil, especialmente na indústria do petróleo. 

6.º) Existem meios de transporte no Brasil, em quantidade 
sucifiente para atender a uma exploração dessa natureza? Ostra-
balhos desta Casa, a legislação aqui conhecida e as realizações efe-
tivas comparativamente ao Plano de Viação Nacional respondem 
pela negativa. Os seis fatôres essenciais de produção - mão-de-
-obra especializada, mão-de-obra não especializada, energia, capi-
tal-equipamento, técnica e meios de transportes - não existem 
em nosso país. Tracemos um paralelogramo de fôrças. Se êsses seis 
elementos que a moeda tem que buscar. Teremos, então, de um 
lado uma quantidade considerável de moeda que vamos aliciar ao 
contribuinte exausto, do Tesouro, da Carteira de Redescontos ou 
por todos os meios que a mentalidade inflacionária pode insinuar. 
Mas, capital não se cria. Teremos meios de pagamento, signos mo-
netários, e não capital, meus Senhores. Capital é isto que acabei 
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de mencionar, econômicamente falando. Teremos uma quantidade 
de moeda; mas essa moeda vai buscar fatôres de produção que já 
são procurados por outras fôrças em outros setores de economia. 
Isto significa, Srs. Deputados, a mais formidável de tôdas as in-
flações; teremos um enorme surto inflacionário, em virtude da pro-
cura de fatôres de produção disponível. Esta é uma lei inexorável 
de economia política. 

É dentro dêsse princípio que teremos de legislar nesta Casa e 
não à mercê de uma atitude passional num problema em que de-
veremos ter infinita paixão, mas em que não deve entrar paixão 
político-partidária. (Muito bem). 

É assim que entendo e interpreto a questão do petróleo no Bra-
sil. Não havendo êsses elementos aceito a tese de economia mista. 
Aceito-a, porque não aceito o monopólio. Que me perdoem os ilus-
tres colegas. Ao brilhantíssimo Deputado Bilac Pinto, a quem já 
aprendi a estimar sobremaneira; a Euzébio Rocha, tão brilhante 
também e tão pugnaz na defesa corajosa de suas idéias; a todos os 
outros adversários eventuais, meus antagonistas no trato dêsse 
problema, a todos êles eu perguntaria o que pretendem fazer com 
o Estado, acrescentando-lhe êsse poder formidável que é o do mo-
nopólio. Pretendem dar ao Estado êsse poder a respeito do qual o 
célebre Prof. Hayek da Universidade de Londres dizia que confe-
ri-lo ao Estado era nada mais nada menos do que um acréscimo 
correspondente do seu poder político e, em conseqüência, da escra-
vização, da limitação da liberdade individual. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que está 
findo o seu tempo. 

O SR. RAIMUNDO PADILHA - Perdoe-me V. Ex.ª, Sr. Presi-
dente. Vou concluir, infelizmente quase no meio do meu discurso, 
quando começava a enfrentar um tema pelo qual tenho o mais 
sincero entusiasmo. 

Devo dizer que não teria a acrescentar mais senão isto: se não 
tivesse outros argumentos de ordem objetiva: a monopolização é 
apenas escravização. E enquanto se entrega ao Estado êsse poder 
econômico, que já é por êle exercido através da Fiscalização Ban-
cária, da Carteira de Redescontas, da Carteira de Exportação e 
Importação, etc., aparece nesta Casa um projeto em que o Estado 
vem abdicar do único ou talvez maior dos seus direitos econômi-
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cos - o monopólio da moeda, transferindo o cruzeiro para o mer-
cado livre e, com isso, criando dois mercados; um dos quais, aquê-
le pecaminoso, chamado mercado negro, será legalizado e arras-
tará, pela lei de Gresham, o valor atual do cruzeiro. Dêsse mono-
pólio que o Estado tem sôbre a única mercadoria que êle fabri-
ca - a moeda: dêsse monopólio abre mão; com indiferença, o ou-
tro monopólio de produto que não tem, pretende o Estado exercê-lo 
com fervor e detê-lo sem medida. 

O trabalho a que me referi está assim redigido: 

"Começaremos pelos 

ELEMENTOS HISTÓRICOS 

Os elementos para a história da exploração do petróleo em nosso 
País, inclusive sob seus aspectos geológicos e geográficos, encon-
tram-se na "História da Pesquisa de Petróleo no Brasil", do pran-
teado geólogo Euzébio de Oliveira, nas avaliações do Sr. Avelino 
de Oliveira, atual Vice-Presidente do Conselho Nacional do Petró-
leo e também reputado geólogo, no Relatório de 1936 do então Mi-
nistro da Agricultura, Sr. Odilon Braga, ao Presidente da Repúbli-
ca, e finalmente no excelente trabalho do Sr. Sílvio Fróis de Abreu, 
consultor-técnico do Conselho Nacional de Geografia sob o título 
"Aspectos geográficos, geológicos e políticos da questão do petró-
leo no Brasil", publicado em outubro de 1946, assim como outros 
trabalhos do mesmo autor. 

Do ponto de vista fisiográfico, o espaço brasileiro abrange pla-
nícies e planaltos. As primeiras correspondem à bacia amazôni-
ca, com área de 1/3 do total, e à faixa litorânea que se estende 
desde o Maranhão ao Rio Grande do Sul, com penetração leste-
-oeste em cada um dêsses Estados. 

Os planaltos são o grande território existente entre o litoral, 
a Planície Amazônica e a depressão paraguaia. Excetuando algu-
mas serras mais salientes, como as do Mar, da Mantiqueira, do 
Espinhaço, de Paranapiacaba e dos Pirineus êsses planaltos cons-
tituem amplos chapadões, alguns totalmente planos, outros ape-
nas ondulados. "Não há portanto desníveis importantes" - acres-
centa Fróis de Abreu - "e os rios descem na maior parte em cor-
redeiras ou algumas quedas de pequena altura, devendo o poten-
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cial hidráulico ser devido mais ao volume que cai do que às altu. 
ras da queda''. E o mesmo autor salienta como êsse conjunto de 
terras elevadas desce lentamente para o vale amazônico e para o 
nordeste, cainão, porém, violentamente para leste e para sul, de 
n;odo a gerar um grande potencial hidrelétrico. 

Do ponto de viEiía geológico - e conseguintemente o que mais 
<iiretamente interessa ao problema que estamos focalizando - es-
sa vasta região se compõe, em maior parte, de rochas muito anti-
gas, de formação basáltica, havendo, porém, extensos chapadões 
arenosos, particularmente na região central. 

Estudando o conjunt0 do território nacional, Avelino de Oli-
veira o divide quanto à possibilidade de se encontrar petróleo, em 
duas categorias: "a região de afloramento das rochas pré-cambria-
nas, onde o combustível nunca poderá ser encontrado, e as zonas 
cobertas por sedimentos que possibilitam a existênc~a daquele 
combustível''. 

A primeira, abrangeiro 42,7% da superfície total, 3,6 milhõel 
Je quilômetros quadrados, e a segunda, com 57,3 % , ou 4,9 milhõe: 
"e quilômetros quadrados aproximadamente. Esta, por sua vez, d{ 

ve ainda ser classificada, segundo as possibilidades petrolíferas. 
Oliveira as divide em 4 espécies: 1) "com maiores possibilidades", 
representando 5% da área territorial; 2) "com interêsses", abran-
gendo 27,4%; 3) "com interêsse secundário ou ignorado", abran-
gendo 10,9%; 4) "desinteressantes", compreendendo 13,3% da 
área global. 

A superfície com maiores possibilidades abrange a faixa cos-
teira desde a foz do Jaguaribe, no Ceará, até Ilhéus, na Bahia, me-
dindo 60 mil quilômetros quadrados e tôda a zona do Acre, com 
432 quilômetros quadrados. 

Medindo 2,3 milhões de quilômetros quadrados, são as seguin-
tes as regiões com probabilidades petrolíferas, em virtude de sua 
constituição sedimentar: Bacia Amazônica, com 1.147.000 quilô-
metros quadrados, litoral entre Ilhéus e Vitória, com 21.500 quilô-
metros quadrados, zona do sul de Vitória, com 200 quilômetros 
quadrados, a de Campos, com 4.200 quilômetros quadrados, a de 
Corumbá, com 2.150 quilômetros quadrados, e finalmente a zona 
meridional, abrangendo a bacia do Paraná, com 1. 159. 000 quilôme-
tros quadrados. 
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As áreas de "interêsse secundário ou ignorado" abrangem 34 
mil quilômetros quadrados da bacia do Paraná, a grande planície 
denominada Pantanal, ao sul de Mato Grosso, a zona do Meio Nor-
te, com os Estados do Piauí e Maranhão, e uma parte do Pará, 
medindo cêrca de 900 mil quilômetros quadrados. 

Outras áreas, como as da ilha de Marajó, e da fronteira de Mi-
nas, Bahia e Goiás, consideradas "desinteressantes", à falta de ele-
mentos caracterizadores de possibilidades, serão, todavia, investi-
gadas por indicação de técni.cos norte-americanos, da mesma sorte 
que algumas regiões até agora julgadas de menor interêsse. 

As pesquisas do petróleo entre nós iniciaram-se em 1892, com 
as sondagens levadas a cabo pelo paulista Eugênio Ferreira de 
Camargo, no local denominado Morro do Bofete, perto da serra de 
Botucatu, em São Paulo, sondagens essas retomadas em 1918, no 
mesmo sítio. Seus pioneiros revelaram-se intrépidos batalhadores 
mas tiveram contra si duas circunstâncias: capitais insuficientes 
e quase nula orientação técnica. 

Outras pesquisas foram realizadas em Rio Claro pela Emprê-
sa Paulista de Petróleo, tendo se verificado também outra sondagem 
em Pôrto Martins, no vale do Tieté, transferida mais tarde para 
Alambari, na Sorocabana. 

Sondagens oficiais tiveram lugar ainda em Alagoas (Garça 
Torta), Bahia (Corurepe, perto de Ilhéus) e Paraná (Marechal 
Mallet). 

A partir de 1939, foram afinal locados e definitivamente des-
cobertos os seguintes poços: 

- Lobato-Joanes, o primeiro do Brasil, mas de pequena im-
portância econômica, com uma reserva aproximada de 100.000 
barris. 

- Aratu, a vinte quilômetros ao norte da capital baiana, pro-
dutor de óleo parafínico e importante quantidade de gás, estiman-
do-se as suas reservas em 900 milhões de metros cúbicos. 

- Candeias, a 35 quilômetros de Salvador, o maior do Brasil 
com uma reserva da ordem de 9.646.648 barris. 

- Itaparica, ao sul da ilha do mesmo nome, na Baía de To-
dos os Santos, com reserva de 3.550.182 barris. 

- São João, a uns 100 quilômetros ao norte da capital baiana, 
com a reserva medida de 4.647.737 barris. 

- Pitanga, próximo a êste último campo, ser reserva divulgada. 
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A produção total dêsses poços, em 1946, exclusive a do São 
João, atingiu o total de 66.889 barris, ou, em média, 183 barris 
diários. 

A capacidade de produção dos poços demonstrou apreciável 
aumento em 1947, e, apesar de não têrmos dados oficiais comple-
tos, sabemos ser na ordem de 9.000 barris diários. 

As reservas totais medem aproximadamente 18 milhões de 
barris. 

LEGISLAÇÃO MINEIRA 

O General Távora comenta, em uma de suas conferências (21 
de maio de 1947), a legislação sob a qual temos vivido, desde os tem-
pos coloniais. Na primeira fase, a exploração mineira se regia pelas 
Ordenações Filipinas de 1603. Pertencendo as minas ao rei de Por-
tugal, o particular as explorava pagando uma taxa denominada 
regalia, correspondente a um quinto da quantidade extraída. 

Com o Império, as minas passaram à categoria de bens na-
cionais, sob o regime da propriedade "dominial". Imperou, então, o 
regime de concessões, que não produziu resultados satisfatórios, à 
falta de uma regulamentação estimuladora da iniciativa privada. 
Restaram, assim, apenas as realizações de Morro Velho e Gongo 
Sêco. 

Por fim, com a República, foi instituído, em. lugar do regime 
dominial, o de acessão (propriedade acessória), pelo qual o pro-
prietário do solo era ao mesmo tempo o dono do subsolo. :aJsse regi-
me também nada produziu em favor da indústria de mineração. 
Por várias causas, que ela não corrigiu, a exploração caiu ainda 
mais. A lei de 1915, a primeira lei de minas da República, tam-
bém chamada Lei Calógeras, do nome do seu autor, nada produ-
ziu igualmente, mesmo porque jamais teve regulamentação. Afi-
nal, cedeu lugar à Lei Simões Lopes, de 1921, devidamente 
regulamentada. Essa Lei manteve a propriedade particular do sub· 
solo com o proprietário do terreno superficial, mas admitiu a par-
ticipação do descobridor nos resultados da exploração. 

Sobrevindo a revolução de 1930, com a indústria mineira redu-
zida à expressão mais simples, em virtude das falhas da legislação 
respectiva, tratou-se de reformá-la, sob a inspiração dos seguintes 
princípios, que foram consagrados na Constituição de 1934 e no 
Código de Minas do mesmo ano: 
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a) Competência privativa da União para legislar "sôbre bens 
do domínio federal, riquezas do subsolo, mineração, metalurgia, 
águas, energias hidrelétricas, floresta, caça e pesca"; 

b) Abolição do direito de acessão, estatuido em 1897 em fa-
vor do proprietário do solo; 

c) Regime de autorizações e concessões para exploração de ri.. 
quezas do subsolo e aproveitamento de quedas de água, ainda quan-
do se trata de propriedade particular; 

d) Critério nacionalista quanto à outorga de concessões. 
A Constituição de 1837 alterou o regime precedente no sentido 

de afastar completamente o capital estrangeiro de qualquer par-
ticipação na indústria de mineração. O Código de Minas foi alte-
rado nesse sentido. Quanto ao petróleo, objeto de legislação es-
pecial, foi declarado de utilidade pública criando-se em conseqüên-
cia um órgão (29-4-1938) - o Conselho Nacional de Petróleo -
para regular-lhe a importação, a exportação, o transporte, a dis-
tribuição e o comércio. Mais tarde (25-5-43), o Ministro da Agri-
cultura propôs e foi aprovada a restauração do regime de acessão, 
pelo qual, como vimos tem o proprietário do solo direito à explo-
ração da riqueza porventura existente no subsolo respectivo. E em 
29-1-1944, um Decreto-lei, violando expressa disposição constitu-
cional, permitia a estrangeiros subscrever metade das ações de 
companhias destinadas à indústria de mineração. 

No que respeita à Constituição de 1946, em vigor, foram con-
firmados em suas linhas essenciais, os princípios estatuídos na 
Constituição de 1934 inclusive a abolição do direito de acessão, o 
mesmo regime de autorizações e concessões de participação do 
proprietário do solo nos resultados da exploração por terceiros: di-
reito recusado em 1934 e permitido na Constituição atual. 

CORRENTE DE OPINIAO 

Tese Horta Barbosa 

Esta é a tese chamada nacionalista, reclama o monopólio do 
Estado na exploração do petróleo nacional, em tôdas as suas fases: 
pesquisas, lavra, refinação, transporte e distribuição. Exprimindo 
o pensamento norteador de sua corrente, o General Horta Bar-
bosa pronunciou, nesta Capital, durante os meses de julho e agôs-
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to de 1947, duas conferências, nas quais, historiando as diretrizes 
e providências até hoje adotadas no País, expõe os argumentos fa-
voráveis ao monopólio estatal. Mostra que a Constituição de 1937 
já vedava aos estrangeiros o aproveitamento das jazidas minerais. 
Não obstante, o Estado-Maior do Exército reclamou em 1938 "a 
nacionalização do óleo cru ou o seu monopólio, pelo Estado", o que 
deu motivo ao Decreto-lei n.º 395, daquele ano, declarando de uti-
lidade pública o abastecimento nacional dêsse combustível e esta-
belecendo que as refinarias fôssem exclusivamente constituídas por 
brasileiros natos. 

Essa legislação, afirma o General Horta Barbosa, não consti-
tui exceção no mundo contemporâneo, de vez que outras nações 
perfilham os mesmos princípios. São elas a França, a Grã-Breta-
nha, o México e a Argentina, para não citarmos a Rússia bolche-
vista. Quanto à Inglaterra, refere o conferencista a pressão de seu 
Govêrno para controlar finalmente a Turkish Petroleum Co., e a 
Anglo Persian Co. as quais juntamente com a Royal Dutch Shell, 
formam o imenso truste cuja irradiação pelo México e Extremo 
Oriente vem alcançar a América, inclusive os Estados Unidos. Se-
guindo a mesma orientação preservadora de sua liberdade econô-
mica, a Argentina e o México são as duas nações que lhe pare-
cem mais dignas de exemplo. A primeira descobriu o seu petróleo 
em 13 de dezembro de 1907. No dia imediato, 14, era fundado o ór-
gão estatal denominado "Yacimientos Petroliferos Fiscales", que 
exerce pleno contrôle da produção, distribuição e dos preços con-
correndo ainda, vantajosamente com as emprêsas privadas, como 
se verifica das estatísticas de 1946 e 1947. 

Depois que nacionalizou tôda a indústria e o comércio petro-
líferos, em 1938, o México se esforça para obter completo triunfo 
na manutenção dos índices anteriores e na exploração de novos 
lençóis, através da entidade oficial denominada "Pemex". 

Em contraste com o que me parece a liberação econômica dês-
ses dois países, os exemplos da Venezuela e do Paraguai - países 
que tudo concederam à exploração particular - são perfeitamen-
te reveladores de uma diretriz lesiva aos interêsses dêsses dois povos. 

Não aceita a tese que o Estado seja absolutamente incapaz de 
explorar petróleo. A Argentina e o Uruguai (êste último, sem uma 
gôta de óleo, refina em instalações próprias todos os derivados que 
consome) provam sobejamente a capacidade dos órgãos oficiais. E 
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o Brasil confirmou-o de modo geral cabal, pois enquanto houve 
liberdade plena de pesquisas e lavra nenhuma emprêsa particular 
trouxe petróleo à superfície da terra, pelo menos em quantidade 
comercial, ao passo que foram as pesquisas do Govêrno Federal 
que levaram à descoberta dcs poços baianos e à sua atual produ-
ção de 2.500 barris diários, para cuja refinação está sendo constituí-
da uma emprêsa do Estado. Acredita possível o desenvolvimento das 
nossas pesquisas estritamente com recursos nacionais em dinhei-
ro e em técnicos e com assistência estrangeira exclusivamente em 
técnicos. Durante sua presidência no Conselho Nacional, recebeu 
várias propostas nesse sentido algumas delas concretizadas em 
contratos que ainda hoje vigoram com o maior proveito para a 
economia nacional do petróleo. 

Os argumentos apresentados para a participação dos trustes 
em nossa indústria de óleo são os seguintes: 

a) Intensificação de esforços, em tôdas as fases de explora-
ção, de vez que só os particulares são capazes, sob o aguilhão do 
interêsse, de ordenar os trabalhos de forma racional e conseqüen-
temente mais rendosa; 

b) Obtenção de disponibilidades-ouro (divisas) pela exporta-
ção do petróleo que exceder às exigências do consumo nacional; 

c) Refôrço da política de cooperação com os Estados Unidos, 
que se acham, como se anuncia, ameaçados de um colapso de sua 
produção oleífera dentro dos próximos anos. 

Quanto à primeira razão, entende o General Horta Barbosa, 
com os fatos já expostos, que a tese da incompetência industrial 
do Estado não tem a menor consistência. De modo geral, prefere 
que as indústrias sejam confiadas a particulares, mas no caso da 
energia, sobretudo a que se origina do petróleo, impõe a segu-
rança nacional que não se transfira à economia privada um setor 
que as nações mais previdentes e mais progressistas reservaram 
ao contrôle exclusivo do Estado. Salienta o exemplo do Uruguai, 
que fundou, sem petróleo nacional, uma florescente indústria de 
transformação, que se serve do combustível bruto importado para 
obter produtos que concorrem com os similares vendidos pelas em-
prêsas privadas. 

A vantagem de um fluxo de cambiais promovido pela ex-
portação não parece ao General Horta Barbosa merecedora de de-
masiada exaltação patriótica. A seu ver, os frutos de uma venda 
de óleo bruto não se fazem sentir sôbre a nossa balança comer-
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cial antes de atingirem as exportações um índice muito elevado_ 
Isto porque, sendo muito reduzidos os preços unitários, são ne-
cessárias quantidades substanciais para afetar o valor das ven-
das, uma parte do qual é desfalcado para cobrir juros e dividen-
dos dos capitais invertidos na indústria. 

Finalmente, a política de colaboração interamericana nada 
tinha a sofrer com o monopólio. O Brasil, em qualquer hipótese, 
estaria com seus irmãos do continente. Particularmente com os 
Estados Unidos, sua orientação tradicional tem sido inflexível in-
dependentemente de regimes e de Governos, no sentido dessa co-
operação. Por conseguinte, não seria a indústria monopolizadora 
nas mãos do Govêrno que iria comprometer essas relações fra-
ternais, que se estendem muito além do campo econômico. 

Poderíamos resumir o pensamento do General Horta Barbosa 
nos seguintes itens: 

1. A história de outros povos, em particular os nossos irmãos 
do continente, revela que onde existiu o monopólio do Estado, 
como no México, desde 1938, e sobretudo na Argentina, desde a 
descoberta do primeiro poço em 1907, a nação inteira - e não 
grupos isolados - foi beneficiada, sendo estimuladas tôdas as 
demais fontes de produção econômica. Pelo contrário, onde pre-
valeceu o monopólio privado, como na Venezuela e no Paraguai, 
só as emprêsas exploradoras e não o povo se locupletaram da. 
alta produção, continuando êsses países na mesma situação pri-
mitiva de dependêcia econômica e política. 

2. País algum de importância deixou que prevalecesse a li-
berdade dos interêsses privados em detrimento da economia ge-
ral. Nos Estados Unidos mesmo, observa-se uma tendência a orien-
tar essa liberdade na conquista de novas fontes de combustível no 
país e no estrangeiro como fundamento de uma política de preser-
vação da economia nacional e de realização de objetivo no plano 
internacional. 

3. Inconciliável o regime de concessões a entidades particula-
res com a necessidade de constituição de reservas nacionais. A 
técnica demonstra que uma estrutura, em grande número de ca-
sos, é indivisível, não permitindo, pois, que sôbre ela operem mé-
todos diferentes. Separadas juridicamente duas áreas contíguas 
- uma de exploração particular e a outra destinada a reserva da 
nação - a prática tem evidenciado (exemplo venezuelano) que as 
perfurações da primeira comprometem às vêzes irremediàvelmen-
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te os depósitos existentes na segunda. Ao empreendedor privado 
só interessa a sua produção e esta deve ser a menos dispendiosa 
possível, à custa, portanto, das reservas nacionais. 

4. Somente com a exportação maciça de petróleo bruto a ba-
lança comercial pode beneficiar-se. Mas tal vantagem é anulada 
pelo esgotamento dos poços nacionais em favor da indústria con-
corrente. 

Tese Juarez Távora 

O General Juarez Távora, que voluntária ou involuntàriarnen-
te dirige essa corrente, não quis estabelecer qualquer diretriz a 
priori. Para êle, o problema do petróleo deveria ser considerado 
como um problema de tática militar. O importante era a determi-
nação do fim: o desenvolvimento da economia nacional. Deve-se 
contudo examinar os fatôres de solução objetiva, os quais são os 
seguintes: 

a) Objetivos visados com a solução do problema; 
b) Possibilidades nacionais para alcançar essa solução; 
c) Realidades mundiais da indústria petrolífera; 
d) Situação internacional ou continental e limitações im-

postas pelo texto constitucional. 
Evidentemente que o consumo interno e a satisfação das ne-

cessidades mundiais constituem os dois principais objetivos de 
uma política do petróleo. Admitindo, pelos dados geológicos já co-
nhecidos, que dispomos de uma área petrolífera de 3 milhões de 
quilômetros quadrados maior que a área norte-americana, resta 
saber se estaremos em condições de realizar uma extensa campa-
nha de determinação geofísica e de sondagens para confirmar ou 
não êsse algarismo. Não acredita o General Távora que estejamos 
sozinhos em condições técnicas e financeiras de enfrentar essa 
imensa solução. Portanto, a seu ver, é indispensável interessar nis-
so os técnicos e os capitais estrangeiros. 

Tomando por base as estatísticas mundiais de 1945, assinala 
que as reservas americanas atingem a 23 bilhões de barris, ao 
passo que as do Oriente Médio alcançam 30 bilhões, e como a pro-
dução anual é, para os Estados Unidos, de 2,2 bilhões de barris e 
as do Oriente Médio de 0,226 bilhões, pode-se admitir que as dis-
ponibilidades ianques não lhes permitirão por muito tempo o atual 
ritmo de extração e de consumo. Por outro lado, os produtos ame-
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ricanos não poderão concorrem com os do Oriente Médio, vendi-
dos quase pela metade do preço nos mercados da Europa, Asia e 
Africa. Acresce que os campos do Irã e do Iraque estarão amea-
çados em caso de guerra, razão, que, somada às anteriores, induz 
as grandes emprêsas americanas a se voltarem desde logo para as 
prováveis reservas de nosso Continente. 

Entende o General Távora que os norte-americanos têm o 
maior interêsse em nos ajudar em nossos empreendimentos petro-
líferos, mesmo que os nossos depósitos sejam apenas suficientes 
para o consumo nacional. A Constituição atual menos severa que 
a de 1937 e mesmo que a de 1934, estabelece que a exploração das 
riquezas do subsolo será feita mediante autorização ou concessão 
federal, conferidas exclusivamente a brasileiros ou a sociedades or-
ganizadas no Brasil. O problema, no seu aspecto mais delicado, 
estâ em conciliar, na lei ordinária, êsse dispositivo constitucional 
com o interêsse nacional e o dos colaboradores estrangeiros, de 
forma que "os meios ou auxílios externos se subordinem aos fins 
nacionais e continentais objetivados". 

A colaboração do capital estrangeiro lhe assegura direitos e 
obrigações, que estabelecidos esquemàticamente podem ainda ser 
assim resumidos: 

a) Margem de remuneração do capital, com liberdade de ex-
portar a parte amortizada, bem como dividendos e juros; 

b) Subscrição, em igualdade de condições com o capital na-
cional, de ações e obrigações de emprêsas constituídas para a pes-
quisa, lavra e venda dos produtos; 

c) Subscrição de 40% do capital de emprêssas destinadas à 
refinação e à transformação; 

d) Indenização, em caso de encampação, pelo custo histórico; 
e) Exportação do excedente do consumo interno, até o limite 

do triplo dêste último, e depois de constituída uma reserva ex-
traordinária; 

f) Garantia de que a tributação única federal se baseie num 
critério econômico; 

g) Prazo de exploração de 30 anos, excepcionalmente prorro-
gáveis até 50; 

h) Entrega ao Govêrno Federal de metade da área petrolí-
fera pesquisada, lavrando-se a outra metade sem prejuízo da ex-
ploração futura dessa área de reserva; 



- 657-

i) Pagamento de uma taxa superficial à base de hectare-ano, 
e outra de regalia ("royalty"), a título de exploração e em propor-
ção ao volume extraído; 

j) Acima do triplo do consumo assegurado à exportação do 
óleo bruto, cumpre às emprêsas exportar o produto beneficiado 
em parcelas crescentes e mediante um impôsto até o máximo de 
5% ad valorem; 

k) Constituição de um fundo de 5 % sôbre os lucros brutos do 
beneficiamento e de transporte, a cargo do Conselho Nacional do 
Petróleo, e de 20 % dos lucros líquidos destinados a pesquisas por 
conta da própria emprêsa; 

1) Reversão, no fim do prazo contratual, de todo o acervo das 
firmas contratantes ao patrimônio da União Federal, acervo que 
pode ser arrendado da mesma forma que a exploração das reser-
vas nacionais exclusivamente a firmas brasileiras ou sociedades 
organizadas no Brasil com a maioria de capital nacional; 

m) Obrigação para as companhias estrangeiras que subscre-
verem ações de emprêsas organizadas no Brasil de cederem óleo 
bruto às destilarias, técnicos e equipamentos às organizações 
congêneres para desenvolver suas respectivas indústrias. 

A síntese do pensamento do General Juarez Távora contém-
-se nos itens seguintes: 

1) O Estado, no Brasil, sempre se revelou incapaz de uma admi-
nistração racional, mesmo em setores que lhe são inerentes, tanto 
mais no campo industrial muito exigente quanto ao espírito e aos 
métodos de direção; 

2) A extensão da área explorável e a urgência de uma solu-
ção para o nosso problema de energia, impõem o recurso à coope-
ração estrangeira em capitais, equipamentos e técnicos; 

3) Para conciliar essa necessidade com o dispositivo consti-
tucional que torna privativa de brasileiros ou sociedades organiza-
das no Brasil a exploração das nossas jazidas, sugere-se que a pes-
quisa e a lavra podem ser realizadas indistintamente por enti-
dades nacionais, mistas ou totalmente estrangeiras, ao passo que 
a refinação e os transportes serão reservados a brasileiros ou socie-
dades mistas, onde os brasileiros participem com 60% de capital, 
no mínimo; 

4) Os trabalhos de lavra serão executados de maneira a não 
prejudicar a área vizinha, destinada à reserva nacional; 

42 - 26 246 
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5) A exportação, quer de óleo bruto, quer de petróleo refinado, 
condiciona-se rigorosamente ao suprimento do mercado interno; 

6) A única indenização prevista é a da encampação pelo Esta-
do na vigência do contrato de autorização ou de concessão; 

7) Prazo de 30 anos, excepcionalmente levado a 50, para as 
concessões. 

O ESTATUTO DO PETRóLEO 

Constituída dos Srs. Odilon Braga (como Presidente e Rela-
tor), Avelino Inácio de Oliveira, Coronel Artur Levi, Rui de Lima 
e Silva, Glicon de Paiva Teixeira e Antônio José Alves de Souza, 
a Comissão incumbida de elaborar o Anteprojeto de Estatuto de 
Petróleo, concluiu em fevereiro último seus trabalhos. 

São 7 os títulos em que se distribui o anteprojeto: 1) Das con-
dições básicas de aproveitamento de jazidas de hidrocarbonetos fluí-
dos, gases raros; 2) Dos titulares de autorizações e concessões; 
3) Da pesquisa e da lavra; 4) Da refinação, transporte, exportação 
e venda interna de hidrocarbonetos fluidos; 5) Das disposições fis-
cais; 6) Do aproveitamento das rochas betuminosas e pirobetumi-
nosas para a produção de óleos ou gases; 7) Disposições gerais e 
transitórias. 

Pelo que expõe o Relatório, ao qual nos reportamos mais adian-
te, a Comissão recebeu do Conselho Nacional do Petróleo uma 
orientação prefixada em dois itens: amoldar o novo código à Cons-
tituição de 1946 e facilitar a inversão de capitais estrangeiros. A 
Constituição atual manteve, como já vimos, os princípios da Carta 
de 1934, inclusive o regime de autorizações e concessões. Trata-
va-se, por conseguinte, de resolver no novo Estatuto o problema da 
harmonização dêsse princípio com o interêsse econômico do ca-
pital privado nacional e estrangeiro na exploração da indústria 
petrolífera. O Conselho estabeleceu, êle próprio, as linhas funda-
mentais dessa conjugação nas seguintes diretrizes: 

1) Manter, para efeito de pesquisa e lavra, o princípio de que 
as minas e jazidas minerais do subsolo constituem propriedade 
distinta da do solo, atribuindo-se à União Federal a propriedade 
das jazidas; 

2) Manter o regime de autorização federal para a pesquisa e 
lavra das jazidas minerais, bem como para a refinação do petróleo 
e destilação das rochas betuminosas e pirobetuminosas; 
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3) Impedir qualquer monopólio nas autorizações para a pes-
quisa e lavra do petróleo, gases naturais, rochas betuminosas e pi-
robetuminosas, bem como no seu beneficiamento e refinação; 

4) Conferir as autorizações exclusivamente a pessoas natu-
rais ou jurídicas brasileiras; 

5) Haver obrigatóriamente a preferência para os capitais bra-
sileiros nas emprêsas de mineração do petróleo, gases naturais, 
rochas betuminosas e pirobetuminosas, bem como na indústria de 
refinação do petróleo, e da destilação das mencionadas rochas, na 
forma que a lei determinar. 

Tôdas essas condições devem realizar-se, tendo como objetivos 
essenciais: 

a) Garantir à Nação o máximo de aproveitamento na explo-
ração da indústria do petróleo; 

b) Assegurar-lhe a manutenção de reservas substanciais. 
Para isso desde logo são declaradas de utilidade pública, no 

anteprojeto e por fôrça do art. 146 da Constituição, da exclusiva 
competência da União "a pesquisa e a lavra das jazidas, bem como 
a refinação do petróleo nacional e importação, e o transporte, por 
meio de condutos, ou navios-tanques" podendo a União executar 
essas operações "por administração direta ou contratada ou por 
via de autorizações e concessões". 

A diferença para o monopólio estatal absoluto consiste, pois, 
em permitir-se por lei a transferência a terceiros como delegação 
especial, de alguns dos podêres de que a União tem o privilégio. 
Portanto, será sôbre o regime das autorizações e concessões que irá 
repousar a nova lei. Pedra angular do sistema, será ainda êsse re-
gime que suscitará tôdas as controvérsias. 

Quanto às autorizações, estabelece o projeto que as mesmas 
se apliquem ao reconhecimento, à pesquisa de zonas predetermi-
nadas, à lavra a curto prazo de pequenas jazidas e à exportação, 
enquanto as concessões serão outorgadas para a lavra a longo prazo 
de grandes jazidas, o transporte interno e refinação. 

Sómente com referência a estas duas últimas operações e des-
de que condicionadas à satisfação do consumo interno, foram de-
limitadas as concessões a pessoas jurídicas, emprêsas de economia 
mista, sociedades em nome coletivo ou comandita de que todos os 
sócios sejam brasileiros, ou sociedades cujas ações com direito a 
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voto, na proporção mínima de 60 % pertençam a brasileiros, sendo 
eliminadas essas restrições desde que satisfeitas as necessidades do 
consumo interno de gasolina. 

Cumprindo o preceito constitucional, estabelece o anteprojeto 
as normas a que devem subordinar-se as indenizações que coube-
rem aos proprietários das áreas ocupadas. 

O território nacional é dividido em 13 províncias sedimentares 
com a superfície aproximada de 3 milhões de quilômetros quadra-
dos, províncias essas que abrangem zonas retangulares de pes-
quisas, subdivididads por sua vez em áreas de lavra. 

O reconhecimento de uma determinada região consiste no seu 
levantamento, completado por processos geofísicos, se necessários. 

A pesquisa segundo o novo Estado compreende detalhes de es-
tratigrafia e tectônica das zonas requeridas, para determinação das 
possibilidades oleogenéticas e de acumulação de hidrocarbonetos 
fluidos, bem como a locação e perfuração de poços para verificação 
de óleo em quantidade comercial. 

Como lavra, define o anteprojeto a série de operações consis-
tentes no preparo de poços, na abertura de outros da mesma zona, 
nos estudos geológicos e geofísicos para locar e abrir novos poços, 
no primeiro beneficiamento e enfim na organização técnica e admi-
nistrativa dos respectivos serviços. 

Para a refinação do petróleo e o tratamento de gases naturais 
tem o Govêrno a faculdade de construir e manter usinas, como tam-
bém oleodutos e navios-tanques para os transportes, administran-
do direta ou indiretamente êsses serviços, ou executando-os ainda 
por meio de concessões. 

Serão objeto de autorização a exportação e a venda interna 
estando a primeira sujeita a duas condições: a satisfação do con-
sumo interno e a refinação durante 10 anos de pelo menos 25 % 
do produto exportado; seja livre, uma terceira condição é estabe-
lecida: a existência de uma reserva nos poços igual ao triplo do 
consumo do país. 

O comércio interno, e a importação exercidos por emprêsas na-
cionais e estrangeiras devidamente autorizadas pelo C.N.P. obrigam 
à distribuição dos produtos refinados no país e à observância de 
preços uniformes. 
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Quanto à produção de óleos ou gases por meio de rochas be-
tuminosas ou pirobetuminosas, a respectiva autorização obedece 
aos preceitos do Código de Minas e comporta uma fase experimen-
tal de três anos, durante a qual é livre o comércio dos produtos e 
subprodutos do minério, bem como o da refinação dos óleos. 

Finalmente o anteprojeto trata da maneira pela qual se exerce-
rá a administração direta pela União da reorganização do C.N.P., da 
aquisição pela União dos poços de gases raros, como o hélio, da re-
serva de 25 % nos importadores e distribuidores de produtos estran-
geiros, da progressiva nacionalização do pessoal técnico e, por últi-
mo da isenção de direitos e outorga de tarifas preferenciais em fa-
vor da maquinaria, ferramentas e material de consumo destinados 
à mineração. 

DEBATES NO PARLAMENTO E NA IMPRENSA 

Hermes Lima e a tese monopolista 

Os debates foram iniciados no Parlamento pelo Deputado Her-
mes Lima, em dois discurso pronunciados a 20 e 23 de março dêste 
ano. Sua doutrina é literalmente a do General Horta Barbosa, isto 
é, pelo monopólio estatal. Em ambas as orações, o Deputado socia-
lista abandona a análise do anteprojeto circunscrevendo suas obser-
vações ao relatório que o acompanha, de autoria do Sr. Odilon 
Braga, documento que reputa absolutamente honesto e elaborado 
com amplo conhecimento da matéria. Seu ponto fraco é onde, po-
rém, diz êle na ênfase com que afirma a exigüidade dos nossos re-
cursos. Pensa o orador, ao contrário, que os obteremos por meio de 
tributação sôbre determinados produtos, para enfrentar sozinhos os 
encargos de nossa indústria petrolífera. E, por acreditar em nossa 
capacidade financeira, o anteprojeto mesmo estabelece para as em-
prêsas que se organizarem no país, tendo em vista a refinação e os 
transportes, uma quota de 60 % em capital exclusivamente bra-
sileiro. 

Para o Sr. Hermes Lima essa vantagem seria apenas nominal, 
pois que nada impediria que o capital estrangeiro, possuidor dos 
restantes 40% do patrimônio social, exercesse, pelos seus "testas-
-de-ferro" incrustados na porção nacional, absoluto contrôle da 
organização. De resto, afirma, "o capital do petróleo não é qual-
quer um, é o ce.pital a serviço de uma política". Mesmo nos casos 
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de sociedade mista, em que o Estado participa financeiramente, 
com direito de veto, como preceitua o anteprojeto, não há a me-
nor garantia de que as assembléias gerais em que o mesmo Estado se 
encontra em minoria, venham sancionar êsses vetos. Da mesma 
sorte, nenhuma ação fiscalizadora poderia êle, Estado, exercer, 
pertencente como é, a um país econômicamente débil para enfren-
tar o quase invulnerável poder dos trustes. 

No que tange às reservas, não oferece o Estatuto em debate, 
segundo pensa, a menor segurança de sua preservação. Define des-
de log·o reserva petrolífera segundo um critério político, como fêz 
com o capital. Acredita, assim, que os países produtores desejam 
manter no mais alto nível os seus reservatórios à custa dos novos 
mananciais que forem descobertos em outras nações. Entretanto 
é de opinião que as reservas americanas atualmente medidas ain-
da suportam um consumo de 14 a 20 anos, enquanto as reservas 
guardadas podem durar de 30 a 50 anos, sem incluir o enorme po-
tencial em gasolina sintética contido nos depósitos de carvão me-
didos para 4.000 anos de consumo, e os de xistos betuminosos, que 
podem durar pelo menos um século. 

Pelo anteprojeto, são as nossas reservas apreciadas pelo pris-
ma simplesmente matemático ou quantitativo e elas, diz o Sr. Her-
mes Lima, podem ser fàcilmente drenadas para as áreas vizinhas 
das que forem objeto de concessões. E quando tal não se desse, es-
gotadas estas últimas ver-se-ia o Estado na alternativa de fundar 
sua própria indústria com as áreas que lhe foram destinadas (o 
que lhe parece uma duplicação desnecessária) ou outorgar novas 
concessões. E assim não haveria como salvar essas reservas. 

Passível de crítica é ainda a fórmula de se tornar ilimitada a 
exportação desde que previamente efetuada uma reserva nos poços 
explorados igual ao triplo do nosso consumo anual. Sob tal condi-
ção, o Estatuto assegura nada menos que ampla liberdade de ex-
portação para todo o petróleo que as firmas concessionárias ex-
traírem. 

E eis aqui no que consiste o engano, denominado pelo Depu-
tado socialista como "ôvo de Colombo" de tôda a construção le-
gisla tiva: "forçar os trustes a organizarem a indústria de petró-
leo para as necessidades nacionais, a fim de premiá-los com a li-
berdade de exportar o nosso óleo, de maneira ilimitada". 
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Jales Machado e a tese oficial 

Coube ao Sr. Jales Machado, Deputado por Goiás, sustentar da 
tribuna, no dia 13-4-48, a defesa do anteprojeto. Começa demons-
trando que os exemplos de outros países, que adotam o monopólio 
ou o quase monopólio, não convencem inteiramente da sua efi-
cácia. A Argentina, muito citada, foi a nação que se aproveitou 
magnificamente do acaso da descoberta de seu primeiro campo 
petrolífero, podendo, assim, organizar imediatamente a indústria 
sem o esfôrço preliminar da pesquisa, só mais tarde praticada em 
novas áreas a expensas dos poços pioneiros. 

Na Rússia, o Estado totalitãrio absorveu um imenso patrimô-
nio em instalações e em experiência técnica, que lhe trouxeram as 
nações capitalistas do Ocidente. Pelo menos 375 milhões de rublos 
foram investidos no antigo império dos tisares pelo truste regido 
por Deterding, Nobel e Shell. O México é o outro caso de nações 
que nacionalizaram sua indústria, depois de ter incorporado a ela 
um acervo representado por cêrca de 500 milhões de dólares e tal 
como a Rússia beneficiãrio de uma técnica superior que lhes pro-
porcionaram as grandes emprêsas americanas e inglêsas que ex-
ploravam seu petróleo. 

Já em outros países, onde o óleo não se manifestou por exsu-
dação, como a Venezuela, os gastos de reconhecimentos e pesqui-
sas foram consideráveis e só muito mais tarde compensados pelos 
lucros da exportação. Nos Estados Unidos, sabe-se que 80% do 
dinheiro gasto em pesquisas são inteiramente perdidos, sendo os 
poços produtivos forçados a uma pesada recuperação, pela lavra, 
do inútil custo dos poços malogrados. 

No Brasil já despendemos nada menos que 374 milhões de 
cruzeiros, sondando até agora 5.000 hectares, que correspondem a 
0,0017% de nossa superfície sedimentar, calculada em 300 mi-
lhões de hectares e assim não pudemos satisfazer mais de 5% de 
nosso consumo. 

Citando o Professor Gudin, salienta o perigo das inversões 
governamentais de grande vulto em empreendimentos econômicos, 
quando são escassas as nossas economias disponíveis e insignifi-
cante a renda nacional. Portanto, "só os ausentes de nossas rea-
lidades sustentam que o Brasil tem capacidade de investimento su-
ficiente para estabelecer a nossa indústria de petróleo". Não há, 
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pois, recursos fora do capital estrangeiro de que todos os países 
produtores de óleo se serviram, com a única exceção da Argentina, 
pela razão que acabo de referir. 

Aliás, manifesta-se absolutamente cético em relação à capaci-
dade industrial e administrativa das emprêsas estatais, em que os 
gestores não sentem de perto as variações dos negócios nem lhes 
conhecem a psicologia, quando não estão sujeitos a influência po-
líticas e a outros interêsses absolutamente estranhos às finalida-
des das organizações. Nas emprêsas privadas, ao contrário, todos 
os administradores estão integrados na vida dos negócios, cujas 
variações acompanham de olhar atento, com o fito no lucro, que 
é apenas o resultado da organização e da eficiência. Eis por que nos 
Estados Unidos todos os serviços públicos são exercidos por emprê-
sas particulares ou concessionárias. 

Explica minuciosamente, em seguida, como foi resolvido, no 
anteprojeto, o relevantíssimo problema das reservas nacionais. Tô-
das as províncias sedimentares medem 300 milhões de hectares, 
divididas em retângulos com um grau de longitude por outro de 
latitude, o que dá para cada retângulo a área de 1.210.000 hecta-
res, os pares, no total de 250, e os ímpares, na soma de 125. De 
qualquer forma só a metade das bacias sedimentares, ou 150 mi-
lhões de hectares, será pesquisada a dêsse total apenas 75 milhões 
serão concedidos para lavra. Restam, pois, como reserva nacional, 
225 milhões de hectares, dos quais 75 milhões já pesquisados sem 
a menor despesa para a Nação. 

Em conjunto as vantagens decorrentes do sistema seriam as 
seguintes: a) pesquisa gratuita da quarta parte das bacias sedi-
mentares; b) contribuições de aproveitamento, variáveis de 11 a 
14%; c) conhecimento efetivo da topografia e da geologia de nos-
sas reservas; d) conhecimento efetivo da topografia e da geologia 
de tôdas as nossas províncias sedimentares; e) reversão de tôdas 
as instalações e demais benfeitorias, inclusive estradas, ao patri-
mônio nacional. 

As refutações do Sr. Carlos Lacerda 

' 
A pos1çao do jornalista Carlos Lacerda já estava desde há 

muito definida em outros trabalhos da imprensa, inteiramente 
favorável ao sistema legal constante do anteprojeto. Mas só de-
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pois do discurso do Deputado Hermes Lima, resumido na presen-
te exposição, pôde êle expressar numa série de artigos as razões 
essenciais de sua preferência. 

Contrapondo-se, pois, à tese Horta Barbosa, defendida pelo 
Deputado socialista, responde-lhe o Sr. Lacerda com a afirmação 
inicial de que a política dos trustes tão combatida por aquêle, 
consiste precisamente em procrastinar a solução do problema 
usando tôdas as armas do sofisma. A produção nacional é apenas 
1/20 do consumo nacional e não 1/10, como é de uso propalar-se. 
Declara, pois, com o General Távora, que a solução é pesquisar in-
tensivamente áreas diferentes das várias províncias sedimentares. 

Entretanto, acrescenta, se para pesquisar 7.500 quilômetros 
quadrados, isto é, 1/400 de tôda a área sedimentar do Brasil, foi 
preciso gastar a elevada soma de 400 milhões de cruzeiros, pelo 
menos 160 milhões serão necessários para a sondagem de tôda 
aquela superfície. No anteprojeto essa responsabilidade financei-
ra é transferida a emprêsas estrangeiras, ficando com os nacio-
nais ou sociedades controladas pela maioria de 60% de capitais 
brasileiros, o que o Sr. Lacerda classifica como sendo os dois elos 
da cadeira petrolífera - a refinaria e o transporte - onde uni-
versalmente prepondera, a vontade dos trustes. Estranha, por-
tanto, que o Sr. Hermes Lima se insurja contra êsse dispositivo 
estatutário. E só pode explicar essa atitude pela falsa interpre-
tação de que aquêles 60% se aplicariam não só em refina-
ção e transportes, como em tôdas as demais etapas da indústria, 
responsabilidades que excedem de muito a nossa reduzida capa-
cidade financeira. 

A solução é o recurso ao capital alienígena, que viria em maior 
porção e com a vantagem de poder esperar uma compensação a 
longo prazo. E êsse capital, por circunstâncias da atualidade eco-
nômica demasiado conhecidas, só se encontra nos Estados Unidos. 

A inalienabilidade das jazidas preocupa o Sr. Hermes Lima 
como uma obrigação parcialmente irrealizável, de vez que os po-
ços se exaurem e depois disso nada mais existe por alienar. Explica, 
todavia, sou opositor que a exploração foi prevista para 30 anos, 
prorrogáveis por mais dez e a orientação do explorador é sempre 
no sentido de jamais concluir sua exploração antes do prazo con-
tratual. Para isso equilibra a extração de modo que, esgotado um 
poço, sempre haja outro para substituí-lo. 
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Não têm maior cabimento os temores do Deputado socialista 
com referência às nossas reservas. O assunto, está regulado com se-
gurança no Estatuto, ao estabelecê-las como segue: 1) metade do 
potencial petrolífero do país; 2) metade das áreas estudadas; 3) 
nos poços em exploração, um depósito de, pelo menos 3 vêzes o 
consumo anual. Pesquisado um campo petrolífero, metade dares-
pectiva área é, portanto, reserva nacional. Admite o Sr. Hermes 
Lima a possibilidade de esgotamento dessa reserva pela eventuali-
dade de sua coexistência na mesma estrutura geológica da área 
pesquisada. Inadmissível semelhante hipótese para o Sr. Lacer-
da. O anteprojeto, diz êle, dividindo as províncias sedimentares em 
retângulos de 100 quilômetros de lado, torna essa hipótese irrea-
lizável. Exemplüica com as maiores estruturas do mundo, a de 
Kirkuk, no Iraque, com 90 quilômetros num dos lados, a de Abi-
caik (deve ser Kuwalt), na Arábia Saudita, com 100 quilômetros, 
e outra no Texas, com 60 quilômetros, as quais, contudo, não ex-
cedem os nossos retângulos sedimentares, com 100 quilômetros 
num lado e 6 a 7 no outro. De resto, tem o Govêrno a faculdade 
de, descoberto um poço, ficar com êle por indenização ao conces-
sionário ou ceder a êste sua parte, também por igual indenizada. 

A seguir, é o problema do monopólio estatal que prende a 
atenção do jornalista. "Em nenhum país do mundo, afirma, a in-
dústria petrolífera se criou na base do monopólio estatal". De-
monstra-o com o exemplo russo, divulgando as ofertas de Lenine 
aos capitalistas estrangeiros para ajudá-lo a intensificar a produ-
ção de seu país. A Argentina mesma nunca nacionalizou a totali-
dade mas uma grande parte de sua indústria de óleo. De certo mo-
do, compreende-se o monopólio sôbre o que já existe, mas para 
uma indústria inexistente a instauração de semelhante regime é 
simplesmene absurda. Para o Sr. Hermes Lima, o Estado brasilei-
ro é fraco demais para enfrentar os trustes dentro do sistema pre-
conizado no anteprojeto. Diz isso, mas não adverte que a êsse mes-
mo Estado pretende êle confiar o encargo muitíssimo mais pesado, 
de criar, desenvolver, tudo isto a curto prazo, a indústria do pe-
tróleo além da responsabilidade suplementar da exportação, pri-
vativa de todo monopólio econômico. 

Ao ceticismo do Sr. Hermes Lima quanto ao crescimento do 
consumo nacional, opõe o Sr. Carlos Lacerda a cifra de 2.255.000 
toneladas da estatística de 1947 e a estimativa de 4 e meio milhões 
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de toneladas para 1954, citando ainda a Argentina como exemplo 
de um país que controlava 2/3 do consumo e atualmente, devido 
ao próprio desenvolvimento criado pelo petróleo, depende em 50 % 
das importações para atender às exigências de sua economia. 

A PALAVRA DA COMISSÃO 

O órgão elaborador do anteprojeto, sob a Presidência do Dou-
tQr Odilon Braga, seu Relator, fê-lo preceder de uma longa expo-
sição de motivos, documentos reveladores de rara competência 
técnica, científica e jurídica, além de agudo senso político e de um 
patriotismo completamente isento de contorsões sentimentais. 

A primeira informação importante que nos transmite êsse re-
latório é a de que os Estados-Maiores do Exército, da Marinha e da 
Aeronáutica apresentaram recomendações de interêsse nacional, a 
serem consideradas no Estatuto, fato, aliás, a que aludira inciden-
temente o General Juarez Távora numa de suas conferências do 
Clube Militar. Vê-se aí a significação política do problema do pe-
tróleo em suas relações com o problema da segurança nacional e 
continental. O documento em aprêço alude a êsse aspecto quando 
salienta o esfôrço alemão na primeira grande guerra, para obter 
na Rússia e na Rumânia o petróleo que escasseava em sua má-
quina militar, tal como na segunda, ainda mais expressiva sob 
êsse aspecto, da influência do combustível líquido na economia 
de guerra. 

Mostra ainda como a conquista dos mercados, da fase inicial, 
iria transformar-se em luta pela conquista dos campos petrolíf e-
ros, citando como sinal dessa evolução o empenho dos represen-
tantes do povo norte-americano por uma associação de interêsses 
entre a política do Departamento de Estado e as atividades no ex-
terior das companhias petrolíferas ianques. A frase de Mr. John-
son, falando pela Standard Oil, é sobremodo eloqüente: '40s obje-
tivos da indústria petrolífera americana, diz êle, e os da política 
exterior do Govêrno não podem ser separados em dois comparti-
mentos distintos, sem perda da eficiência para ambos". São decla-
rações bem explícitas do Relatório do Senado estadunidense, em 
outubro de 1945, e que revelam um aspecto inédito no campo das 
ligações entre Govêrno e emprêsas privadas na grande nação do 
~orte, consoante ao puro modêlo britânico de que foi inspirador e 



- 668-

realizador o Sr. Henry Deterding, rival de Rockefeller. Ver-se-á 
adiante quanto o exemplo inglês influiu no espírito dos elaborado-
res do anteprojeto. 

Constitui êste uma fórmula que toma em devida conta as rea-
lidades circunstanciais. Que nos permitam (clama o Relatório) a 
posição de sócios no negócio do petróleo, como fizeram com a 
França e a Holanda, os dois países que souberam lançar na ba-
lança das negociações o pêso de seus próprios interêsses. 

Participa a indústria da natureza do jôgo e daí a razão por 
que as emprêsas preservam sua fôrça econômica, subdividindo-se 
entre as fases preliminares da exploração e as da industrialização 
e dos transportes (fenômeno de cissiparidade) para ao têrmo do 
processo se recomporem na harmonização global dos resultados 
(fenômeno de integração). Assim realiza ela no campo da eco-
nomia "os ideais e propósitos do regime federativo, aperfeiçoado 
por um poder central de ação lúcida, vigorosa e pronta", o qual se 
aproveita dos lucros abundantes para enfrentar os riscos imensos 
dêsse jôgo lotérico em que se resume todo esfôrço de reconheci-
mento e de pesquisa. 

Singularmente os poços mais caros são em geral os impro-
dutivos, sendo aproximadamente de Cr$ 3.750.000,00 a média de 
seu custo. Como exemplo, basta citar o poço sêco Ml em Mata de 
São João, na Bahia, em que se despenderam inutilmente ....... .  
Cr$ 6.244.000,00, com uma perfuração de 2.497,80 metros, a maior 
do Brasil. 

De fecunda utilidade para nós é o exemplo norte-americano. 
Ali, depois dos progressos da geofísica, ainda a proporção de poços 
improdutivos era até 1944 de 80,4%, representando, contudo, uma 
considerável melhoria em relação à média do período anterior a 
1929, a qual se manteve na altura de 95,1 % isto é, 4,9%, sômente, 
de perfurações úteis. E a esta minoria cabe suportar tôdas as per-
das colossais dos empreendimentos. 

Mas não precisamos buscar fora o exemplo pois que o temos 
entre nós com as verbas do Conselho Nacional do Petróleo, que re-
cebeu de novembro de 1938 a julho de 1946 a elevada soma de .... 
Cr$ 374.816.000,00, gastos de-pois de se haverem descobertos os 
campos produtivos, além de 100.000.000 de cruzeiros que se con-
sumiram desde 1918 a 1938, com o resultado de 25.000 metros de 
perfurações negativas. E todavia, as nossas prospecções abrange-
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ram uma reduzidíssima área de 250 quilômetros quadrados do Re-
côncavo em sete anos de trabalhos. Portanto, se quiséssemos pes-
quisar 30.000 quilômetros - 1/10 da superfície sedimentar - sete 
séculos se escoariam juntamente com 210 milhões de cruzeiros, 
guardadas naturalmente as mesmas proporções. 

A fôrça impressionante dêsses algarismos, mormente quando 
confrontados com a experiência de outros países, predispõe o obser-
vador imparcial a considerar a hipótese da cooperação do capital 
estrangeiro, dentro de um regime legal que lhe garanta a justa re-
muneração, cerceando-lhe, porém, qualquer tentativa monopolis-
tica. Esta solução deve ser harmonizada com a urgência de supri-
mento de nossas necessidades energéticas e, igualmente, com o 
princípio constitucional que assegurou à União o domínio privado . 
das suas jazidas minerais. 

Nestes têrmos é que o problema está resolvido no anteprojeto. 
A Nação mantém a propriedade imprescritível do subsolo, mas tem 
a faculdade não apenas de administrar sàzinha, pelos órgãos do 
Estado, êsse patrimônio mas o de explorá-lo por um segundo admi-
nistrador ou por quem receba um titulo de autorização ou de con-
cessão sôbre serviços ou objetos predeterminados. Aquela "é um 
ato unilateral, que se regula pelo decreto de outorga", enquanto 
esta "envolve um ato bilateral, o contrato, que documenta o ajus-
te das vontades e dos interêsses da autoridade que a outorga e do 
outorgado, pessoa física ou jurídica". 

A concessão, pelo que informa o Relator, inexiste no direito 
anglo-americano, salvo com a acepção de um contrato de alienação 
de bens ou de prerrogativas de soberania e assim constitui o tipo 
conhecido nesses países como concessão internacional (cÓncessão 
internacional de Changai, por exemplo), perfeitamente distinta 
da concessão administrativa aqui referida. Assim que há conces-
sões de serviços públicos, tais como dados de pesquisa, áreas pes-
quisadas ainda excluídas da lavra, contribuições de aproveitamen-
to e reversão de campos petrolüeros de obras públicas: refinarias 
e condutos de óleo e gás. 

Pelo sistema legal em projeto realizam-se plenamente os dois 
princípios reclamados pela experiência moderna: o da nacionali-
zação, que a tanto corresponde a manutenção das jazidas em do-
mínio privado da União, e o de privilégio da exploração, conforme 
nos ensina a lei inglêsa de 1934, ao declarar em seus artigos ini-

--------......~---------""'--------·- - - -
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cia1s que: 1) "a propriedade do petróleo existente em estratos na 
Grã-Bretanha, em sua condição natural, é outorgada pela presen-
te lei a Sua Majestade e Sua Majestade terá o direito exclusivo de 
pesquisar, perfurar e explorar o petróleo"; 2) "o Ministério do Co-
mércio tem a faculdade de outorgar concessões de pesquisa, per-
furação e exploração do petróleo às pessoas que julgar idôneas". 

Por não haver seguido êsses preceitos, a legislação da Venezue-
la foi submetida a sucessivas reformas, que culminaram na incor-
poração de fato das jazidas ao patrimônio das emprêsas concessio-
nárias. A solução brasileira, ao contrário, implica efetivamente 
no monopólio por via indireta, de aproveitamento das riquezas do 
subsolo. 

Não se exige, pois, o monopólio direto, com todos os ônus que 
êle acarreta e desde que é possível ao mesmo tempo explorar as 
suas vantagens. O sistema projetado reserva a brasileiros o con-
trôle das emprêsas "que tenham por fim a refinação e o transpor-
te do petróleo no país, ao passo que facilita a estrangeiros o con-
trôle majoritário das emprêsas organizadas no Brasil com o de-
clarado objetivo de pesquisar, lavrar e explorar petróleo brasilei-
ro". Nos Estados Unidos, onde, como vimos, se processa uma pro-
funda renovação de conceitos e métodos com referência à política 
do petróleo, a tese brasileira há de encontrar, segundo o Relató-
rio, uma ressonância favorável junto a seu Govêrno, que decerto 
influirá na forma e no espírito de ação que tenham a desenvol-
ver entre nós as companhias detentoras do monopólio mundial. 

Cabendo ao Estado uma função mais orientadora e fiscaliza-
dora do que executa, o anteprojeto lhe reserva os direitos supra-
citados de autorização e concessão, por não confiar na adminis-
tração oficial, a qual, "desviada de seus fins específicos", ao invés 
de produzir o barateamento, concorre para a elevação do custo 
de suas atividades, o que decorre, segundo Charles Gide, não de 
sua natureza, "mas de sua organização, concedida para satisfa-
zer a outras espécies de necessidades e ainda não adaptada à com-
plexidade dos empreendimentos econômicos". Proclama, porém, o 
Relator as vantagens das emprêsas de economia mista, nas quais o 
Estado comparece como instrumento de humanização do capita-
lismo e combina destarte, o "intuito de lucro" com o "intuito de 
bem servir", como há magníficos exemplos na experiência alemã, 
citada por Emile James, a respeito de organizações municipais, 
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provinciais e federais, algo semelhante ao modêlo argentino dos 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales e do nosso Banco do Brasil. 

A Comissão demonstrou, por fim, quanto cuidado lhe custou a 
preservação das nossas reservas petrolíferas. Decidiu-se, ao cabo, 
pelas três modalidades seguintes: 

- Depósitos nas zonas que não podem ser concedidas; 
- Metade das áreas pesquisadas; 
- Petróleo equivalente ao triplo do consumo interno. 
Alternando as áreas de exploração com as de reserva nacional 

ficam, portanto, à disposição do Estado três quartas partes das 
províncias sedimentares, sendo um quarto resultantes de sonda-
gens positivas e o restante para ser pesquisado com os recursos do 
Fundo Nacional de Petróleo a constituir-se mediante contribuições 
de aproveitamento pagas pelos titulares de autorização ou de 
concessão. 

Admite o anteprojeto a livre exportação do petróleo bruto, de-
pois de comprovada a existência de uma reserva de três vêzes o 
nosso consumo e destilada uma parte em refinarias nacionais. É 
êste o meio encontrado para fundar-se, com auxílio estrangeiro, a 
indústria nacional do petróleo. "1t:sse o preço, o verdadeiro preço 
a trôco do qual podemos abrir mão das restrições nacionalistas 
da legislação vigente", declara o Relator acrescentando: "E con-
venhamos que não é elevado atendendo à pequena importância do 
nosso consumo se comparado com o de outros mercados. Renun-
ciar a êle equivaleria aceitar, conscientemente, a miserável condi-
ção dos povos colonizados". 

Constituída em 14 de fevereiro de 1947, a Comissão do Ante-
projeto da Legislação do Petróleo instalou-se oficialmente a 11 de 
março seguinte, encerrando seus trabalhos a 11 de novembro, mas 
só em fevereiro último deu a conhecer pela imprensa aquêle an-
teprojeto como também a exposição que acabamos de resumir. 

CONCLUSÕES 
Eis, aí, Exmo. Sr. Presidente, os dados objetivos e os depoimen-

tos pessoais referentes ao problema do petróleo brasileiro. Acredito, 
que muitos elementos tenham escapado ao meu inquérito, além 
daqueles que mencionei em seguida, como fundamento comple-
mentar das minhas conclusões. Entretanto o que consta do pre-
sente Relatório basta, a meu ver, para uma apreciação segura da 
importante questão, nos vários aspectos em que ela se desdobra. 
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Do petróleo temos, através de nossa história, algumas expe-
riências negativas e apenas uma que se positivou, em pequena 
faixa do território baiano, graças à abnegação de alguns cientistas 
e técnicos patrícios brilhantemente coadjuvados por especialistas 
norte-americanos. Todavia ainda não formamos uma consciência 
do problema, o que só é possível com o próprio desenvolvimento e 
intensidade das realizações práticas, nas quais se plasmam as ca-
tegorias econômicas e elaboram-se os seus elementos típicos. Te-
mos, pois, conduzido as nossas discussões sôbre a matéria na base 
da experiência estranha a qual, embora útil, nos leva por vêzes a 
generalizações que freqüentemente dificultam o encontro da fór-
mula mais acertada. li:sse método tem aliás, o grave defeito, mui-
to comum ao tratar-se de petróleo, de isolar sua economia da eco-
nomia geral da nação o que talvez seja devido à pressão moral 
exercida sôbre a inteligência pelos elementos de ordem política 
implicados na exploração comercial do famoso combustível. 

Não vamos ao ponto de desprezar êsses elementos, mas teme-
mos com sinceridade o risco de exagerá-los, como se tem feito, para 
alimentar, conscientemente ou não, entre os povos atrasados na 
descoberta de suas fontes de energia, um perigoso complexo de 
inferioridade, que absolutamente não é removido mas antes agra-
vado pelas explosões delirantes da demagogia partidária. 

A nosso ver, duas são as realidades que nos cumpre assimilar, 
antes de tudo: 1) a exploração estrangeira, em seus fatôres técni-
cos e políticos; 2) a verdadeira estrutura da economia nacional 
em seus índices presentes e nas suas possibilidades futuras nela 
integrado, em coordenação com todos os demais, o petróleo, como 
um dos elementos do quadro energético, e não exclusivo. 

Com êsse duplo critério teremos uma visão muito mais com-
preensiva do que se ficássemos adstritos à comparação de dados 
específicos isolados. 

Dito isso, passemos ao exame do anteprojeto de Estatuto, em 
trânsito pelo Parlamento e das teses que lhe são contrárias, um e 
outras resumidos nesta exposição. 

Como dissemos, a pedra angular do sistema legal recém-ela-
borado é o regime de autorizações e concessões, abrangendo as 
primeiras e reconhecimento, a pesquisa em zonas de antemão fi-
xadas, a lavra a curto prazo e a exportação enquanto as segundas 
se referem à lavra a longo prazo, ao transporte no interior e à in-
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dústria de refinação, sendo tôdas essas operações de exclusiva com-
petência da União, em obediência ao princípio de manutenção 
das jazidas em regime de domínio privado da União, por fôrça de 
preceito constitucional e da lei anterior. 

Pretendendo que êsse privilégio é intransferívd, mesmo sob a 
forma provisória das autorizações e das concessões, os partidários 
do monopólio absoluto as repelem enfàticamente, utilizando gros-
so modo os seguintes argumentos: 

1) A tendência geral de todos os países para o monopólio es-
tatal; 

2) Os exemplos positivos da Argentina, do México e da Rús-
sia; 

3) Os exemplos negativos da Venezuela e Paraguai; 
4) O monopólio do Estado constitui vigoroso estímulo a tôdas 

as atividades e não apenas uma, em que os beneficiários são as em-
prêsas concessionárias; 

5) As concessões a particulares comprometem a integridade 
das reservas nacionais; 

6) A exploração maciça de óleo bruto esgota os respectivos 
poços, em favor das reservas e da indústria alienígenas; 

7) A capacidade do Estado para gerir a indústria petrolífera 
está comprovada, contra a opinião dos céticos, nos exemplos ar-
gentino e uruguaio; 

8) Ao Estado devemos nós igualmente a descoberta do primei-
ro poço produtor e a fase atual da indústria petrolífera em nos-
so País; 

9) Há tôda a possibilidade de exploração com os nossos pró-
prios recursos, devendo ser limitada à parte técnica o auxílio es-
trangeiro; ' 

10) O monopólio estatal em nada afetaria a política de cola-
boração interamericana; 

11) Mesmo associado em emprêsas mistas, o Estado perderia 
para o truste; 

12) O capital do petróleo está associado a uma política de Es-
tados e não apenas ao interêsse econômico de emprêsas privadas; 

13) Apesar de incessantes afirmações, os Estados Unidos não 
precisam urgentemente do nosso petróleo. 

São êsses os principais argumentos aduzidos pelos mais gra-
'd.uados expoentes do monopólio. 

i3 - 26 246 
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Vejamos a sua consistência em face das razões contrárias e 
dos algarismos que de nossa parte logramos reunir. 

Fizemos inicialmente uma 

Estimativa do capital necessário à instalação 
da indústria do petróleo no Brasil 

Para êsse cálculo tomamos como base as percentagens médias 
do investimento de capital pela indústria norte-americana de pe-
tróleo, nos diversos setores, a saber: 

59,3% na produção 
18,3 % em refinação 
12,4% em transportes 
9,0% em distribuição 
1,0% em outras operações 

100,0% (total) 

Como o custo básico mais recente que possuímos (Petroleum 
Data Book, 1947) é o da refinação, em 1947, quando a taxa por 
barril de produção diária se exprime em US$ 1,000.00 (mil dó-
lares), podemos deduzir o preço US$ 55,000,000.00 (cinqüenta e 
cinco milhões de dólares) , para uma refinaria moderna, na base 
de produção diária de 55.000 barris, aproximadamente o consumo 
brasileiro. 1!:sse custo em moeda nacional alcançaria, portanto, 
Cr$ 1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de cruzeiros). 

Aplicando a proporção acima chegamos, pois, aos seguintes 
resultados: 

Cr$ 
Produção .................................... . 3. 564. 480. 904,00 59,3% 
Refinação .................................... . 1. 100. 000. 000,00 18,3% 
Transportes .................................. . 745. 355 .196,00 12,4% 
Distribuição ................................. . 540. 983. 610,00 9,0% 
Diversos ...................................... . 60 .109. 290,00 1,0% 

Imobilização total ........................... . 6. 010. 929. 000,00 100-;õõia 
Capital de movimento (Cr$ 31,96 por barril) 643. 313. 600,00 
Preparação de 300 técnicos no exterior ....... . 90. 000. 000,00 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 744. 242. 600,00 (A) 

O capital de movimento foi calculado tomando em consideração o 
custo de produção, por barril, nos Estados Unidos: US$ 1,598 igual a 
Cr$ 31,95 (Petroleum Data Book - edição 1947; custo referente a 1944). 

http:55,000,000.00
http:1,000.00
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o orçamento para 300 técnicos pode ser esclarecido da seguinte 
maneira: 

Cr$ 
US$ 300.00 mensais ou Cr$ 6. 000,00 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 000,00 
Ou em 3 anos . .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. . 216. 000,00 
Despesas de viagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 000,00 
Ajuda de custo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 000,00 

Total para cada técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 000,00 
Idem para 300 técnicos ............................ 90.000.000,00  

Não se contém, entretanto, nas imobilizações e no capital em 
giro as inversões da indústria petrolífera: há o grande capital 
malbaratado nos "wild-cats" e nas pesquisas malogradas de 80 % 
dos poços perfurados, como vimos no decurso dêste trabalho. Os 
custos de pesquisa, lavra e industrialização incluídos na cifra de 
Cr$ 31,96 por barril compreendem exclusivamente as despesas de-
rivadas dos poços bem sucedidos. Assim, precisamos medir, para 
o nosso caso, os gastos consideráveis, que só as lavras felizes pode-
rão compensar através da refinação e da exportação. 

Tratando-se de instalar uma indústria em país sem vias de 
comunicação adequada e cujas possibilidades petrolíferas são qua-
se inteiramente desconhecidas vejamos em quanto importariam 
os poços estéreis. Tomemos, para êsse cálculo, cifra anual de .... 
16.500.000 barris por base de nosso consumo, segundo as últimas 
estatísticas. A média comprovada de capacidade de produção anual 
por poço no Recôncavo baiano é, na informação do Conselho Na-
cional de Petróleo, de 47. 450 barris. Se admitirmos porém, a mé-
dia de 20.000 barris (os americanos não produzem, uns pelos ou-
tros mais de 4.000 barris anuais), e dividindo por êsse número o 
total consumido de 16.500.000, encontraremos para número de po-
ços produtivos a soma de 825, que representa como sabemos 20 r;;;, 
apenas das perfurações. Assim o total destas se exprimirá da se-
guinte maneira: 

Poços estéreis (80%) .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 3.300  
Poços produtivos (20%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825  

Total das perfurações . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 125 

Nas presentes condições do mercado, o custo de cada poço, nos 
Estados Unidos, é de US$ 86,000.00 ou, em moeda nacional, .... 

http:86,000.00
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Cr$ 1.720.000,00, que multiplicados por 3.300 poços secos (pois 
que os 825 já constam do total acima de Cr$ 3.564.480.904,00), pro-
duzem o custo de Cr$ 5.676.000.000,00 (B). 

Somando os totais de (A) e (B) teremos para dispêndio glo-
bal a cifra 

Cr$ 6. 744. 252. 600,00 
Cr$ 5. 676. 000. 000,00 

de Cr$ 12 . 420 . 242 . 600 ,00 

com a qual estaríamos aptos a fundar a indústria de petróleo com 
a produção média diária de 55.000 barris de produtos refinados, ou 
o total por ano de 20.075.000 barris, que deve ser aproximadamente 
o consumo nacional dentro de poucos anos tendo em vista o alga-
rismo atual de 16.500.000. 

Que os dados acima não são exagerados basta confrontá-los 
com os do acervo de uma companhia norte-americana como por 
exemplo, a Atlantic Refining e.o, de Filadélfia, cuja produção equi-
vale ao nosso provável consumo de óleo cru. Pelo seu relatório, es-
sa emprêsa tem uma produção anual de 2.578.000 barris e refina 
44.156.300, certamente com o auxílio da produção de organiza-
ções de outro grupo ou a ela associadas. Quanto ao número de po-
ços produtores o relatório em aprêço acusa o total de 2.731, contra 
825 da nossa hipótese, diferença que não tem maior significação 
em virtude da baixa produtividade dos poços norte-americanos. 
Econômicamente sua posição é a seguinte pelo relatório de 1946, 
feita a conversão do dólar à taxa de Cr$ 20,00: Cr$ 

Investimento líquido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .111. 200. 240,00 
Reservas (55% dos investimentos brutos) 5.024.800.360,00 

Investimento bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .136. 000. 600,00 
Diversas verbas ativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 .472 .120,00 

Soma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 085. 472. 720,00 
Capital de movimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864.635.680,00 

Total do Acervo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 950. 078. 400,00 

A diferença entre êsse total e o da hipótese prevista para a ins· 
talação de nossa indústria é de cêrca de 12% , quer dizer o capital 
inicial para fundar, há vários anos passados, uma indústria nos 
moldes da que pretendemos, elevou-se, com as valorizações e os 
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lucros diretos do empreendimento, a uma quantia que se afasta 
ligeiramente de nossos cálculos apenas em virtude dos coeficientes 
que foram utilizados em alguma ou algumas dessas valorizações. 
Portanto quer-nos parecer que a nossa estimativa se fundamenta 
em algo de concreto, servindo, em qualquer hipótese, como ponto 
de partida para mais profundas indagações. 

Note-se que êsse mesmo capítulo é apenas o exigido para a 
fundação de uma indústria limitada ao consumo nacional, sem po-
der estender-se portanto às onerosíssimas pesquisas de tôda a área 
sedimentar brasileira. 

Os adeptos da tese monopolista afirmam, contudo, que o Bra-
sil tem recursos na sua capacidade tributária para enfrentar uma 
emprêsa como essa, faltando-lhe, porém, dizer qual o limite dessa 
capacidade. Deixam-nos assim o encargo de examinar o assunto 
nos têrmos exatos em que êle deve ser formulado, quando se trata 
de qualquer previsão orçamentária ou de semelhante estimativa 
em que se tenha por alvo a transformação de um patrimônio, seja 
particular ou nacional. 

Ora, é precisamente no exame dessas transfarmação que se 
podem surpreender as realidades contidas numa estrutura econô-
mica, tais como as possibilidades de seu desenvolvimento e os 
graus de rentabilidade das categorias que a constituem. Tanto 
mais complexa essa investigação quanto maior o número dessas 
categorias e mais difícil de precisar a localização de seus efeitos 
no âmbito em que elas atuam. Será êste o caso quando se tratar 
de um patrimônio nacional, por exemplo. E mais espinhosa a ta-
refa quando se referir a um país como o nosso, no qual as estatís-
ticas possuem mais um valor indiciário do que absoluto, exigindo, 
portanto, esfôrço muito maior de combinações de dados para se 
atingir uma razoável interpretação. 

Compreende-se, assim, a que extremos de paciência analítica 
chegou o Sr. Alfredo Reis Júnior, no seu notabilíssimo trabalho 
"Balança Econômica", publicar a importância do seu inquérito 
cujo objetivo é precisamente o estudo das variações operadas no 
sistema econômico brasileiro, desde 1872, data em que o autor pôde 
obter possivelmente os primeiros elementos estatísticos indispen~ 
sãveis às comparações com os períodos subseqüentes. 

A análise abrangeu exatamente a fase de transição da eco-
nomia agropastoril para a de economia industrial dos dias pre-
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~entes, fenômeno que encontra a sua expressão demográfica nas 
cifras de crescimento das populações urbanas que subiram do 
indice 100 em 1870 para o índice 900 em 1940, sendo que nas sedes 
dos municípios o índlce de aumento, em igual período, atingiu seu 
ponto máximo de 600 no fim do período em aprêço. 

Em conseqüência dessa concentração urbana, cresceu desme-
didamente a importação do trigo, a partir de 1925, em detrimento 
da capacidade aquisitiva nacional, enquanto, cada vez mais, se de-
senvolviam as indústrias manufatureiras, que, atraindo traba-
lhadores rurais, agravaram mais ainda o problema alimentar nos 
grandes centros. 

O mercado interno, por sua vez, acusa variações compromete-
doras do equilíbrio geral, pois que tendo aumentado os índices de 
urbanismo, houve, não obstante, aumento menos acentuados na 
produção de gêneros alimentícios, enquanto, por outro lado, êstes 
declinavam sensivelmente em valor, até 1941, e cresciam em vo-
lume com sacrifício portanto para as classes rurais. Contrastando 
com essa situação as manufaturas sempre prosperaram enorme-
mente, tanto em valor como em volume, mas sobretudo em valor, 

Na terminologia do autor, as classes produtoras são exclusi-
vamente os produtores rurais e os manufatureiros, que tôdas as 
demais categorias da produção recebem dêstes, como seus deri-
vados, os suprimentos indispensáveis à sua expansão. No quadro 
seguinte, êle fornece o "valor do mercado", isto é, os bens que as 
"classes produtoras" entregaram ao mercado, deduzida a exporta-
ção e incluída a importação cif, antes de incorporada, portanto. 
ao comércio interno: 

Em milhares 
de cruzeiros 

Cr$ 
1872 ............... . 440.000 
1925-29 ............ . 11.230.000 
1930-41 ............ . 16.395.000 
1941-42 24.181.000 
1942-44 43.039.000 

Uma parte dêsse valor de mercado desvia-se para aplicação a 
outros fins, como em construções de prédios, etc., formando o que 
se denomina a "inversão", mercado auxiliar e de extraordinária 
importância nos resultados do Balanço Econômico. "Se êsse mer-
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cada derivado cresce em demasia, o balanço torna-se desfavorável 
às classes produtoras". 

Distinto do "valor de mercado", o "valor originário" exprime 
os totais recebidos pelas duas classes produtoras e traduz, assim, 
o seu "poder aquisitivo'', que, ampliando a tôdas as categorias eco-
nômicas, dá o "valor final". 

Para determinação do "poder aquisitivo", é preciso conhecer 
previamente o que o Sr. Alfredo Reis classifica como "fator de dis-
tribuição", o qual nada mais significa do que o coeficiente de mul-
tiplicação do "valor do mercado" para produzir êsse "poder aquisi-
tivo", cuja distribuição do período em aprêço damos a seguir: 

DISTRIBUIÇAO DO PODER AQUISITIVO 

(Milhares de cruzeiros) 

Aos Aos 
ANOS produtores manufa-

rurais tureiros 

1872............................................ . 500 000 10 000  
1925/29.......................................... . 8 975 000 4 100 000  
1930/41. ......................................... . 10 995 000 7 400 000  
1940/41. ......................................... . 14 483 000 13 400 000  
1942/44.......................................... . 21 572 000 26 000 000  

DISTRIBUIÇAO DO PODER AQUISITIVO 

(Milhares de cruzeiros) 

Govêrno 

ANOS 
(Federal 

Estadual, 
Outras 

categorias 
Total 

(valor final) 
Municipal) 

1872............................... 120 000 370 000 l 000 000 
1925/29......... ' ........·.......... 
1930/41............................ 
1940/41. ........................... 
1942/44.........•.................. 

3 500 000 
5 500 000 
8 000 000 

12 170 000 

10 380 000 
21 005 000 
36 658 000 
60 375 000 

26 955 000 
44 900 000 
72 543 000 

129 117 000 
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Reduzido a percentagens, o quadro imediato fornece uma aprec1açao 
mais sintética da participação das várias categorias ali mencionadas no 
valor final do mercado: 

Classes produtoras Outras 
Períodos Govêrno Rurais Manufatureiras categorias 
1872 ................. 12 53 15 39 
1925/29 ............... 13 24 16 48 
1930/41 o o e o o•• o•• o•• o 12 20 18 51 
1940/41 .............. 11 16 20 55 
1942/44 .............. 9 50 2 36 

O Govêrno e as classes rurais são os que mais têm perdido em 
substância, em favor parcialmente das classes manufatureiras e 
principalmente das classes englobadas na designação de "outras 
categorias'', em que se incluem o comércio, os transportes e tôdas 
as demais atividades· complementares do processo econômico. A 
elevada parcela de Cr$ 69.375.000.000,00 distribuída na fase final 
do período a essas classes não representa de modo algum um acrés-
cimo de progresso econômico, no sentido da produtividade nacio· 
nal, mas o preço que pagamos a superfluidade de certas exigências 
da vida urbana e ao teor de sua vida social, a que não desejam re-
nunciar os habitantes das cidades. Rigorosamente falando há, 
pois, um poder aquisitivo em parte artificial, não correspondente 
a valores oferecidos no mercado pelo desenvolvimento das matrizes 
da produção nacional, sobretudo de natureza agropecuária. Dêsse 
modo, a renda nacional, que exprime uma parte dêsse poder aqui-
sitivo, traduzida em lucros, rendas e salários, apenas atingia a 77 
bilhões de cruzeiros, em 1942-44, ou Cr$ 1.925,00 per capita. 

Há, pois, urgência de um deslocamento da distribuição da ca-
pacidade aquisitiva, de modo a beneficiar em primeiro lugar, as 
categorias econômicas mais sacrificadas, que são os produtores ru-
rais, cuja situação atual reputamos muito mais grave do que há 
quatro anos passados. Temos assim, que presumir um maior de-
clínio de sua participação na renda nacional. 

Não é, assim, o aumento absoluto desta última que produz 
benefícios ao organismo econômico, mas, como acertamente afir-
ma o autor em quem nos estamos inspirando, a renda nacional 
funciona freqüentemente de acôrdo com o valor final do mercado, 
que é o poder aquisitivo global da comunhão econômica e não de 
conformidade com o valor originário que é o valor do mercado dis-
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tribuído exclusivamente pelos produtores rurais e manufatureiros. 
No entanto, é só quando evolui em função dêste último valor que 
a renda nacional exprime um progresso econômico efetivo; no ou-
tro caso, qualquer elevação será o preço bem caro, aliás, que uma 
nação pobre tem a pagar por certos benefícios do progresso técnico 
em desproporção flagrante com a sua produtividade. E assim vi-
vemos a desperdiçar, nos centros urbanos, uma parcela avultada 
de lucros, salários e rendimentos que fazem falta ao desenvolvi-
mento das próprias fôrças econômicas que os produzem e que em 
boa parte vão adquirir serviços ou bens de importação exigidos 
para o confôrto moderno, mas não compensados satisfatoriamen-
te por serviços ou bens exportados, tanto assim que somos daque-
les países que ainda compram ao estrangeiro quantidades maci-
ças de trigo para sua subsistência. 

Eis aí o Balanço Econômico nacional com tôda a eloqüência dos 
números. Em síntese, a situação brasileira é a seguinte: baixa 
renda nacional por deficiente produtividade; produtividade escas-
sa, por falta de instrumentos financeiros e técnicos para desenvol-
vê-la; falta dêsses instrumentos, porque tem uma indústria side-
rúrgica com ferro, mas sem combustível inteiramente nacional, e 
não dispõe de petróleo e carvão para acelerar seu mecanismo de 
transportes. 

Desta maneira somos incapazes de desenvolver as fontes de 
cultura e as obras de assistência social, quer por iniciativa do Go-
vêrno, quer por iniciativa particular, o que está plenamente refle-
tido nos índices de analfabetismo, na reduzida capacidade das eli-
tes e dolorosamente nas cifras demográficas de desnutrição, refe-
ridas em particular às zonas rurais. 

Nestas condições de incapacidade econômica, pretendem os 
adeptos do monopólio absoluto, nada menos que atribuir ao Esta-
do, isto é, à sociedade nacional, a responsabilidade financeira de 
pagar o reconhecimento, a pesquisa, a lavra, o transporte, a refi-· 
nação e o comércio do petróleo, com todos os problemas técnicos e 
administrativos que isso envolve. Seus argumentos já foram trans-
critos ao longo dêste trabalho, mas à exceção de algumas expe-
riências estràngeiras, demasiadamente repisadas, nada foi aduzido 
em abono das possibilidades econômico-financeiras, para enfren, 
tar a Nação êsse gigantesco empreendimento, o qual bem deseja-
riam os verdadeiros patriotas ser obra exclusiva de nacionais, mas 
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estão êles convencidos de que ainda a melhor forma de nacionalis, 
mo é a que se serve de nossas aptidões individuais e de nossas dis-
ponibilidades materiais como um parâmetro da equação político, 
-econômica, e não como uma grandeza .contínua, circunscrita nos 
limites prefixados de suas variações. 

O monopólio direto tem contra si, conseguintemente, as se-
guintes razões, muitas das quais já exaustivamente enunciadas: 

1) Obriga a tôdas as operações de uma indústria que tanto 
mais se aperfeiçoa quanto mais as especializa; 

2) Ainda que êsses encargos não excedessem à capacidade téc-
nica e administrativa do Estado, todos os ônus lhe caberiam, en-
tre êles o de 80% de perdas forçadas no reconhecimento e nas 
pesquisas; 

3) :msse monopólio conduz naturalmente à procura de merca-
dos externos para colocar o excedente da produção - e isto signi-
fica apenas a luta contra os trustes no campo em que até hoje êles 
não sofreram derrotas; 

4) A limitação dos recursos forçará o Estado à redução das 
pesquisas, o que não só retardará a solução definitiva do proble-
ma como também a formação de outro capital indispensável, que 
é a técnica de exploração nas mãos de especialistas nacionais; 

5) O Estado monopolizador é um escravo de suas próprias li-
mitações, pois não tem jamais a liberdade de escolher soluções 
provisórias ou intermediárias dentro das atividades particulares, 
se acaso as circunstâncias o exigirem no benefício da própria ex-
ploração; 

6) Nunca teríamos uma indústria nacional do petróleo, desde 
que os capitais privados dela não participassem, como participam 
de tôdas as demais atividades econômicas. 

Ao contrário, a fórmula contida no anteprojeto, assegurando 
à Nação o pleno domínio das riquezas do subsolo, oferece uma 
imensa superioridade de vantagens, entre elas porque: 

a) O Estado pode eximir-se das atribuições que lhe parece-
rem excessivas, mas de qualquer modo sempre é êle que estabelece · 
as áreas de pesquisa e de lavra, como tem o direito de preferência 
em relação às entidades que pretendem praticá-las; 

b) Podendo escolher livremente entre nacionais e estrangei-
ros para essas duas primeiras operações, justamente as únicas ver-
dadeiramente incertas, o Estado só a nacionais ou firmas contro-
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!adas por nacionais pode dar concessões para a exploração das 
indústrias de refinaria e de transporte; 

c) Assim, a economia privada estrangeira vai aplicar-se na 
descoberta de nosso petróleo, sujeitando-se ao risco de 80 % de 
perdas; 

d) Assinalado o petróleo, em condições comerciais, a exporta-
ção de óleo cru dependerá: 1) da satisfação do consumo interno; 
2) da constituição de reservas prévias, prospectadas e medidas; 
3) da refinação e exportação de uma parte substancial da produ-
ção - para que tenham a respectiva autorização as firmas es-
trangeiras; 

e) Do Balanço Econômico nacional se evidencia, sem sombra 
de dúvida, a nossa incapacidade de resolver alguns dos mais ele-
mentares problemas de uma nação civilizada; 

f) O Estado, no anteprojeto, tem maior liberdade do que no 
regime de monopólio absoluto, porquanto pode livremente exer-
cer a orientação e a fiscalização da indústria em tôdas as suas fa-
ses, sem nenhuma participação direta em suas atividades como 
pode ainda assumir o contrôle absoluto até chegar a forma dese-
jada pelos adeptos do monopólio integral, se a tanto lhe impuse-
ram as conveniência econômicas e políticas; 

g) Tudo finalmente porque, na palavra do relator Odilon Bra-
ga, a fórmula do anteprojeto consiste em separar o mercado in-
terno, que nos cumpre controlar, do mercado externo, no qual 
nem remotamente pensaríamos em intervir. 

Considerando tôdas essas razões entendo que o nosso Partido 
deve colocar-se intransigentemente ao lado do sistema legal que 
o anteprojeto define e que nesse sentido devem manifestar-se seus 
ilustres representantes na Câmara Federal. 

Ao respeitável Diretório Nacional transmito, por intermédio 
de Vossa Excelência, êste meu parecer, para que êle decida em de-
finitivo como lhe indicarem o patriotismo e a sabedoria de seus 
dignos membros. 

Respeitosamente me subscrevo, pelo bem do Brasil, Raimun-
do D. Padilha". 

Durante o discurso do Senhor Raimundo Padilha, o 
Senhor Nereu Ramos, Presidente, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. José Augusto, 1.0 Vice-
Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - Fica assim constituída a comissão pa-
ra se pronunciar a respeito da Resolução n.º 50 - Ulisses Guima-
rães, Lopo Coelho, Breno Silveira, Vieira Lins e Paulo Lauro. 

Tem a palavra o Sr. Dário de Barros, segundo orador inscrito. 
O SR. DARIO DE BARROS - * - Sr. Presidente, era meu 

propósito ocupar a tribuna para minucioso estudo sôbre êste mo-
mentoso projeto relativo à Petrobrás. Decidi, entretanto, resumir 
minhas considerações, porque entendo que a aprovação do Pro-
jeto n.º 1.506-A, se impõe, ela é urgente, se torna necessária, por-
tanto. 

Sou - devo declará-lo - favorável ao projeto que institui uma 
sociedade por ações, porque entendo que a sociedade de economia 
mista idealizada pelo projeto atende plenamente aos altos interês-
ses da Nação. 

O projeto ora em debate, Sr. Presidente, foi suficientemente, 
amplamente discutido. Pelos seus aspectos técnicos, deve merecer 
a aprovação do plenário, visto contar com as simpatias de tôda a 
população brasileira. O que é necessário é que possamos, o mais 
ràpidamente possível, ver o petróleo brasileiro explorado por uma 
entidade de contrôle nacional. 

Os argumentos contrários trazidos à Câmara são dignos de 
aprêço, mas não destroem em absoluto aquêles que militam em 
favor da proposição, tal como se apresenta ao plenário. 

Não quero contribuir para o retardamento da solução de um 
problema que considero vital para a emancipação econômica do 
Pais, já que a matéria foi esmiuçada, patriótica e sobejamente de-
batida. 

Nessas condições, reafirmando o meu voto favorável à Petro-
brás, desejo ver encerrada essa discussão, para que não se retarde 
uma conquista que deve ser acolhida na História Econômica do país 
como das mais notáveis. 

Aqui tivemos a oportunidade de ouvir eminentes economistas, 
técnicos, que se impõem ao aprêço da cultura nacional. Agora, o 
que nos resta fazer é trabalharmos para que esta idéia da explora-
ção nacional do petróleo sob contrôle de uma sociedade brasileira 
possa surgir a fim de proporcionar à Nação o reerguimento eco-
nômico que as civilizações devem indiscutivelmente na hora atual, 
ao petróleo e ao aço. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Se já iniciamos, no território nacional, com grande sucesso, 
a exploração do ferro, e se nos preparamos através dela, para gal-
gar à situação privilegiada de um povo livre econômicamente, de-
vemos nos voltar agora, para aquela etapa complementar e im-
prescindível, da exploração do petróleo. 

Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados conduz-se sàbiamen-
te ao se manifestar favorável à criação da Petrobrás. Neste senti-
do dou o meu voto, como parlamentar, como patriota e como re-
presentante do povo de São Paulo. (Muito bem; muito bem. Pal-
mas). 

Durante o discurso do Sr. Dário de Barros, o Senhor 
José Augusto, l.º Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Amando Fontes, 4.0 Se-
cretário. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Israel Pinheiro 
(Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Nestor Jost. 
O SR. NESTOR JOST - Sr. Presidente: O debate que se vem 

travando a respeito do projeto que visa a criação da Sociedade de 
economia mista Petróleo Brasileiro S.A. e o que se refere à obten-
ção dos recursos para a "Petrobrás", sigla pela qual se resolveu 
identificar a futura sociedade, trouxe à Tribuna diversos e emi-
nentes Deputados que se têm sucedido, alternadamente, na defe-
sa do princípio da exploração estatal de nossas riquezas minerais 
básicas como a das jazidas de hidrocarbonetos, ou no apoio a f ór-
mula proposta pelo Govêrno. 

Devido à complexidade do assunto, tinha anotado partes dos 
debates havidos para criticá-las, ao definir minha posição frente 
ao projeto. Infelizmente não trouxe aqui, hoje as notas referidas 
por não estar prevenido para falar nesta sessão, de vez que há vá-
rios oradores inscritos antes e que ainda não falaram. 

O Sr. Fernando Ferrari - Vossa Execlência pode lançar mão 
do preceito do Regimento que permite seja publicado um discurso 
no "Diário do Congresso". 

O SR. NESTOR JOST - Vossa Excelência trouxe prestimosa 
colaboração à minha intenção de deixar registrado, nos anais des-
ta Casa, meu pensamento exato sôbre projeto de tão magna im-
portância. 
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O Sr. Arruda Câmara - E a Câmara não ficará privada de 
apreciar essa brilhante peça oratória. 

O SR. NESTOR JOST-É generosidade de V. Ex.ª, que só pos-
so atribuir à fidalguia do seu espírito. 

Mas, Sr. Presidente, já que me é dada a oportunidade, não 
deixarei de aproveitá-la para dizer que me inscrevi para falar a 
favor da Petrobrás, por representar o projeto governamental, sô-
bre os que defendem o monopólio Estatal, um avanço no sentido 
do meu pensamento a respeito, que é muito mais liberal em rela-
ção à colaboração dos capitais privados, no incentivo da utiliza-
ção do nosso formidável mas pràticamente inexpressivo potencial 
de combustíveis líquidos. 

Entendo que motivos de ordem econômica, de alcance social e 
de profunda repercussão na defesa nacional estão a aconselhar a 
exploração intensa e rápida de tôdas as nossas riquezas minerais 
entre as quais, sem dúvida, se destaca o petróleo. 

Parece-me que o monopólio estatal poderia prejudicar a rapidez 
com que desejamos ver a exploração petrolífera contribuindo para a 
independência efetiva de nossa terra. 

Não obstante ser um tanto céptico quanto ao interêsse do ca-
pital particular em se investir na Petrobrás, devido ao ostensivo 
contrôle estatal, que ressalta em tôdas as linhas de sua estrutura, 
vou lhe dar meu voto favorável porque, para mim encerra a gran-
de virtude de não monopolizar a exploração petrolífera do País. 

Pois apesar dos favores excepcionais de que será cercada a 
sociedade por parte da União o que sob certos aspectos, e para cer-
tas atividades a terra altamente privilegiada, o projeto não proíbe 
que outras pessoas físicas ou jurídicas se dediquem a êsse campo 
de atividades tão promissor e de tão grande valia para o nosso 
povo. 

Sou, Senhores Deputados, francamente pela votação imedia-
ta de uma lei substantiva do Petróleo em que se definem precisa e 
seguramente as linhas mestras da defesa do nosso patrimônio, 
constituindo pelas nossas riquezas em potencial, e em que se re-
gule, também, a maneira de explorá-la em benefício do nosso po-
vo, com justa remuneração do capital que se dispuser a pesquisar, 
lavrar, refinar, transportar e comerciar petróleo, na base e sob os 
mesmos fundamentos em que se permite a ação dêsse capital em 
outras atividades, não menos importantes para a vida da Nação. 
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Manifesto contrário ao monopólio, quer seja de Estado, quer 
seja da Sociedade que ora organizamos, por isso os nobres colegas 
já hão de ter notado que com muito maiores razões serei contrá-
rio ao monopólio de quaisquer trustes, nacionais ou estrangeiros. 

Admito que a Petrobrás, sob os signos de favores oficiais em 
que nasce, poderá manter, sem receio de qualquer interferência 
estranha, um padrão de trabalho que lhe permita concorrer van-
tajosamente para o suprimento das necessidades nacionais de com-
bustíveis líquidos, sem que seja necessário proibir a mesma ativi-
dade a outras entidades que, destarte, também contribuirão para 
a melhoria e talvez para o barateamento dos suprimentos internos. 

Acho que a exploração intensa de nossas riquezas petrolíferas, 
por todos os meios e modos que não fujam aos verdadeiros interês-
ses nacionais, consubstanciados em lei própria, poderá proporcio-
nar-nos recursos imensos com que melhorar efetivamente, as con-
dições sócio-econômicas do povo brasileiro. 

E, por isso mesmo, creio que seria mais acertado ter o Con-
gresso examinado antes a lei geral que se consubstancia no Esta-
tuto do Petróleo, remetido com mensagem do Executivo para essa 
Câmara em 1948, para descer depois ao exame das condições es-
peciais e generalizadas em que se deveria admitir a localização e 
industrialização de nossas riquezas petrolíferas. 

A situação, entretanto, é de premência e urge que se faça algo 
substancial em relação ao suprimento das necessidades brasilei-
ras de combustíveis líquidos que crescem, promissora mais perigo-
samente, por não corresponder a sua utilização à criação de novas 
riquezas exportáveis capazes de compensar, na balança comercial, 
o pêso da sua importação, cujo desequilíbrio, que tende a crescer 
eni proporções maiores, poderá criar situação imprevisível para o 
nosso orçamento cambial. 

De muito maior importância e urgência, será sem dúvida a 
exploração das jazidas já prospectadas e a pesquisa de novos po-
ços, como também a procura de novos campos petrolíferos e qui-
çá até a industrialização do xisto já conhecido. Isto se atentar-
mos para a possibilidade não muito remota de um conflito armado 
mundial, cuja extensão é fácil de prever e cujos reflexos na nave-
gação normal poderão nos deixar à míngua de qualquer suprimen-
to externo. Admitida, porém, a normalidade de negócios interna-
cionais e a existência de grandes recursos petrolíferos em nosso 
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subsolo, não menor será a extensão dos benefícios gerais, se acel1e-
rarmos a sua exploração através da participação amp1a de todos 
os recursos técnicos e financeiros, disponíveis. 

Proporcionaremos trabalho, melhoraremos o câmbio, possibi-
litaremos margem muito maior de importação de outras utilida-
des indispensáveis ao nosso desenvolvimento e não obteníveis em 
nosso meio, e teremos meios próprios de garantir a segurança 
Nacional. 

Não se objete que os trustes nos dominariam porque êsse é um 
argumento que seria ridículo se não fôsse ofensivo à capacidade 
de nossos juristas e homens de Govêrno, inclusive desta Câmara, 
que terá de votar as normas que antes e acima de tudo assegura-
rão a intangibilidade de nossa soberania e a nossa mais completa 
independência na gestão e contrôle de tôdas as atividades con-
cernentes ao ramo. 

Deixamos, Senhor Presidente, de enumerar maiores detalhes 
porque os debates aqui travados durante quase todo êste mês e 
que vieram precedidos de longos e aprofundados estudos feitos nas 
Comissões Técnicas, por todo o semestre, onde compareceram, pa-
ra discutir e esclarecer o assunto, os expoentes no estudo da maté-
ria, esclareceram suficientemente o assunto. 

Fica, pois, esta nossa rápida passagem pela Tribuna mais co-
mo um testemunho de nossa orientação e da confiança que te-
mos nas instituições que nos regem e que são capazes de possibi-
litar a plena expansão de tôdas as riquezas nacionais, em bene-
fício do povo brasileiro, cujas condições g•erais de vida pretende-
mos melhorar decisiva e urgentemente. (Jluito bem; muito bem). 

O SR. CAMPOS VERGAL - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
jamais subi a esta tribuna movido pelo desejo de receber palmas 
dos distintos colegas na defesa dos propósitos que sempre me trou-
xeram para aqui. O que sempre desejei, e desejo, é ser rigorosa-
mente leal e honesto para minha própria consciência, para com o 
programa que por três vêzes me conduziu a esta Casa. 

Não sou técnico no assunto relativamente à questão do pe-
tróleo, técnico também não é o povo. Homem do povo, situo-me 
entre êle e, como êle, tenho, apenas, a intuição do fenômeno que 
se espraia pelo Brasil. Todavia, não podemos esquecer, no mo-
mento presente, a célebre fábula de Fedro Canis ed Lupus, que 



-689-

me impressionou vivamente o espírito, quando procedia aos meus 
iniciais estudos de latim. 

Todos conhecemos a fábula, bem assim a última declaração 
do lôbo, de pêlo rústico, magruço, semi-abandonado, porém senhor 
do seu nariz, do seu destino, e gozando de ampla liberdade nas 
florestas intermináveis, ao cão luzido, gordo, aparentemente, forte, 
bem nutrido, porém escravizado. A invectiva final do lôbo foi esta: 
Não quero ser rei para ser escravo. Nós inegàvelmente pertence-
mos a uma Nação que, através de decênios quase dos séculos, tem 
conservado infelizmente a idéia de que não é um povo capaz de 
dirigir os seus próprios destinos, de que é um povo mais ou menos 
inferior em comparação aos povos super-civilizados da outra Amé-
rica e da Europa. 

O Sr. Ponciano dos Santos - Acredito V. Ex.ª não queria tra-
.zer aqui a idéia primária de que há povos inferiores e superiores 
ou raças e sub-raças, pois sabemos ser a civilização apenas uma 
adaptação às condições de vida. Não há povo superior nem infe-
rior. O povo brasileiro no dia em que tiver as condições para se 
adaptar a um padrão de cultura será igual aos que atingirem 
.grande cultura. 

O SR. CAMPOS VERGAL - Recolho com viva simpatia o bri-
lhante aparte de V. Ex.ª. Sempre advoguei o princípio de que o 
povo brasileiro não é inferior a nenhum outro do mundo. V. Ex.ª 
empregou o verbo ser no futuro, dizendo: será uso no presente: 
o povo brasileiro não é inferior a nenhum outro. 

O Sr. Ponciano dos Santos - Será, apenas no sentido de atin-
gir uma grande cultura, como outras nações, os Estados Unidos, 
por exemplo. Refiro-me também à cultura técnica e à cultura físi-
ca desenvolvida. 

O SR. CAMPOS VERGAL - Reportar-me-ei a êste último 
aparte de V. Ex.ª dentro de alguns minutos. Sempre fiz distinção 
entre inteligência e cultura. 

Quando Deputado estadual em São Paulo, de comêço de 35 
a fins de 37, lutei tanto quanto me foi possível contra o nazismo e 
o fascismo naquela época, justamente por êste motivo: Hitler con-
siderava inferiores os povos não pertencentes ao germanismo; con-
siderava sub-homens os latinos, os judeus, os árabes, os africanos, 
outras raças e outros povos que não fôssem louros dolicocéfalos, 

44 - 26246 
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arianos. Protestei veementemente, inúmeras vêzes, contra sua 
campanha desumana, que manchava de sangue as páginas da His-
tória, orientada no sentido de eliminar da Civilização o povo de 
Israel, desejoso de escravizar os outros. 

Agora, o Brasil está tomando posse da consciência de seu des-
tino. O brasileiro está abrindo os olhos para contemplar seu fu-
turo; está vendo a aproximação da sua maioridade econômica. A 
independência política foi relativamente fácil, porque mais ou me-
nos platônica, intelectual, feita pelo príncipe romântico Dom Pe-
dro. O difícil, porém, o dificílimo, para as nações incipientes, não 
é a independência política, mas a econômica. Digam-no tôdas as 
nações latinas da América. 

O Sr. Ponciano dos Santos - Admite V. Ex.ª haja indepen-
dência econômica sem independência política? A primeira fase, 
exatamente, é a independência política. Se quisermos fazer uma 
revolução econômica no Brasil, como estão exigindo as condições 
em que vivemos, acho necessitamos de algum modo de uma revo-
lução política, mas política naturalmente no bom sentido, não 
aquartelada: mudança de rumo, mudança de idéia para que o Bra-
sil se aposse de suas riquezas, seja dono de sua fortuna e não se 
julguem outros povos, possuidores do aço, do petróleo, superiores 
ao povo brasileiro, que ainda não se aproveitou das suas riquezas. 

O SR. CAMPOS VERGAL - Recolhendo, mais uma vez, o 
aparte com que o nobre Deputado Ponciano dos Santos honra o 
meu discurso, asseguro a S. Ex.ª que jamais cogitei de que país 
algum possa atingir sua independência econômica, sem, primei-
ramente, haver realizado a sua independência política. 

Voltando ao ponto em que me encontrava: a Inglaterra, velho 
lôbo do mar, tem concedido às suas colônias, em virtude de mo-
vimentos nacionalistas, respectivamente suas dependências políti· 
cas: porém procura assegurar tanto quanto possível a sujeição eco-
nômica das antigas colônias. A própria índia, que teve, na figura 
do Mahatma Ghandi, um dos grandes lutadores pela sua indepen-
dência, conseguiu-a politicamente, mas não logrou ainda a eco-
nômica. Em nosso continente, da' América Central para o sul, que 
país conseguiu, nesta hora, a sua independência econômica? To-
dos continuam subservientes a potências econômicas estrangeiras. 
As nações poderosamente econômicas não se interessam pela si-
tuação política das semi-colôniais ... 
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Senhores, de uma coisa não podemos duvidar: é preciso com-
preendamos que o Brasil não é pais de significação diminuta, não 
é pequenina parcela de terra esquecida num ponto do mapa-mun-
di, não é nação que possua apenas um ou .dois milhões de habitan-
tes; o Brasil é de fato um subcontinente, são quase 9 milhões de 
quilômetros quadrados, que contém uma respeitável população de 
quase 53 milhões de habitantes! .. 

O que não podemos admitir é que aquela antiga mentalida-
de de menor de idade continue dominando a mente brasileira; o 
que não podemos .consentir é que fiquemos agarrados a mãos es-
trangeiras, para que nos orientem no destino que surge diante dos 
nossos olhos; o que não podemos pe_rmitir é a continuação dêsses 
"juízes de menores" de além:.mar, proibindo-nos que assistamos a 
"filmes proibidos a menores de quinze anos ... " 

A realidade é que precisamos tomar conta da nossa vida, no-
bremente, mas independentemente. O essencial é que continuemos 
em nossa capacidade, em nossa inteligência. A falta de técnicos, 
contratem-se técnicos lá fora, nos Estados Unidos ou na Rússia, 
na Itália ou na Austrália, na Inglaterra ou na França, onde quer 
que seja. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - Folgo imensamente em ouvi-lo 
tão otimista, com referência à capacidade de nossa terra. Há pou-
co, confrangeu-me o coração ouvir um nosso colega, da tribuna, 
atribuir-nos tôda a incapacidade para vencer na vida ecoµõmica 
e impor-nos, também, de f arma soberana, em nossa vida política 
Penso como V. Ex.ª. Chegou a hora de declararmos ao mundo que 
somos capazes dE: tudo que os demais países têm feito, ainda que 
seja para explorar o nosso petróleo, ainda que seja para mandar 
vir, por nossa conta, e jamais por conta de capitais estrangeiros, 
aquêles que, tecnicamente, nos devem dar o petróleo. O maior ca-
pltal que possuímos é a independência dos nossos atos, a indepen-
dência dos nossos gestos, a posse de nossa terra, para nós mes-
mos, e a posse de nossa economia para a riqueza e elevação cul-
tural de nosso povo. Quis dar a V. Ex.ª êste aparte, porque, há 
pouco, através das palavras proferidas pelo Deputado Raimundo 
Padilha, que precedeu na tribuna V. Ex.ª, senti todo o seu pessi-
mismo, como se quisesse entregar-nos ao estrangeiro, mais capaz 
do que nós para dirigir política e econômicamente o nosso País; 
como se quisesse que nos colonizássemos novamente. 
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O SR. CAMPOS VERGAL - Recebo, até com entusiasmo, o 
aparte vibrante e patriótico de V. Ex.ª. Não desejo, nobre Depu-
tado Carmelo d'Agostino, contaminar, desta tribuna a mocidade 
da minha Pátria com êsse péssimo deletério (Apoiados) que vem 
de longos anos, ensinando, deliberada e maldosamente, quiçá cri-
minosamente, a nossa gente, ensinando que somos incapazes de di-
rigir sozinhos os nossos destinos. (Muito bem). 

É preferível que erremos, é preferível que, na colheita de no-
va8 experiências, cheguemos até o fracas8o mas erramos com a 
nossa inteligência, com as nossas possibilidades, com os nossos re-
cursos ... 

O Sr. Carmelo d'Agostino - Como erraram outros povos, que 
aprenderam. 

O SR. CAMPOS VERGAL - ... a aceitarmos auxílios, como 
crianças incapazes de dirigir os próprios passos. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - Muito bem. 
O SR. CAMPOS VERGAL -Além disso, o Brasil é nação que 

cresce diàriamente; o Brasil não precisa andar mcmdigando mer-
cados de além-fronteiras; o Brasil, hoje, é constituído de um povo 
que está tomando posse de si mesmo. 

Por que ficarmos eternamente submetidos à vontade econô- 
mica de determinadas nações tutoras? Por que não nos colocarmos  
no mesmo nível de igualdade com as grandes potências, se o po- 
demos fazer?  

O Sr. Ponciano dos Santos - A tese de V. Ex.ª não deixa de 
ter seu brilho. Não obstante, o problema de dinheiro, mas questão 
de técnica, de equipamentos, de aproximação de mercado; ê ques-
tão muito complexa. O problema fundamental, ao redor de tudo 
isso - e acho que todos estão de acôrdo comigo nesta Casa - é o 
da inalienabilidade do petróleo. Ninguém quer entregá-lo ao es-
trangeiro. Ninguém quer alienar esta riqueza brasileira aos es-
trangeiros. Temos de resolver o problema do petróleo, porque, pa-
ra beneficiar o povo brasileiro, não basta ficar esta riqueza no solo. 
Tem de ser extraída para favorecer as multidões e enriquecer o 
nosso povo. É por êsse prisma que devemos olhai patrióticamente 
a questão. Portanto, a tese da Petrobrás é tese nacionalista, apesar 
de não esposar o estatismo, o monopólio estatal. 
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o SR. CAMPOS VERGAL - Agradeço, mais uma vez, a par-
ticipação de V. Ex.ª no meu modestíssimo discurso (não apoia-
dos), porém, nossa batalha não é apenas de ordem econômica -
insisto neste pontô - a nossa luta não se cifra apenas em somar 
quantias, dólares e numerário. V. Ex.ª há de concordar em que na 
Alemanha há técnicos em petróleo; também os há no Iran, na Itá-
lia, na França, na Rússia, nos Estados Unidos e talvez no México. 
:S:sses técnicos podem ser contratados, em boas condições para tra-
balhar conosco. 

A questão não é puramente econômica; é mais psicológica. A 
grande massa popular, o povo não percebeu ainda o que pode com 
sua capacidade, com o seu esfôrço e com seus próprios recursos 
orientar, rigorosa e nacionallsticamente o seu destino econômico. 
V. Ex.a há ide ter lido o relatório apresentado pelo Ministro João 
Alberto, conseqüente de sua última viagem pela Europa, relatório 
que outra coisa não faz _do que reeditar o que sabíamos nesta Ca-
sa. Revela que capitalistas, grandes organizações industriais, de 
diversas nações, entre elas a França, a Suíça e a Itália, cogitam da 
vinda para o Brasil, em caráter individual, de organizações priva-
das prontas a colaborar conosco, pois que reconhecem que justa-
mente o Brasfl: hoje, é a melhor nesga de terra do mundo, a me-
lhor nação onde se podem inverter grandes capitais, com absoluta 
segurança. 

A própria Alemanha está pronta a enviar para cá grandes in-
dústrias pesadas, como as fábricas Krupp, não para fabricar ca-
nhões e material de guerra, porém, máquinas, instrumentos ne-
cessários às nossas atividades agrícolas e industriais. 

Quando, há cêrca de dois anos, aqui estêve notável combaten-
te francês, se não me engano, o Deputado George Closterman, às 
da aviação aliada na última guerra, môço de invulgar cultura, ou-
vimos de S. Ex.ª nesta Casa, a afirmativa de que nós, brasileiros, 
desconhecemos a riqueza e as possibilidades que temos em mãos 
e que os estrangeiros as conhecem mais do que nós. 

Senhores, o que desejo é essa independência econômica do 
Brasil, mesmo à custa do nosso sacrifício. Prefiro errar com a tese 
estatal, nacionalista; prefiro a colheita da expe.riência, visando a 
independência compJeta da Pátria, no campo econômico e das fi-
nanças, a entregar a trustes estrangeiros, pràticamente, a direção, 
a sucção dessas fontes maravilhosas do petróleo brasileiro! 
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Não desejo que a mocidade da minha pátria, mocidade no fí-
sico, mocidade na mente, mocidade biológica e mocidade de espíri-
to, seja contaminada, mais uma vez, pelo vírus de pessimismo e 
amargor que nos coloca, permanentemente, de olhos fechados, nas 
mãos de organizações, de países estrangeiros, como se continuás-
semos alienígenas dentro da própria Pátria, eternas crianças in-
capazes de advogar e dirigir a própria sorte! 

Isto é o que desejamos. Prefiro que o País continue pràticamen-
te pobre, mas livre, senhor de seu destino, senhor dos seus patri-
mônios, reeditando todos os sacrifícios feitos pelos nossos ante-
passados - no tempo das Bandeiras, perdendo-se nos confins dos 
sertões, para levar muito além as lindes da Pátria; durante as in-
vasões holandesas, francesas, durante a Guerra do Paraguai, e 
escrevendo com letras de ouro a História da nossa Pátria! Porém, 
nesta hora verdadeiramente decisiva para nós, não venha passar 
aqui uma certidão de óbito mental e intelectual, científico e de 
incapacidade de inteligência, do nosso povo e da nossa gente! 

Até quando ficaremos nós submetidos à vontade de uma outra 
nação, quer nas compras, quer nas vendas? Até quando ficaremos 
nós proibidos de manter relações diplomáticas e comerciais com 
determinados países, quando os "juízes de menores de além-mar" 
mantêm relações diplomáticas e comerciais com essas nações proi-
bidas de se aproximarem de nós? 

O Sr. Augusto Meira - O nobre colega, com o brilhantismo 
de sempre ... 

O SR. CAMPOS VERGAL - Obrigado pela generosidade de 
Vossa Excelência. 

O Sr. Augusto Meira - ... vem defendendo causa que não é 
sàmente econômica, mas, acima de tudo, cívica e constitucional. A 
Constituição brasileira determina, de maneira expressa - como já 
tive ocasião de dizer - que tais concessões só podem ser feitas a 
brasileiros. E o projeto da Petrobrás, se tem dados aceitáveis, vio-
la a Constituição; permite, sorrateiramente, a possibilidade da in-
trodução de estrangeiros na exploração do subsolo pátrio, e nós, 
representantes da Nação, temos, como norma primeira, defender 
a Carta Magna. Somos os soldados desta fortaleza cívica e moral 
que é a Constituição. V. Ex.ª adota ponto de vista excelente, e não 
se pode admitir que o Brasil hoje com mais de 52 milhões de ha-
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bitantes, deixe de explorar, por conta própria, as riquezas do seu 
subsolo. Estou inteiramente de acôrdo com V. Ex.ª e acredito que 
a Câmara saberá repelir tôda intromissão de sociedades estran-
geiras que procuram fazer com o Sr. Getúlio Vargas o que as so-
ciedades sul-africanas fizeram com D. Carlos, Rei de Portugal. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! O tempo de que dispõe o 
nobre orador está a findar. 

O SR. CAMPOS VERGAL - Sr. Presidente, antes de encerrar 
minhas considerações, quero advertir à Casa que quem me apar-
teou foi o nobre Deputado Augusto Meira, idoso, fisicamente, po-
rém, um dos mais jovens mental, espiritual, e intelectualmente 
desta Casa. 

O Sr. Augusto Meira - Bondade de V. Ex.ª. 
O SR. CAMPOS VERGAL - Não é bondade, porque venho 

acompanhando as lutas heróicas de Vossa Excelência, especial-
mente no caso da Hiléia Amazônica, em que Vossa Excelência se 
coloca, de maneira brilhante, ao lado do nobre Deputado. Artur 
Bernardes, na defesa do solo pátrio. Para que não paire qualquer 
dúvida no espírito de ninguém, quero ratificar o pensamento e a 
atitude de V. Ex.ª, no tocante ao importante caso da Hiléia Ama-
zônica. Quero, no momento, ler noticia que agradará ao meu que-
rido colega: 

"Contra a entrega de nossa hiléia amazônica o Car-
deal de São Paulo. 

Considera o Governador de São Paulo, de grande im-
portância o pronunciamento de D. Carlos de Vasconcelos 
Mota. 

São Paulo, 17 (Especial para "O Globo") -. Discur-
sando em Cuiabá, o Cardeal D. Carlos de Vasconcelos 
Mota pronunciou-se veemente contra a entrega da hiléia 
amazônica à ONU ou a qualquer outra organização in-
ternacional. O purpurado paulista defendeu a tese do 
Deputado Artur Bernardes, afirmando que não se deve 
entregar a estrangeiros a exploração daquela região, com-
petindo ao brasileiro a tarefa de incorporá-la à economia 
do país. O Governador Lucas Garcez ouvido sôbre o as-
sunto, declarou que o discurso do Cardeal se reveste de 
extraordinária importância devido ao seu alto valor 
cívico". 

O SR. PRESIDENTE - Interrompo o discurso do nobre Depu-
tado porque há requerimento do Deputado Rui Santos, solicitan-



- 696-

do prorrogação do prazo de que dispõe o orador, para que conclua 
suas considerações. 

Os Srs. que aprovam o requerimento, queiram ficar como se 
acham. (Pausa). 

Aprovado. 
Vossa Excelência tem mais 15 minutos. 
O SR. CAMPOS VERGAL - Agradeço ao nobre Deputado Rui 

Santos a delicadeza da iniciativa. 
Presto, com esta rápida leitura, homenagem também ao no-

bre Deputado Sr. Artur Bernardes. 
Do ilustre Deputado estadual, de São Paulo, Sr. José Miraglia, 

recebo o seguinte telegrama: 

"Deputado Campos Verga! - Eusébio Rocha, Orlan-
do Dantas vg Bilac Pinto - Palácio Tiradentes - Rio 
-DF 

Momento denodados representantes povo brasileiro 
travam histórica batalha defesa monopólio estatal nosso 
petróleo vg movimento popular nacionalista São Paulo 
sente-se dever transmitir Vossências sua calorosa solida-
riedade pt Povo paulista acompanha vivo interêsse debates 
Parlamento vg vigilante atuação seus Representantes vg 
convicto Petrobrás representava grave perigo infiltração 
trustes internacionais através testas de ferro brasileiros 
pt Saudações Cordiais pt Pela Comissão Organizadora vg 
José Miraglia pt Deputado,,. 

Fica, pois, registrado à guisa de aparte, o expressivo telegra-
ma que acabo de ler. 

Sr. Presidente, para encerrar minhas consideraç~, quero 
lembrar, mais uma vez, que o assunto, é, evidentemente, muito de-
licado. Tanto mais delicado quanto há até perseguições policiais 
contra cidadãos que lutam pela tese estatal. 

Ainda há pouco, líamos a cópia de um telegrama no qual o 
Delegado da Ordem Política e Social solicitava ao Presidente orga-
nizador de um Congresso pelo monopólio estatal que transferisse 
para agôsto a conferência, que se deveria realizar agora, em julho, 
e, se isso êle não fizesse, a autoridade policial adiantava que se ve-
ria no dever de proibir a realização do Congresso. 

O Sr. Lôbo Carneiro - Permita o nobre Deputado. É com 
grande oportunidade que V. Ex.ª trouxe à Casa essa denúncia. 
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Tenho aqui, em mãos, o texto do telegrama do Diretor da Divisão 
de Policia Política, dirigido ao General Felicíssimo Cardoso, redi-
gido da seguinte maneira: 

"Centro de Estudos Defesa do Petróleo e da Econo-
mia Nacional. Solicitarei amigàvelmente transferência 
Congresso petróleo para agôsto" ... 

Veja V. Ex.ª -para agôsto - quando se trata de um congres-
so para discutir a Petrobrás, antes de sua votação. Agora, as ra-
zões da transferência. Continua o telegrama: 

". . . apelando patriotismo hospitalidade brasileira 
vg pois poderá parecer um acinte autoridade Govêrno 
bem como ilustre hóspede pt". 

O motivo então alegado pelo Delegado de Ordem Política para 
suspender o Congresso é que poderá parecer um acinte ao ilustre 
hóspede, que é, precisamente, o Sr. Dean Acheson, Secretário de 
Estado do Govêrno Americano. E continua o Sr. Coronel Francis-
co Rosas, Diretor da Divisão de Polícia Política, com a espontânea 
declaração que se segue: 

Não sendo atendido, Congresso será proibido mês 
julho". 

Quer dizer que o Govêrno através do Diretor da Divisão de 
Policia Política considera suspensa a Constitução da República, 
durante a estada do Sr. Dean Acheson no Brasil. Ao mesmo tem-
po, nesta Casa há a iniciativa do líder da maioria, pretendendo 
encerrar a discussão do projeto da Petrobrás. A autoridade poli-
cial alega que causaria má impressão, parecendo um acinte ao 
Sr. Dean Acheson e toma a medida de proibir uma convenção de 
defesa do petróleo convocada pelo Centro de Estudo e Defesa do 
Petróleo e da Economia Nacional muito antes de se saber de qual-
quer visita do Sr. Dean Acheson. Se houve coincidência de datas 
foi por parte do Secretário de Estado e não do Centro de Petróleo, 
que já havia marcado essa Convenção anteriormente. Trata-se de 
fato da maior gravidade que já levei, por incumbência do General 
Felicíssimo Cardoso, ao conhecimento de dezenas de Deputados, e 
que será debatido amanhã, nesta Casa, com tôda a segurança. É 
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apenas a confissão de uma autoridade policial de que ao Sr. Dean 
Acheson desagradaria, neste momento, a realização de um con-
gresso de defesa do petróleo. O Sr. Dean Acheson é uma das provas, 
um dos casos concretos, da correspondência, da interligação, da 
fusão mesmo do Govêrno americano com os trustes petrolíferos. 
Já tive oportunidade de ler, nesta Casa, trechos do "Livro do Se-
nado Americano", em que se mostra que o Departamento de Esta-
do dá uma proteção efetiva aos trustes de petróleo em todo o 
mundo. O Sr. Dean Acheson, antes de Secretário de Estado, era 
chefe de um escritório jurídico que representava os interêsses da 
Arabian American Oil Company, subsidiária do truste americano 
que explora o petróleo na Arábia. Também como advogado do 
Ethyl Corporation, de propriedade da Standard Oil com a Dupont, 
Dean Acheson já teve ocasião de defender êsse truste contra a lei 
Sherman, lei antitruste americana. Agora, com a vinda do Senhor 
Acheson, pretendem as autoridades policiais impedir a realização 
da Convenção de Defesa do Petróleo, convocada pelo Centro Na-
cional de Estudo, por manifesto que tive oportunidade de ler a 
esta Casa anteontem, assinado por personalidades eminentes de 
todo o Brasil. E, alegando que isso poderia parecer um acinte a 
S. Ex.ª, pretende-se suspender a Constituição do Brasil durante a 
presença do Sr. Dean Acheson. Ao mesmo tempo, confessa-se a es-
treita ligação existente entre a vinda do Sr. Dean Acheson e essa 
série de medidas de interêsse dos trustes norte-americanos e dos 
interêsses de guerra, assuntos de que êle vem tratar no Brasil. 
Amanhã, voltaremos ao assunto, quando êle fôr debatido nesta 
Casa. 

O SR. CAMPOS VERGAL - Obrigado a V. Ex.a pelo aparte 
que eu divido em dois trechos diferentes: 

Na primeira parte, V. Ex.ª, evidentemente, não tem razão. O 
ilustre líder da maioria, tomando qualquer atitude nesta Casa, só 
o fará fundamentado no Regimento Interno. Tem direito de fa-
zê-lo, e, como se trata de coisas da economia interna da Casa, o 
plenário resolverá de acôrdo com o seu pensamento e patriótica 
orientação. De passagem, desejo reafirmar que tenho o Sr. Gus-
tavo Capanema em alto aprêço, considerando-o um dos mais belos 
caracteres da nação. 

No tocante à segunda parte, considero-a evidentemente gra-
ve por dois motivos: primeiro, porque a Constituição brasileira, o 
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nosso grande diploma de 18 de setembro de 1946, em seu artigo 
141 e diversos incisos, assegura ao cidadão brasileiro, às pes&oas 
naturais, às organizações com personalidade jurídica, o livre exa-
me, o estudo, as reuniões para debater quaisquer assuntos de in-
terêsse nacional. A polícia poderia, em certos casos, determinar lu-
gar para comícios, não os frustrando e ela os têm frustrado sem-
pre - porém, deve, pelo espírito da Constituição, respeitar as 
reuniões que se façam em recinto fechado, sem armas. 

O Centro Nacional do Petróleo, inegàvelmente, tem o direito 
legal, constitucional, de promover todos os estudos, tôdas as pes-
quisas possíveis em tôrno de um dos problemas mais sérios de nos-
sa Pátria. J!:sse telegrama constitui uma ameaça, é ilegal, é anti-
constitucional, é impatriótico, é ridículo! 

Está tentando roubar, mediante absurda ameaça, um direito 
de organização brasileira legal, de estudar, criteriosa e patriótica-
mente, temas relevantes, que dizem respeito a interêsses profun-
dos da nossa nacionalidade, dos interêsses do país! 

O Sr. Bilac Pinto - É lamentável que não esteja presente o 
eminente líder da maioria, porque creio neste momento, em face 
da grave denúncia que acaba de ser feita no plenário, se impunha 
a palavra do Govêrno a respeito da matéria. Trata-se de um aten-
tado, de providência que viola a Constituição e que, estou certo, o 
Govêrno não a conseguirá efetivar, porque o Poder Judiciário aí 
está e amparará qualquer reunião dêsse tipo. 

O SR. CAMPOS VERGAL - Subscrevo o judicioso aparte de 
V. Ex.ª. Proibir êsse congresso inegàvelmente, seria medida dra-
coniana, ferindo de frente dispositivos constitucionais. Tristes de-
veríamos ficar, desalentados, sim, se não houvesse no Brasil orga-
nizações que se prontüicassem a colaborar conosco no estudo de 
tôdas as grandes teses que se apresentam nesta Casa. Se o povo, 
através de seus líderes, não se interessasse pelos assuntos de eco-
nomia, de cultura, de liberdades cívicas, de educação e de saúde. 
Subscrevendo o aparte do nobre Deputado Bilac Pinto, convida-
mos efetivamente o ilustre líder da maioria a dizer alguma coisa 
sôbre essa iniciativa policial. Todos os cidadãos da pátria, tôdas as 
organizações juridicamente estruturadas, têm não apenas o direi-
to de estudar êsse assunto, mas o dever de participar de tais de-
bates trazendo para esta Casa sua colaboração, seus esclareci-
mentos, a fim de podermos fazer, aqui, lei de profundo interêsse 
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para a coletividade. Essa proibição, portanto, é chocante, fere de 
frente a dignidade dos homens livres. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, declarando que considero o pro-
jeto em discussão importante sob o ponto de vista econômico, acho-
-o perigoso sob o ponto de vista moral e psicológico. 

O Brasil já sabe andar sozinho. Quer agora liberdade para po-
der correr livremente por onde lhe apraz. Não quer ser o cão da 
fábula . Não precisamos de mentores, de tutores. Já conseguimos 
nossa independência política. Eis o momento de lutarmos pela nos-
sa independência econômica. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Campos Vergal, o Senhor 
Amando Fontes, 4.º Secretário, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Rui Santos, 3.º Secretário. 

Passa-se à explicação pessoal: 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Adail Barreto. 

(Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Benjamim Farah. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Muniz Falcão. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Rondon Pacheco. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Dário Barros. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Arruda Câmara. 
O SR. ARRUDA CAMARA - (Para explicação pessoal) - Se-

nhor Presidente, desejando falar sôbre o projeto da Petrobrás, a 
fim de externar o pensamento do meu Partido, e como saiba que 
há um desejo geral de que se vote logo êsse projeto, para solução 
de tão importante problema, quero, em poucos minutos, fixar o 
ponto de vista da agremiação política a que pertenço. De início, 
três soluções se apresentavam para o problema do petróleo entre 
nós. A primeira, que foi de logo abandonada, propiciava uma so-
ciedade comercial de caráter comum. Restam, pois ao exame do 
Parlamento e do povo as duas soluções ora em debate; a do mo-
nopólio estatal e a da sociedade de economia mista. 
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Recebi, em reunião do meu Partido, a incumbência de, na 
conformidade da orientação do seu programa, e dos seus estatutos, 
fixar em linhas gerais nossa orientação relativamente a êsse im-
portante tema. 

Somos, em primeiro lugar, favoráveis a uma solução de cará-
ter nacionalista, que não chegue ao extremo do estatismo, que ad-
mita, em pequena escala, a participação do capital estrangeiro, sem 
que consinta, entretanto, em concessões, alienação, ou penetração 
e domínio por parte dos trustes. 

Sr. Presidente, entre as várias emendas apresentadas nesta 
Casa, uma há que merece de pronto, o nosso apoio, pelo caráter 
moralizador e pelas garantias que oferece: é aquela que exige a 
prestação de contas, por parte da sociedade, perante o Congresso. 
Na verdade, o exame e o contrôle do Poder Legislativo, onde se 
reúnem os valores nacionais, no atinente à representação do povo 
brasileiro, garantirá, por certo, não só a lisura das contas, mas 
também que se evite o emprêgo em massa de funcionários, a dis-
tribuição de cargos a amigos, as liberalidades que poderiam com-
prometer o futuro da sociedade. 

Ainda, Sr. Presidente, apresentaríamos como sugestão que um 
têrço da diretoria fôsse nomeada pelo Govêrno; o segundo têrço 
fôsse eleito pelo Congresso e êste correspondendo aos votos relati-
vos à participação dos Estados, dos Municípios e das entidades 
autárquicas, na sociedade da Petrobrás e o terceiro têrço seria 
eleito pelos acionistas, pessoas ou sociedades. Quanto ao Presi-
dente, preferível parece, seja eleito pelos Diretores. 

Assim, adotar-se-ia um critério mais democrático e, ao mes-
mo tempo, assegurar-se-ia, também, ao povo, uma fiscalização mais 
profunda e mais radical, no futuro, dos negócios e destinos da so-
ciedade. 

Sr. Presidente, quando digo que adotamos uma solução na-
cionalista sem chegarmos ao estatismo é porque somos, do número 
daqueles que distinguem entre nacionalismo e estatismo, nacio-
nalização e estatização. A Constituição da República permite, é 
certo, no seu art. 146 que a União, mediante lei especial, interve-
nha no domínio econômico e monopolize determinadas indústrias 
ou atividades. Mas o art. 153 determina que o aproveitamento de 
recursos minerais e de energia hidrelétrica depende de autoriza-
ção ou concessão federal, na farma da lei". 
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E, em seguida, no § 1 o· 

"As autorizações ou concessões serão conferidas ex-
clusivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas 
no país". 

Ora, Sr. Presidente, na Petrobrás está assegurada a posse da 
maioria das ações ao Govêrno federal. Acresce ainda a participação 
dos Estados, dos municípios e das entidades autárquicas, de modo 
que cêrca de 75 % das ações ficam atribuídas aos podêres públi·· 
cos e às sociedades paraestatais. Destarte, ficariam apenas 25%, 
que poderiam ser adquiridos pelos particulares e pelas sociedades 
comerciais. Entre êsses participantes, por certo muitos serão bra-
sileiros e, em relação às sociedades, serão sempre brasileiras, isto 
é, organizadas no país. Não vejo, pois, Sr. Presidente, como se pos-
sa falar em entreguismo, em "juiz de menores", em "tutoria de 
nações estrangeiras", quando se organiza uma companhia de eco--
nomia mista em que o Govêrno federal tem a maioria das ações, 
em que, com a participação dos Estados, Municípios e entidades 
autárquicas a Nação chega à posse de cêrca de 75% do capital; 
uma companhia em que, pelo menos dois terços da diretoria, como 
preconizo, são constituídos pelo Govêrno, um têrço pelo Poder Exe-
cutivo e o outro Pedo Poder Legislativo. É verdade que, como aca~ 
bei de dizer, a estatização excepcional de determinadas riquezas 
não é vedada pela Constituição. 

Como se afirmou, mais de uma vez, desta tribuna até nas En-
cíclicas Pontifícias, excepcionalmente, em relação a determinadas 
indústrias, que interessem profundamente à estabilidade da na-
ção, ou aos altos interêsses nacionais, se pode admitir a nacionali-
zação. Mas, Sr. Presidente, a mim, como democrata, repugna esta-
belecer o Estado em concorrente com os particulares. Estabelecer-
-se o Estado capitalista, que foi introduzido na Rússia e em outros 
países de regime socialista. Repugna, mais ainda, porque, tôdas 
as vêzes que o Estado explora determinados ramos de indústria ou 
de comércio, cria-se, de logo, uma burocracia tão grande, que ter-
mina por encarecer demasiadamente o produto e, destarte, tornar 
muito mais difícil a sua colocação no comércio e oneroso o consu-
mo por parte daqueles que o têm de adquirir. 

Isso é fato incontestável, que desafia qualquer prova em con-
trário. Por outro lado, Sr. Presidente, temo ainda colocar uma 
fôrça dêsse porte exclusivamente nas mãos do Estado, que, à me-
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dida que se fortalece econômicamente, termina como Saturno por 
devorar seus próprios filhos, enfeixando em suas mãos uma soma 
imensa de poder, que redunda quase sempre em opressão do povo, 
extinção ou redução das liberdades individuais. 

Desejo que a solução seja nacionalista, com a participação da 
União, dos Estados e dos Municípios, mas também do povo e até 
com a participação do capital estrangeiro, em pequena escala. 

A solução estatística, Sr. Presidente, tem, além do mais, para 
mim - embora não seja o motivo principal para rejeitá-la - a 
campanha ingrata dos senhores comunistas! Ora, a adesão dos 
comunistas, no Brasil, à solução estatal está envôlta em certo mis-
tério, para o qual não encontro explicação. Pertenci à Constituinte 
de 1946. Conheci de perto a emenda apresentada pelo Chefe do 
Partido Comunista e pelos seus companheiros, na qual se permitia 
a participação dos estrangeiros, mesmo residentes fora do País, 
em empreendimentos da natureza do que ora se discute. Naquele 
tempo, é bem verdade que o Brasil mantinha relações comerciais 
e diplomáticas com a Rússia e os líderes vermelhos supunham, 
talvez, que, em breve tempo, o Brasil viesse a ser uma república ti-
po popular, da natureza da Rumânia, da Tchecoslováquia, da Bul-
gária, da Albânia e de tantas outras. Aí, então, por que opor-se à 
participação do capital estrangeiro, desde que viesse da Rússia, 
desde que partisse de Moscou a interferência na exploração do 
nosso petróleo? Mas, rompidas as relações diplomáticas e comer-
cias com a Rússia, afastada ou tornada remotíssima a hipótese 
de vir a ser o Brasil uma dessas repúblicas populares, satélites de 
Stalin, desde logo os comunistas mudaram-se de armas e baga-
gens para a solução estatista, ou chamada do monopólio estatal. 
De algum modo, com a sua presença comprometeram ou torna-
ram suspeita esta campanha, à qual não se pode negar correta 
intenção, intuitos patrióticos, e o mérito de haver despertado na 
consciência do povo o entusiasmo por esta causa e o estudo de 
um dos maiores problemas de interêsse nacional. Sem dúvida, Se-
nhor Presidente, de caso pensado os representantes do credo ver-
melho, oportunistas que são, abraçaram esta campanha ou se me-
teram num barco que já navegava em alto mar, através de lanchas 
de última hora, para mais tarde, caso prevalecesse e resultasse 
bem, a solução estatal, gritarem, como fazem, por meio de slogans 
e comícios por aí afora, que foi o comunismo que ditou a solução 
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do petróleo e da salvação nacional. Caso a fórmula estatal fracas-
sasse, então teriam os moscovitas prestado à Rússia Soviética o 
melhor serviço político. 

Na verdade, Sr. Presidente, seria ingratíssimo para mim ter 
de marchar ombro a ombro com os representantes do credo ver-
melho nesta campanha ... 

Fôsse a única solução estatal, ou melhor, fôsse ela a que me-
lhor consultasse os interêsses do País, eu me sacrificaria neste in-
cômodo e teria o desprazer de navegar com os vermelhos no mesmo 
barco, necessário fôsse tanto, para alcançar o pôrto da salvação 
da Pátria. Mas, como acabei de expressar, estou perfeitamente 
convencido de que o projeto da Petrobrás, com as emendas já apre-
sentadas e com algumas que surgiram, constitui solução naciona-
lista. Ela não faz concessões de qualquer espécie às companhias 
estrangeiras; não limita a americanos ou a alemães, a franceses, 
a italianos ou noruegueses, mas abre as portas a todos, para que 
os capitais estrangeiros que o quiserem venham colaborar, em 
pequena escala, através da formação de sociedades nacionais. Por 
outro lado, tais sociedades ficarão em tão reduzida minoria, o ca-
pital estrangeiro ficará em tão reduzida parcela, que não será pos-
sível uma interferência, orientação ou, muito menos, o predomínio 
alienígena na direçã.o, nos negócios e no futuro da Petrobrás. 

Destarte, adoto esta solução que, além de me parecer nacio-
nalista, se me afigura a que melhor atende aos interêsses do Pais 
e a que melhor consulta os objetivos da própria sociedade destina-
da a resolver o problema do petróleo no Brasil. (Muito bem; mui-
to bem). 
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EXPEDIENTE 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Artur Bernardes, 
como líder de partido. 

O SR. ARTUR BERNARDES - (Como líder de partido) -
Sr. Presidente, sou medianeiro de várias mensagens à Câmara, 
sôbre o petróleo; daí haver eu pedido a palavra para lê-las ao 
plenário. 

São elas: 

De Americana, Estado de São Paulo: 

"Deputado Artur Bernardes - Palácio Tiradentes -
Rio - DF - Levamos conhecimento vossência, Câmara 
Municipal de Americana, Estado São Paulo, del'iberou 
solidarizar com vossência, na campanha em favor explo-
ração estatal petróleo brasileiro. Cordiais Saudações. -
Chalil Zabani, Presidente". 

"Câmara Municipal de Marília - Requerimento nú-
mero 1.027, de autoria do Sr. Dr. Aniz Badra. 

Exmo. Sr. Dr. Presidente da Câmara Municipal de 
Marília, 

Considerando já ter a nossa Câmara Municipal, con-
seqüente com o seu alto espírito de patriotismo, se mani-
festado por quatro vêzes contra qualquer manobra ten-
dente a entregar o nosso petróleo aos trustes imperialistas; 

Considerando estar em discussão na Câmara Federal 
em regime de urgência o projeto de criação da "Petro-
brás", que, como vem sendo ampla e democràticamente 
discutido, permite a interferência direta dos trustes na 
exploração de nosso petróleo; 

45 - 26 246 
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Considerando ser o assunto da mais alta relevância 
para a independência econômica e, conseqüentemente, 
política da Pátria; 

Considerando que sómente a manifestação de todo 
nosso povo contra qualquer manobra entreguista poderá 
impedir que uma riqueza que é nossa e que deve ser li-
gada aos nossos descendentes caia nas mãos dos vorazes 
trustes petrolíferos; 

Considerando que por questão de coerência não deve-
mos deixar faltar o nosso apoio a todos os patriotas que 
lutam em defesa do nosso patrimônio; 

Requeremos, em regime de urgência, seja enviada ao 
Exmo. Sr. Deputado Artur Bernardes, à Câmara e ao Se-
nado Federal a seguinte moção: 

"A Câmara Municipal de Marília, coerente com a ati-
tude que por mais de uma vez tem assumido em relação 
à exploração de nosso petróleo, reafirma a sua patriótica 
atitude de apoio à tese do monopólio estatal e manifesta-
-se contrária ao projeto em discussão no Parlamento, que 
teve a desaprovação unânime da Comissão de Segurança 
Nacional". 

Sala das Sessões, 19 de junho de 1952. - Aniz Badra. 
- Diogo Nomura. - João Ortiz Cortês. - José Guima-
rães Toni. - Antônio Ferreira da Silva. - João Batista 
Sampaio Góes. - Edmundo Lopes. - Reinaldo Machado. 
- Otávio Imonáio. - Antônio Pires Defensor. - Leonel 
Pinto Pereira. - Rangel Petraroia. - Pe. Luís Otávio Bi-
cudo de Almeida". 

Da capital do Estado de São Paulo: 

"Deputado Artur Bernardes - Palácio Tiradentes -
Rio - Distrito Federal - Movimento popular nacionalis-
ta São Paulo transmite vossência solidariedade povo pau-
lista. Neste momento histórico que povo brasileiro volta-
-se vigilante para o Parlamento concitando repúdio Pe-
trobrás, insidioso instrumento penetração trustes inter-
nacionais ameaçando patrimônio e soberania Brasil, de-
ver todos parlamentares é de colocarem supremos inte-
rêsses Nação acima contingências políticas ocasionais, vo-
tando solução monopólio estatal exploração petróleo. Res-
peitosos cumprimentos. Pela Comissão organizadora MPN 
São Paulo, Deputado José Miraglia". 
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De Belo Horizonte, Minas Gerais: 

"Deputado Artur Bernardes - Palácio Tirandentes 
- Rio - DF - Centro Acadêmico Afonso Pena Faculda-
de Direito UMG congratula V. Ex.ª brilhante e honesta 
atuação defesa petróleo. - Rafael Rodrigues Alves, Pre-
sidente". 

De Teófilo Otoni, Minas Gerais: 

"Exmo. Senhor Dr. Artur Bernardes. 
Os abaixas assinados, ferroviários e telegrafistas de 

Teófilo Otoni - Minas, acompanhando com orgulho a 
atuação de Vossa Excelência, vêm hipotecar todo o apoio 
nesta luta titânica contra o projeto da Petrobrás. 

Teófilo Otoni, 18 de junho de 1952. - Nestor Antô-
nio Medicina, Telegrafista". 

Seguem-se mais 57 assinaturas. 

De Cataguases - Estado de Minas Gerais: 

"Artur Bernardes - Palácio Tiradentes - Rio -
DF - Envio sinceras solidariedades vibrante atuação de-
fesa monopólio nosso petróleo, povo brasileiro saberá 
guardar exemplo de altivez e dignidade. A vitória será do 
nosso povo. - Galba Rodrigues Ferraz". 

Do Distrito Federal: 

"Deputado Artur Bernardes - Câmara Federal 
Deputados - Palácio Tiradentes - DF - União Nacio-
nal Estudantes solicita vossência reafirmar junto Câma-
ra apêlo universitários brasileiros, sentido adoção mono-
pólio estatal melhor solução problema petróleo. Acredi-
ta esta decisão Legislativa atenderá anseios povo brasi-
leiro. Assim agimos visando grandeza Brasil e libertos 
quaisquer influências extremismos desvirtuados nobres 
campanhas patrióticas como esta. - Saudações universi-
tárias. - Olavo Jardim Campos, Presidente UNE". 

De São Paulo: 

"Deputado Artur Bernardes. 
Câmara dos Deputados Federal - Rio - DF. 
Convenção Municipal defesa Petróleo reunida São 

Caetano Sul 26 corrente aprovou tese monopólio estatal 
apoiando brilhante campanha Câmara Deputados - Pre-
sidente Odilon de Souza Melo". 
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Ainda de São Paulo: 

"Deputado Artur Bernardes - Palácio Tiradentes -
Rio - Distrito Federal. 

Protestamos veementemente perante Vossa Excelên-
cia contra ameaça encerrar discussão Projeto n.0 1.516. 
Tal projeto ofende frontalmente interêsse povo brasileiro 
qtle já adquiriu consciência antiimperialista graças es-
clarecimentos ilustres patriotas como V. Ex.ª. - Omar 
Catunda. - Ortiz Monteiro. - Osvaldo Cavalcanti. -
George Cabral. - Hann Vilela. - Nélson Borsari. - Gil-
berto Ribeiro. - Arial Tomazili. - Edward Miranda". 

De Florianópolis: 
"Deputado Artur Bernardes. 
Câmara Deputados - Rio - Distrito Federal -

Santa Catarina. 
Tendo conhecimento foi apresentado a está iminên-

cia ser aprovado requerimento sentido se encerrar dis-
cussão projeto Petrobrás, Centro Catarinense Estudos De-
fesa Petróleo, interpretando pensamento quase totalida-
de povo Catarinense, solicita V. Ex.a e demais eminentes 
e ardorosos defensores legítimos interêsses povo brasilei-
ro combatam veemente referido requerimento com o qual 
se pretende fazer calar opinião mesmo povo e obter decisão 
apressada Câmara Deputados respeito assunto que de-
pende felicidade gerações brasileiras de hoje e de amanhã. 
- Atenciosas saudações. - José do Patrocínio Gallotti, 
Presidente". 

De Pedro Ernesto, Distrito Federal: 

"Deputado Artur Bernardes - Câmara Federal: 
Apoiando monopólio estatal protesto contra Petro-

brás, saudando atenciosamente pela atitude patriótica 
Vossa Excelência. - Edson Fontenal, Presidente do Grê-
mio Estudantil do Colégio Frederico Ribeiro". 

Seguem-se mais 40 assinaturas. 
De Petrópolis: 

Excelentíssimo Sr. Deputado Artur Bernardes: 
Reiteramos nosso patriótico apoio solução monopó-

lio estatal da exploração petróleo nacional e protestamos 
contra o anteprojeto da Petrobrás e outras formas entre-
guistas. - Manoel de Andrade e Silva". 
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Seguem-se mais 105 assinaturas. 

"Ilmo. Sr. Dr. Artur Bernardes - DD. Deputado Fe-
deral - Câmara Federal - Rio. 

Solidariedade - Vimos hipotecar-lhe a nossa solida-
riedade ante sua luta patriótica a favor do nosso Petró-
leo no momento a tua! ameaçado de novo pelos "Trustes" 
internacionais, e pedir que use de todo seu grande valor 
na defesa dessa grande riqueza não consentindo na apro-
vação criminosa da Petrobrás. 

Presidente Prudente, 26 de junho de 1952. - Venân-
cio Botelho''. 

Seguem-se mais 3 assinaturas. 

"Vitória, 18 de junho de 1952.  
Assunto: Comunicação.  
Prezado Senhor:  
Levo ao vosso conhecimento que esta Câmara, em ses- 

são realizada no dia 30 do mês de maio p. passado, a re-
querimento verbal do Vereador Manuel Moreira Camar-
go, aprovou a inserção em ata de um voto de aplausos, 
por haver Vossa Excelência, apoiado a tese do monopólio 
estatal de exploração do petróleo. 

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência as minhas 
atenciosas saudações. - Orlando Carielo, Presidente da 
Câmara". 

São estas, por hoje, as comunicações que tinha a fazer. 

O Sr. Lôbo Carneiro - Aproveito a oportunidade em que Vos-
sa Excelência transmite tôdas essas mensagens para acrescentar 
que mais dez Câmaras Municipais nestes últimos dias se manifes-
taram pelo monopólio estatal. São as seguintes: João Pessoa, Goia-
na e Olinda, no Estado de Pernambuco; Rincão, Marília, Capivari, 
Jundiaí, Itapetininga, Amparo e Americana, no Estado de São 
Paulo. Além dessas manifestações de Câmaras Municipais, verifi-
cou-se, também, nos últimos dias, a da União dos Estudantes de 
Minas Gerais. 1!:stes, os dados que desejava acrescentar. 

O SR. ARTUR BERNARDES - Agradeço a V. Ex.ª o adendo 
que traz às minhas comunicações sôbre o assunto. 

Estas manifestações, Sr. Presidente, seriam em número mui-
to maior se a corrente que defende a exploração estatal do petró-
leo tivesse tido imprensa. A opinião pública, em sua grande maio-
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ria, só agora está sendo detalhadamente informada da situação, 
pois a grande imprensa do Rio de Janeiro não publica senão as 
notícias que interessam à parte contrária. Tanto assim que, ainda 
há poucos dias, denunciou-se aqui que no meu próprio Estado, Mi-
nas Gerais, um General do Exército se viu inibido de pronunciar 
duas conferências em dois municípios diferentes, em nome de cujas 
Câmaras Municipais havia sido para isto convidado. Isto significa 
que pelo Brasil afora não há ainda liberdade plena em matéria 
de propaganda da tese estatal do petróleo. 

Ainda ontem tivemos aqui outra manifestação semelhante, da 
polícia desta Capital, em telegrama que foi lido nesta Câmara: a 
polícia proibindo a reunião de um congresso do Centro de Defesa 
do Petróleo, no momento em que a Câmara dos Deputados está 
debatendo o assunto e em que tôda a Nação precisa ser completa-
mente esclarecida sôbre o magno problema. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Raimundo Padi-
lha, inscrito no grande expediente, que permutou sua inscrição 
com o Sr. Gama Filho. 

O SR. RAIMUNDO PADILHA - Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados: enunciei, no discurso que tive a honra de proferir ontem 
nesta Casa, as razões a que se apegavam os partidários do mono-
pólio estatal e que foram inseridas no trabalho que escrevi precisa-
mente a 30 de junho de 1948, conseguintemente há quatro anos. 
Constam essas razões de forma sucinta. Faltava-me, contudo, 
enunciar as apresentadas pelos partidários da tese contrária e que 
são as seguintes: 

"l.º - Obriga a tôdas as operações de uma indústria 
que tanto mais se aperfeiçoa quanto mais se especializa. 

2.º - Ainda que êsses encargos não excedessem à ca-
pacidade técnica e administrativa do Estado, todos os 
ônus lhe caberiam, entre êles o de 80% de perdas força-
das no reconhecimento e nas pesquisas. 

3.º - :aisse monopólio conduz naturalmente à pro-
cura de mercados externos para colocar o excedente da 
produção, e isto significa apenas a luta contra os trustes 
no campo em que até hoje êles não sofreram derrotas. 
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4.º - A limitação dos recursos forçará o Estado à re-
dução das pesquisas, o que não só retardará a solução 
definitiva do problema, como também a formação de ou-
tro capital indispensável, que é a técnica de exploração 
nas mãos de especialistas nacionais. 

5.º - O Estado monopolizador é um escravo de suas 
próprias limitações, pois não tem jamais a liberdade de 
escolher soluções provisórias ou intermediárias dentro das 
atividades particulares, se acaso as circunstâncias o exi-
girem, no benefício da própria exploração . 

6.º - Nunca teríamos uma indústria nacional de pe-
tróleo, desde que os capitais privados dela não participas-
sem, como participam de tôdas as demais atividades eco-
nômicas". 

A fórmula assegurada no anteprojeto do Estatuto do Petró-
leo, que era então objeto da discussão e, conseqüentemente, a ori-
gem dêsse trabalho, concluía pela imensa superioridade de van-
tagens que o projeto continha e que se consubstanciam no seguinte: 

"a) O Estado pode eximir-se das atribuições que lhe 
parecerem excessivas, mas de qualquer modo sempre é 
êle que estabelece as áreas de pesquisas e de lavra, como 
tem o direito de preferência em relação às entidades que 
pretendam praticá-las; 

b) Podendo escolher livremenlte entre namonais e 
estrangeiros para essas duas primeiras operações, justa-
mente as únicas verdadeiramente incertas, o Estado só 
a nacionais ou firmas controladas por nacionais pode dar 
concessões para a exploração das indústrias de refinaria 
e de transporte; 
c) Assim, a economia privada estrangeira vai aplicar-se 
na descoberta de nosso petróleo, sujeitando-se ao risco 
de 80 % de perdas; 

d) Assinalado o petróleo em condições comerciais, a 
exportação de óleo cru dependerá: 1) da satisfação do 
consumo interno; 2) da constituição de reservas prévias, 
prospectadas e medidas; 3) da refinação e exportação de 
uma parte substancial da produção - para que tenham 
a respectiva autorização as firmas estrangeiras; 

e) Do Balanço Econômico nacional se evidencia, sem 
sombra de dúvida, a nossa incapacidade de resolver al-
guns dos mais elementares problemas de uma nação ci-
vilizada; 

f) O Estado, no anteprojeto, tem maior liberdade do 
que no regime de monopólio absoluto, porquanto pode li-
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vremente exercer a orientação e a fiscalização da indús-
tria em tôdas as suas fases, sem nenhuma participação 
direta em suas atividades, como pode ainda assumir o 
contrôle absoluto até chegar à forma desejada pelos adep-
tos do monopólio integral se a tanto lhe impuserem as 
conveniências econômicas e políticas; 

g) Tudo finalmente porque, na palavra do relator Odi-
lon Braga, a fórmula do anteprojeto consiste em separar 
o mercado interno que nos cumpre controlar, do qual 
nem remotamente pensaríamos em intervir". 

Razões pró e contra o Estatuto do Petróleo apresentei-as par-
cialmente hoje e hoje concluo no essencial do trabalho que tive a 
honra de ler desta tribuna. 

Tive ensejo de acentuar no meu discurso de ontem a impor-
tância da contribuição trazida ao debate pelos adeptos da tese mo-
nopolista. Devo dizer que não aceito, de forma alguma, a afirma-
ção corrente de que estão a serviço do comunismo internacional 
aquêles nobres patrícios que se batem por esta fórmula, da mesma 
sorte que repilo energicamente a insinuação contrária segundo a 
qual se acham a serviço de trustes aquêles que advogam para o 
Brasil a participação do capital estrangeiro. Não tenho mêdo de 
trustes, nem dos seus arreganhas. Entendo que ainda é possível à 
inteligência política brasileira encontrar uma fórmula para resol-
ver um problema dessa extensão e dessa profundidade. Não admi-
to dilemas inexoráveis neste problema. Acredito que não há pro-
blema econômico que não exija, também, ao lado de indagações 
de ordem técnico-científica,· um pouco de imaginação. A questão, 
por conseguinte não pode ficar circunscrita a um retângulo prede-
terminado, fora do qual se tornasse impossível qualquer debate. 
Problema desta ordem encontra as economias latino-americanas 
em condições particularmente desfavoráveis. Não ignoramos, nes-
ta Casa, a extensão da área sedimentar brasileira, nos seus três 
milhões de quilômetros quadrados, com as suas hipóteses geológi-
cas de petróleo. Não ignoramos, por outro lado, que os processos de 
ordem geológica, quer de pesquisa primária, quer de pesquisa de-
talhada, de ordem geofísica, através de um instrumental que a 
técnica moderna já inventou, tudo isto demanda tempo e muito 
capital. 

E precisamente por absorver 60% dêsse capital indispensável 
à simples determinação de áreas geológicas prováveis - dado que 
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um poço é comercialmente idôneo quando atinge pelo menos a 
cubagem de um milhão de barris - problema desta ordem pode 
levar-nos a fracassos irremediáveis para a economia da Nação, 
como acabamos de ter exemplo recente na Ilha de Marajó, onde 
até bem pouco tempo técnicos os mais qualificados, inclusive nor-
te-americanos, acabaram concluindo pela negativa, talvez na mais 
completa, na mais detalhada, na mais têcnicamente perfeita das 
suas operações de pesquisa. 

Que importa dizer que esta ou aquela área contém uma hi-
pótese favorável? Que importa que dentro dessa mesma estrutu-
ra podemos determinar geofisicamente a presença de hidrocarbo-
netos se ao final não encontramos, comercial e industrialmente, 
uma afirmação de sua existência positiva? 

O Sr. Flores da Cunha - Permita V. Ex.ª, momentos antes 
dessa conclusão, varreu a sua testada e a dos que defendem a so-
lução proposta da Petrobrás. Fê-lo muito bem. Não acredito que 
haja um só Deputado capaz de estar a serviço de trustes estran-
geiros. Votemos brasileiramente, como imperativo do amor que 
consagramos ao nosso País e os trustes que vão ao diabo. Temos 
energia suficiente para dêles nos defender e combatê-los, até se 
necessário fôr. V. Ex.ª, ao se referir à inatividade de imensa quan-
tidade de poços perfurados, vem demonstrar que são necessários 
grandes capitais para inverter num empreendimento de tanta 
monta como êste. Era de perguntar aos senhores monopolistas 
quanto custou a perfuração na Ilha de Marajó. Qual o preço das 
que se fizeram no Acre, em São Paulo, no Paraná e que deram 
poços secos. Tudo isto vai por conta de quem? Do Conselho Na· 
cional do Petróleo, renda nacional. Há necessidade de grandes ca-
pitais para enfrentar a solução do problema. Nós, partidários, no 
momento, da solução da Petrobrás o que pretendemos é ver o pro-
blema resolvido, já e já, com capitais nossos, ou sob a forma de 
empréstimos, com capitais estrangeiros. Se já estivesse descoberta 
uma grande jazida de petróleo explorável comercialmente, eu tam-
bém seria monopolista. 

O SR. RAIMUNDO PADILHA - Fico profundamente lison-
jeado com a importância desta contribuição de Vossa Excelência 
à palidez do meu discurso. 

Devo acrescentar aue efetivamente não sofro dêsse comple-
:x:o. Absolutamente não temo a influência do truste. Entendo que 
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um homem, como uma nação, constrói cada dia sua personalidade. 
É um trabalho diuturno, um trabalho demorado, um trabalho len-
to, a autoconstrução moral de uma personalidade. Assim se cons-
troem as nações que querem manter sua independência. 

Somos o segundo País do continente e - podemos proclamá-
-lo - somos hoje talvez uma das maiores nações do mundo. 

Não sofro também, absolutamente, de ufanismo. Tenho plena 
consciência dos defeitos e das qualidades da minha gente, mas 
não me canso de proclamar as nossas virtualidades, aquilo que é 
positivo na natureza e na inteligência do homem brasileiro para a 
realização de grandes coisas. 

Devo dizer, em consciência, que não temo de forma alguma o 
truste sob qualquer de suas máscaras, sob qualquer de suas mani-
festações. Em primeiro lugar, porque tenho tido experiência 
pessoal. 

Sabem Vossas Excelências que antes de vir para esta Casa, 
pertenci a um grande estabelecimento de crédito, onde estive por 
vinte anos, onde formei minha cultura e onde tenho alguns de 
meus melhores amigos. 

Foi ali, entretanto, que aprendi muita coisa em relação à ati-
vidade sub-reptícia dos elementos alienígenas que interferem pon-
deràvelmente na vida política de uma Nação. Por outro lado, diria 
que eu me sinto perfeitamente habilitado para escolher uma po-
lítica que se faz sobretudo com conhecimento prévio de uma rea-
lidade, o que é função do verdadeiro estadista. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - V. Ex.ª diz bem, e acredito mes-
mo que em V. Ex.ª está essa personalidade independente e capaz 
de evitar a influência dos trustes, se estivesse a solução do pro-
blema do nosso petróleo nas mãos de V. Ex.ª. Não acredito também 
que nas mãos do Sr. Presidente da República, haja dúvida sôbre 
isso, de modo que, a êsse respeito, eu não teria qualquer receio. 
Temo, sim, o futuro, pela forma com que se vai constituir a ex-
ploração do petróleo em nossa terra. Outros homens, diante de di-
ficuldades financeiras - como muito bem acentuou o ilustre 
Deputado Flores da Cunha - podem pretender que o petróleo não 
seja exclusivamente nosso. Repetir-se-á em nosso país o que hou-
ve no Irã, no México, na Venezuela e na Bolívia, e o petróleo em 
vez de pertencer ao povo, será dos magnatas, dos capitalistas, sob 
o escopo de duas explorações: a econômica, de preponderância no 
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mundo, e a das armas de guerra para prestígio de uma estratégi-
ca e de sua vitória. Estou de acôrdo com V. Ex.ª, e com o Deputado 
Flores da Cunha. Falo, porém, daquilo que possa vir a ser no fu-
turo o petróleo, se não estiver nos guantes fortes de um monopó-
lio estatal, e se ficar numa posição mista, em que a promiscuidade 
do Govêrno com capitais particulares possa constituir uma bre-
cha aberta a tôda intervenção não só dos trustes, como de mo-
nopólios preponderantes no mundo e que exploram. 

O SR. RAIMUNDO PADILHA - Perfeitamente. 
O Sr. Flores da Cunha - Para responder ao galanteio, a que 

sou sensível, do nobre Deputado por São Paulo, devo dizer que o 
petróleo será nosso uma vez descoberto porque, se assim não acon-
tecer seremos os homens mais ineptos do mundo. 

O Sr. Castilho Cabral - O México e o Irã, dominados pelo 
truste não tiveram de sofrer, indefinidamente, êsse domínio. Veja 
o orador o poder dêsses trustes. Um país fraco como o Irã tomou 
conta de tôdas as suas refinarias, de tôdas as instalações e botou 
fora o truste com a esqualdra inglêsa, à vista, etc. 

O Sr. Armando Falcão - A sombra da Rússia. 
Eu diria, sem desprêzo algum à nobre República irmã que 

faltam apenas cinco minutos para terminar o tempo de que dispõe. 
o SR. RAIMUNDO PADILHA - Vêem os nobres colegas que 

quase não disponho de tempo para a conclusão de meu pensa-
mento. 

Eu diria, sem desprêzo algum à nobre República irmã, que 
Venezuela é diminutivo de Veneza. Ora, não somos "Brasiluela"; 
somos apenas Brasil. Não somos Irã nem qualquer nação, que cha-
marei de segunda ordem, tributária ou subsidiária. Estamos, pre-
cisamente, nessa fase de evolução econômico-social a que alude 
com espírito verdadeiramente de extraordinária clarividência Raul 
Prebisch, um dos maiores economistas do continente latino-ame-
ricano, falando, recentemente à Sociedade das Nações, na quali-
dade de membro de seu Conselho Econômico e Social. Estudando 
a evolução profunda por que estão passando, desde a última guer-
ra as nações sul-americanas, mostrou que aquela fase de nações 
dependentes, tão sàmente de matérias-primas, em conseqüência 
do comércio exportador e da sua balança comercial tinha passa-
do, que essas nações, à fôrça de uma legislação social mais cristã, 
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mai~ consentânea com a realidade de nossa época, essas nações, 
altamente consumidoras de todos aquêles artigos que são essen-
ciais e que a técnica moderna está fornecendo, passavam por uma 
transmutação, que teve suas conseqüências políticas na estrutu-
ração e no revigoramento de uma nova consciência política das 
nações latino-americanas, a partir do Brasil e da Argentina. Hoje 
é até injurioso falar-se na possibilidade de uma infiltração, de 
uma brecha de trustes em nações dessa nova categoria sociológica. 

Quero frisar meus caros colegas e eminentes patrícios, que ab-
solutamente não creio, não capitulo adiante dessa realidade ante 
a qual nós sentimos uma afirmação de personalidade continental. 

Dizia eu ainda, Sr. Presidente, que não somos partidários de 
trustes algum porque somos acima de tudo, por uma solução bra-
sileira, nacional. Respeitamos as correntes que aqui debatem o 
assunto, tôdas objetivando esclarecimentos totais dêsse problema 
e como premissa fundamental para a sua solução afirmamos, por 
outro lado, que não somos Irã ou Venezuela. Não creio, de forma 
alguma nessa capacidade multíplice de envolvimento a que se alu-
de numa linguagem que eu chamaria quase esotérica. 

É preciso, de uma vez por tôdas, quando tratamos de proble-
mas objetivos, de importância transcedental, quando estamos à 
frente de um caso concreto, de um caso econômico de realidade, 
de capacidade realizadora, que tenhamos inteligência política para 
resolvê-lo dentro de nossa própria capacidade e em consonância 
com as condições gerais da técnica moderna. 

Sr. Presidente, êste é o meu pensamento, que renovo neste 
plenário. Não sei como agradecer a gentileza daqueles que apar-
teando-me ofereceram a oportunidade de melhor esclarecer a posi-
ção patriótica que estou assumindo. (Muito bem; muito bem. Pal-
mas) . 

. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . ... . . . . 
O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª mandará a questão por es-

crito para ser devidamente examinada, na hora precisa. 
Por enquanto, o que cabe à Mesa é observar o Regimento. 
O SR. EUZÉBIO ROCHA * - Sr. Presidente, serei muito 

rápido. 

"' Não foi revisto pelo orador. 
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Acabo de receber dos Generais Felicíssimo Cardoso, Artur Car-
naúba, Antônio José Henning, Leônidas Cardoso e Vicente de 
Paulo Teixeira Vasconcelos veemente protesto contra um telegra-
ma passado pelo Senhor Delegado da Ordem Política e Social Fran-
cisco Rosas, nos seguintes têrmos: 

"Centro Estudos Defesa Petróleo Economia Nacional 
- Almirante Barroso, 97, 6.º andar - DF. 

B. - Solicitarei amigàvelmente transferência Con-
gresso Petróleo para agôsto apelando patriotismo vg hos-
pitalidade brasileira vg pois poderá parecer um acinte au-
toridades Govêrno bem como ilustre hóspede pt Não sen-
do atendido vg Congresso será proibido mês julho pt -
Francisco Rosas, Diretor Divisão Polícia Política". 

Sr. Presidente, estaríamos diante de o grave fato de se sus-
penderem as garantias constitucionais dos brasileiros por uma 
simples visita de representante de nação estrangeira. 

Quis consignar nesta Casa o meu protesto por tal ato, embo-
ra acredite que o Govêrno não endosse, de forma alguma, as deli-
berações atrabiliárias e excessivas do Sr. Delegado de Ordem Po-
lítica e Social. 

O Sr. Antônio Corrêa - Entendo que êsse telegrama é a maior 
acusação que se formulou contra o Govêrno da República. Nem o 
mais exaltado Deputado da oposição chegou a afirmar, em do-
cumento público, que o Govêrno da República estaria subservien-
te a representante de nação estrangeira. 

O SR. EUSÉBIO ROCHA - Muito obrigado. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem; muito 

bem). 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Senhor Presidente, peço a 

palavra, de acôrdo com o Regimento, para responder, como líder 
da maioria a essa grave crítica feita ao Govêrno da República. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Deputado Gus-
tavo Capanema, como líder de Partido. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - (Corno líder da maioria) -
Sr. Presidente, o telegrama assinado pelo Diretor da Divisão de 
Polícia Política ao Presidente do Centro de Estudos e Defesa do 
Petróleo não representa, de forma alguma, o pensamento d.o Go-
vêrno. (Muito bem). 

O Sr. Antônio Corrêa - Isto é o que a Câmara esperava ouvir 
de Vossa Excelência. 
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O SR. GUSTAVO CAPANEMA- O fato, que deu origem a ês.se 
telegrama, segundo informação que, ontem, me foi dada, é que ao 
Sr. Ministro da Justiça pareceu aconselhável que, nos dias de vi-
sita do Sr. Ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos 
da América não houvesse nenhuma demonstração, por mais leve 
que fôse, de hostilidade àquela ilustre personalidade, ou ao seu 
grande país. 

O Sr. Antônio Corrêa - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Peço a V. Ex.ª que não me 

aparteie agora, porque estou fazendo a simples exposição de um 
fato. Preciso dizer serenamente a verdade à Câmara dos Depu-
tr.dos. (Muito bem). E não quero ocultar a seu respeito nenhuma 
circunstância. (Muito bem). 

Ao Sr. Ministro da Justiça pareceu que, enquanto aqui perma-
necesse o ilustre Secretário de Estado Sr. Dean Acheson, seria con-
veniente não se realizasse um congresso, animado, segundo Sua 
Excelência pensa, de viva hostilidade com relação à política exter-
na dos Estados Unidos. 

Por êsse motivo, recomendou ao Diretor da Divisão de Polícia 
Política uma intercessão amistosa junto ao Presidente do Centro 
de Estudos e Defesa do Petróleo no sentido de que o congresso pro-
jetado se adiasse, e, dêsse modo, aquela visita transcorresse num 
ambiente da maior cordialidade. 

Esta foi a intenção e tal foi o ato do Sr. Ministro da Justiça. 
O Sr. Eusébio Rocha - V. Ex.ª me permite um aparte ilustre 

líder? 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Um minuto ainda. Pois bem: 

o funcionário, a quem foi confiada essa delicada missão, por assim 
dizer, diplomática, missão que, creio teria sido de um modo mais 
proveitoso, desempenhada pelo próprio Ministro da Justiça, aquê-
le funcionário passou o telegrama ontem aqui lido pelo qual não 
apenas pede a providência, que ao Sr. Francisco Negrão de Lima 
pareceu conveni1;mte, mas ainda faz ao destinatário essa comuni-
cação espantosa ... 

O Sr. Eusébio Rocha - Vossa Excelência diz bem espantosa. 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA - ... de que, se a solicitação 

não pudesse ser atendida, o Centro de Estudos e Defesa do Petró-
leo estaria proibido de realizar o seu projetado congresso. 
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Ora, Sr. Presidente, pelo espírito do Sr. Ministro da Justiça 
não podia passar a idéia de semelhante violência. E, quanto ao 
Sr. Presidente da República, creio que não foi parte no caso. Não 
tive, hoje, oportunidade de conversar com S. Ex.ª, mas acredito que 
o Chefe da Nação não foi consultado sôbre o assunto. Foi o que 
concluí da conversa de ontem com o titular da pasta da Justiça. 

Como quer que seja, a verdade é que o telegrama de que on-
tem tomou conhecimento a Câmara dos Deputados não representa 
o pensamento do Govêrno. O pensamento do Govêrno é justamen-
te o contrário do que diz o telegrama. O Centro de Estudos e De-
fesa do Petróleo e os congressos por êle promovidos e realizados 
funcionarão. como e quando queiram. O único limite às suas ati-
vidades é o que prescreve a lei. (Muito bem) . A Constituição as-
segura o direito de associação e o direito de reunião, com a ressal-
va do objeto lícito e da não perturbação da ordem pública. Dentro 
dêsse limite, o funcionamento do Centro de Estudos e Defesa do 
Petróleo será assegurado pelo Govêrno. 

O Sr. Eusébio Rocha - Peço que V. Ex.ª me conceda o aparte 
antes de terminar, porque desejo declarar que, de forma alguma e 
quem assim não julgar está cometendo grave êrro - o Centro de 
Estudos e Defesa do Petróleo tem propósitos belicosos ou desfavo-
ráveis aos Estados Unidos ou a qualquer outra potência. Ao con-
trário, deseja que o povo americano e o povo brasileiro confrater-
nizem no respeito recíproco à nossa soberania. Mas, julgar que 
discutir o problema do petróleo no Brasil seja acinte a um Mi-
nistro do Exterior estrangeiro, isto, sim, seria afronta. Quem assim 
pensa não está representando nem o pensamento da Nação, nem 
o pensamento do Govêrno. Diz V. Ex.ª muito bem. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Nestes têrmos, Sr. Presiden-
te, o que me cabe afinal dizer, nesta oportunidade, é que o Centro 
de Estudos e Defesa do Petróleo, assim como o congresso por êle 
promovido funcionará livremente, para sustentar o que lhe pare-
cer necessário e conveniente relativamente à nossa política exte-
rior ou às diretrizes da nossa ação governamental em matéria de 
petróleo. O único limite a essa liberdade é o que decorre da lei. 
Assim se procede em tôdas as nações livres do mundo. (Muito bem; 
muito bem. Palmas). 
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.............................................................  
• • • • # .......................................................... .  

ORDEM DO DIA 
...............................................................  
.... . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . ....... . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. . .. . ... . 

Primeira discussão do Projeto n.º 1.516-A, de 1951, 
que dispõe sôbre a constituição da Sociedade Por Ações 
Petróleo Brasileiro S .A. e dá outras providências ( Do Po-
der Executivo). Anexo o Projeto n.º 1.595, de 1952 que 
dispõe sôbre a organização da Sociedade Por Ações Pe-
tróleo Brasileiro S.A. e dá outras providências; tendo pa-
recer, com emendas da Comissão de Constituição e Justiça 
com voto em separado do Senhor Castilho Cabral e de-
clarações de voto dos Srs. Lúcio Bittencourt e Augusto 
Meira, com parecer da Comissão de Segurança Nacional, 
adotando como substitutivo ao Projeto n.º 1.516, de 1951, 
de iniciativa do Poder Executivo o Projeto n.º 1.595, de 
1952, com emendas; parecer com emendas da Comissão 
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e pare-
cer com emendas, da Comissão de Economia. Parecer da 
Comissão de Finanças com emendas ao Projeto e favorá-
vel ds emendas das Comissões de Constituição e Justiça 
e de Economia com declaração de votos dos Senhores Alde 
Sampaio, Abelardo Mata e Raul Pila (Anexos os Proje-
tos números 1.517-51 e 1.595-52). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Israel Pinheiro 
por cessão do Sr. Rui Ramos, que vai falar a favor do projeto. 

O SR. PRESIDENTE - Designo o Sr. Deputado Gustavo Ca-
panema para em nome da Câmara saudar o Secretário de Estado 
americano Senhor Dean Acheson na sua visita à Câmara. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO * - Senhor Presidente, sempre 
fui um defensor entusiasta da cooperação do capital e da técnica 
estrangeiros para o nosso desenvolvimento econômico. 

Sempre fui um convencido de que do entrechoque das ideolo-
gias não prevalecerá nenhuma das soluções extremistas. O futuro 
regime que governará as nações deverá ter por base uma demo-
cracia social; democracia política e socialismo econômico. 

"' Não foi revisto pelo orador. 
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Estou certo de que, nesse caminho, o Brasil, país no princí-
pio apenas de seu desenvolvimento, deverá ter sempre em vista 
que sua enorme riqueza potencial é de aproveitamento difícil e 
que seu progresso há de ser feito paralelamente em concorrência 
com países já industrializados e supercapitalizados. Assim, só pode 
processar-se mais lentamente a transformação do regime capita-
lista num socialismo avançado. 

Temos ainda que alicerçar, por longo tempo, a nossa evolução 
econômica na fôrça criadora e construtiva da iniciativa privada, 
numa livre concorrência policiada. 

Foi exatamente dentro dessa orientação que procuramos, na 
elaboração da Constituição, tornar vitoriosos certos princípios, con-
tra a onda de falso nacionalismo que a êles se opôs. Restrições há 
que só se compreendem em países que tenham aproveitado suas 
possibilidades potenciais, com capital e técnica suficientes, e em-
prêgo pleno. ~sses países procuram defender-se contra a concor-
rência, enquanto nós precisamos atrair o capital e a técnica es-
trangeiros para podermos concorrer. 

Assim, Sr. Presidente, conseguimos, pela emenda n.º 135, evi-
tar o imperativo constitucional da nacionalização dos bancos e das 
emprêsas de seguro - Art. 149 da Constituição. Pela emenda nú-
mero 1.136, suprimimos a exclusividade para o brasileiro nato, per-
mitindo-a também aos estrangeiros, da revalidação de diploma 
expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino - artigo 161. 
Com a emenda n.º 1.138, evitamos a nacionalização das emprêsas 
concessionárias de serviço público - art. 151. Com a emenda nú-
mero 1.140, asseguramos também aos posseiros estrangeiros apre-
ferência para a aquisição, até 10 hectares, na concessão de terras 
devolutas. Finalmente, mau grado a emenda n.º 1.561, referente 
à exploração de minas e de quedas d'água, não conseguimos que 
as autorizações e concessões fôssem também conferidas à pessoa 
natural estrangeira. Prevaleceu, no entanto, o primeiro para as 
pessoas jurídicas brasileiras, mesmo quando compostas de es-
trangeiros . 

Na minha vida parlamentar, tenho, pois, defendido essa cola-
boração. Assim o fiz no caso do empréstimo de 90 milhões à Light, 
que evitou verdadeiro colapso nos grandes parques industriais do 
Rio e de São Paulo. E só a demora do projeto no Legislativo deter-
minou o atual regime de racionamento da energia. 

46 - 26 246 
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Essa orientação e essa convicção decorreram, Sr. Presidente, 
de contingências particulares que ainda bem cedo fizeram-me sen-
tir a tragédia da nossa evolução, marcada de tantas düiculdades 
e de tantos obstáculos. Nascido no centro da opulenta região mi-
neral brasileira, na Vila Nova da Rainha, como se chamava o an-
tigo Caeté dos tempos fáceis do ouro de aluvião, impressionou-me 
logo o contraste da imensa riqueza potencial que me cercava com 
a extrema pobreza da população que ali vivia e trabalhava. Da 
passada abundância e prosperidade do ciclo do ouro, o Caeté, co-
mo tantas outras cidades de Minas Gerais, reduzido às condições 
de um lugarejo de mil e quinhentas almas, guardava apenas ale-
genda de uma era em que o Barão de Catas Altas servia aos seus 
convivas almôndegas com pepitas de ouro. 

Da varanda do velho solar do Barão, os meus olhos podiam 
contemplar a Serra da Piedade, com 1.750 metros de altitude, com 
um bilhão de toneladas de minério de ferro, num doloroso contras-
te com a miséria ambiente de meu Estado. Enquanto isso, verifi-
cava que os maiores empreendimentos industriais, aproveitando as 
riquezas minerais do nosso Estado, eram obra do capital estrangei-
ro. Na mineração do ouro, a Companhia Morro Velho, capital in-
glês; na do manganês, a Companhia Morro da Mina, capital ame-
ricano; na siderurgia, a Companhia Belgo Mineira e a Companhia 
Ferro Brasileiro, capital europeu; no alumínio, capital canaden-
se; no estanho, capital francês. E ainda agora, para lá se encami-
nha a grande fábrica alemã Mannesman. 

Os representantes de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul poderão dizer o que representa na economia dêsses 
Estados a cooperação dos estrangeiros. 

Mais tarde, na presidência da Companhia Vale do Rio Doce, 
supus, com entusiasmo, que se apresentava a oportunidade de re-
cuperar o tempo perdido num empreendimento de grande vulto. 
Era a possibilidade de pôr em prática um sonho da mocidade. Em 
pouco tempo, porém, a falta de recursos tolhia-me os movimentos, 
impedia, duramente, a colocação do problema em bases amplas. 
Não foi possível mais do que o preparo para a exploração pura e 
simples de 1.500.000 toneladas de minério de ferro, um decimilio-
nésimo das reservas à flor da terra, 1,5% do consumo norte-ame-
ricano. 
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Sem capital e sem técnica - molas do desenvolvimento indus-
trial - aguardamos o passe mágico que venha mobilizar e pôr a 
serviço de nosso povo as fecundas riquezas do território nacional, 
do Amazonas ao Rio Grande. 

A espera dêsse milagre impossível, 40 milhões de brasileiros, 
dispersos pelo interior, se consomem na pobreza e na falta de re-
cursos. De mãos atadas, o seu ritmo de progresso não pode ser dos 
mais apressados. Outros dez milhões, debruçados na amurada 
do Atlântico, se iludem com a civilização do litoral - simples 
amostra que encobre a verdadeira realidade nacional. 

Só pelo desconhecimento dessa dolorosa realidade, embriaga-
dos pelo brilho fácil das cidades litorâneas, podemos crer possível 
estimular o desenvolvimento econômico nacional com os nossos 
próprios recursos, tributando extorsivamente um povo assaltado 
por cujos recursos são insuficientes para prover atribuições obriga-
tórias e básicas do Estado, como Educação e Saúde. 

Que não se esqueçam os nobres representantes nesta Casa, na 
ordem das prioridades, dos 20 milhões de brasileiros analfabetos, 
sujeitos ao pauperrismo e às doenças tropicais de tôda a ordem. 
Vendo as grandes nações industriais do mundo a discutir as van-
tagens de estatizar emprêsas em pleno rendimento, incorremos na 
perigosa ilusão de querer atribuir a um Estado limitado, como é o 
nosso, a missão de vencer tôdas as dificuldades próprias de um po-
vo em formação, de um país novo, onde a riqueza é de acesso difí-
cil e a imensa área territorial se abre em largos vácuos demográ-
ficos. 

Ora, o problema brasileiro é bem diverso. Precisamos, necessà-
riamente, de cooperação alheia. Só por um desconhecimento com-
pleto das nossas realidades, poderá ser contestada essa verdade. O 
jacobinismo que recua a colaboração estrangeira pretende armar 
o nosso caboclo - premido pelas necessidades mais primárias -
de trabuco em punho, para a defesa das riquezas do solo brasileiro. 
Com o pé firme no chão, olhando as montanhas de minério e so-
nhando com os lençóis de petróleo, essa sentinela, ameaçada de 
fome, deve apenas gritar bem alto: "Aqui ninguém entra!" 

Triste demonstração de fraqueza moral! Enquanto não a ven-
cermos, superando o complexo de inferioridade que nos põe a te-
mer fantasmas e assombrações, não anularemos aquêle contraste 
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que impressionava os meus olhos de menino em Caeté: a pobreza 
do povo e a riqueza da terra. 

Nenhum país construiu sozinho a própria grandeza: O Brasil 
não poderá construir a sua, enquanto esbarrar na muralha dos 
preconceitos erguidos contra o capital e a técnica estrangeiros. 

Uma demonstração das vantagens e dos benefícios que ga-
nhará o Brasil com a vinda do capital estrangeiro nos oferece o 
caso da borracha, produto em que se alicerça a economia de vários 
Estados da Federação. Em 1947, a produção nacional da borracha 
era de 24.000 toneladas; sua industrialização consumia apenas 
14.000 toneladas. Havia, portanto, uma superprodução de 10.000 
toneladas. 

Tendo baixado os preços ao terminar a guerra, a Comissão 
Parlamentar do Plano de Valorização Econômica da A,mazônia 
apresentou um projeto propondo a manutenção dos preços como 
o financiamento do excedente do consumo nacional que deveria 
ser estocado. Havia, portanto, necessidade de 150.000 para a esto-
cagem do excesso anual. Quem salvou a situação foi o capital es-
trangeiro, que aqui instalou fábricas de pneumáticos e outros ar-
tefatos de borracha. 

Em 5 anos, a produção passou de 990 milhões de cruzeiros pa-
ra 5.100 em 1952, o que representa uma economia de 200 milhões 
de dólares de divisas. 

Dessas indústrias, na produção de pneumáticos, que é hoje de 
1.900.000 unidades, as estrangeiras produzem 1.600.000. O restan-
te é produzido pelo capital nacional, 87% . 

Trata-se de indústria de alta técnica e profunda especializa-
ção. O capital nela invertido, em 1950, foi de 2 bilhões de cruzeiros. 

Graças a essa cooperação espontânea do capital e da técnica 
estrangeiros, consumimos, nos últimos anos, todo o estoque de bor-
racha armazenado. E atualmente, com uma produção de 26.000 
toneladas, temos um consumo de 40.000 toneladas, o que significa 
que, abastecido o nosso mercado, abre-se agora a possibilidade da 
exportação. 

O Sr. Bilac Pinto - V. Ex.ª, que discute, neste momento, o 
projeto da Petrobrás, creio que não está, própriamente, respon-
dendo a nenhum daqueles que combatem essa proposição sob o 
fundamento de que ela não assegura, plenamente, o contrôle, por 
parte do Govêrno brasileiro, da emprêsa, nem elimina a penetração 
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evetual de trustes estrangeiros, mas nos têrmos em que examina 
o problema, do capital estrangeiro, em geral, está dando oportuna 
resposta, que ainda não tivemos ensejo de oferecer, da tribuna, às 
declarações do Senhor Presidente da República na Bahia, afirman-
do que nada pedimos ao estrangeiro e que dêle nada precisamos. 
Ninguém sustentou essa tese aqui. Até agora, o mais ardoroso ja-
cobino foi o Sr. Presidente da República no discurso pronunciado 
em Candeias. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Não fugindo ao assunto que me 
trouxe à tribuna, devo pedir a V. Ex.ª que aguarde um momento. 
Responderei às críticas apresentadas ao projeto da Petrobrás, mui-
to especialmente as de V. Ex.ª. Apenas queria fazer um discurso 
geral, especial, até mesmo pessoal - vamos dizer - unicamente 
para explicar a minha coerência, a minha seqüência, o meu ponto 
de vista, desde a meninice, no sentido da exploração das nossas 
riquezas básicas. 

Não tivessem a técnica e o capital estrangeiros resolvido em 5 
anos o problema, e estaríamos hoje importando pneus para áten-
der às necessidades do nosso transporte. 

Não despenderíamos, assim, apenas 4 bilhões de cruzeiros de 
gasolina, mas igual quantia em pneumáticos, num total de 8 bi-
lhões de cruzeiros. E a economia dos Estados Amazônicos estaria 
a braços com o problema da colocação da sua borracha, que não 
pode concorrer no mercado estadual. 

O Sr. Büac Pinto - Acho que a crítica que Vossa Excelên-
cia está fazendo ... 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Não estou fazendo crítica. 
O Sr. Bilac Pinto - ... a defesa que procura fazer dos pontos 

de vista daqueles que advogam a participação do capital estran-
geiro no petróleo brasileiro, não procede ... 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - É diferente, nobre Deputado 
O Sr. Bilac Pinto - ... porque ninguém nesta Casa se colo-

cou em posição de hostilidade ao capital estrangeiro. É preciso 
que V. Ex.ª saiba que há discriminação. O que desejamos é que o 
capital estrangeiro venha para o Brasil em avalanche; venha tra-
zer a sua cooperação a indústrias como as de pneumáticos e as de 
automóveis, em que gastamos divisas, para fábricas de caminhões 
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e de jipes. Em tudo isso e num setor muito maior o capital estran-
geiro é bem vindo. Agora, a questão é a de indústria petrolífera. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Nobre Deputado, chegarei a ês-
te ponto. Nem digo que, neste particular, esteja em controvérsia 
com V. Ex.ª. Falo, apenas, inicialmente, sôbre as vantagens do 
capital estrangeiro. V. Ex.ª verá, na minha conclusão, que, afirmo, 
não devemos adotar certas medidas que só têm uma finalidade: 
criar ambiente contrário ao capital estrangeiro. 

Quanto ao petróleo, estou plenamente de acôrdo, como Vossa 
Excelência verá. Peço, apenas, que aguarde um momento. 

Por tudo isso, Senhor Presidente, não poderia silenciar nesta 
oportunidade, quando se discute o problema do petróleo. 

Devo declarar que as opiniões aqui emitidas têm caráter pes-
soal e não representam, pois, o pensamento da Comissão de Fi· 
nanças, o qual será exposto pelo relator do projeto governamental1 

Deputado Manhães Barreto. 
No debate do problema, mais do que em qualquer outro, in-

flamam-se as paixões, tomadas, às vêzes, de um nacionalismo ce-
go. :B:ste problema, como os demais problemas básicos brasileiros, 
precisam de solução imediata e não comportam delongas. As di-
ficuldades aumentam dia a dia e não podemos sacrificar uma so-
lução imediata, objetiva e prática, à espera de uma solução ideal 
talvez situada no domínio da fantasia. Devemos construir dentro 
da realidade brasileira uma obra de fundamentos sólidos e não 
perspectivas distantes de realizações problemáticas. 

Reconheço que, no caso do petróleo, não é aconselhável uma 
política excessivamente liberal. Estou de acôrdo, por isso, em que 
se dê ao Estado o domínio direto das nossas jazidas de hidrocar-
bureto, bem como os podêres suficientes para controlar e dirigir 
a política de sua exploração. 

Mas não poderei concordar com os substitutivos e as emen-
das ao projeto do Govêrno, os quais vão muito mais longe. 

O Executivo, procurando contornar as dificuldades, enviou-
-nos um projeto já demasiadamente restritivo, em que não somen-
te mantém para si a propriedade direta das jazidas e o contrôle da 
política do petróleo, como adota também o monopólio, através de 
uma companhia de economia mista, de tôdas as atividades de pes-
quisas, lavra, industrialização e transporte do petróleo. Eu não 
iria a tanto. Procuraria a cooperação da iniciativa privada, desde 
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que devidamente policiada, sobretudo em alguns setores. Mesmo 
assim, a muitos, essa fórmula não satisfaz. Querem uns que não 
tenham acesso ao petróleo brasileiro as pessoas jurídicas brasilei-
ras com o direito de possuírem apenas 1,25% sôbre o capital 
(1 x 2.500). Totalizam 15% tôdas as ações particulares. 

Desejam outros que nenhuma deva ser a participação do ca-
pital privado, ficando a exploração exclusivamente estatal. 

Essas restrições têm origem no receio da interferência, ainda 
que indireta, do estrangeiro e do próprio brasileiro nos negócios 
do petróleo. O nacionalismo, neste caso, adquire uma elasticidade 
que vai além do xenofobismo, porque não se fixa sómente no es-
trangeiro, mas atinge o brasileiro naturalizado, o brasileiro ca-
sado com estrangeira, e, na solução estatal, se estende até os bra-
sileiros natos, na estranha concepção do "testa de ferro". 

Não aceito a tese, levantada nesta tribuna, pela qual devemos 
adotar a exploração estatal porque, "para a opinião pública, não 
representa segurança bastante a garantia de detenção da maioria 
das ações pelo Govêrno". 

Não aceito e estou certo que essa opinião não exprime o pen-
samento da maioria do povo brasileiro. Será, no máximo, a expres-
são de uma parcela daqueles que, nos grandes centros, se deixaram 
envenenar pela influência de falsas ideologias. 

Aqui estamos justamente para orientar e esclarecer a opinião 
pública apontando-lhe o melhor caminho a seguir, de acôrdo com 
os interêsses nacionais. Quando a opinião pública erra, devemos 
ter a coragem bastante para enfrentá-la. Não vejo também como, 
em assunto dessa natureza, se tenham em vista outras razões que 
não as de ordem econômica. 

Mesmo que não fôssem essas as causas profundas que levam 
à solução estatal, não vejo como dar preferência a esta solução, só 
pcrque em países plenamente desenvolvidos já tenham sido supe-
radas as sociedades de economia mista. 

Os que se manifestam tão arraigadamente nacionalistas de-
veriam - digamo-lo - nacionalizar também o seu pensamento, 
raciocinando dentro da realidade brasileira, muito diversa daque-
las em que se baseiam teses e doutrinas de economistas estran-
geiros para países em outro estágio de civilização. 

O Sr. Bilac Pinto - V. Ex.ª isolou um dos argumentos por 
mim utilizados, da tribuna, e, respondendo sómente a êle, con-
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sidera que, desta maneira, pode contestar é o meu ponto de vista 
favorável à emprêsa do Estado. Mas V. Ex.ª há de convir que êsse 
não foi o argumento único por mim utilizado para defender a em-
prêsa estatal. E descendo o debate justamente ao terreno que con-
vém, darei a V. Ex.ª um argumento mais ponderável, dentro, aliás, 
da orientação do discurso de V. Ex.ª. O nobre orador manifestou-
-se pela sociedade de economia mista alegando que, dessa maneira, 
haverá a participação do capital privado. Agora, pergunto: O Go-
vêrno, através da sua mensagem e do próprio projeto que nos man-
dou, espera que o capital privado acorra, espontâneamente, para 
subscrever ações da sociedade mista? V. Ex.ª dirá que não ... 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Não. 
O Sr. Bilac Pinto - ... que a subscrição é compulsória. Ora, 

uma das razões fundamentais da opção pela emprêsa estatal é que 
se o Govêrno não pode contar com o capital privado espontâneo, 
êle deve rejeitar a fórmula de sociedade de economia mista, que 
tem como pressuposto necessário uma importante colaboração es-
pontânea do capital privado. Se o Govêrno se utiliza de um re-
curso, ou de uma técnica fiscal, que é a subscrição compulsória, a 
opção pela emprêsa do Estado permitiria distribuir os encargos 
fiscais com mais justiça. Essas são as razões que espero V. Ex.a 
debata, porque não foi só o ponto de vista da opinião pública que 
invocamos. Acho, aliás, que a opinião pública está bem esclarecida 
e vigilante. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Se V. Ex.ª tivesse esperado até 
o fim veria que eu não seria capaz de considerar um argumento 
isolado de Vossa Excelência - apesar de ser isolado não deixa de 
ser argumento - para me basear exclusivamente nêle na análise 
do assunto. Vou a todos os seus pontos de vista. Tive oportunidade 
de ler o discurso de V. Ex.ª como de vários outros Deputados. Aliás 
não estou respondendo a V. Ex.ª, mas, apenas, fazendo declara-
ção de voto. Reclamou, entretanto, V. Ex.ª que eu não entrava no 
assunto e que teria dificuldades em rebater os seus argumentos. 

O Sr. Lopo Coelho - Permita-me um aparte. V. Ex.ª foi um 
dos Diretores da Vale do Rio Doce, e desejaria apelar para o seu 
testemunho - V. Ex.ª que tanto apregoa as vantagens da econo-
mia mista, inclusive do capital privado - relativamente aos dis-
sabores, dificuldades e entraves que nos trouxe o capital estran-
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geiro dentro da Vale do Rio Doce, a tal ponto que tivemos de re-
formar o seu Estatuto, porque os estrangeiros ficaram com maio-
ria de Diretores e com essa maioria só se fazia o que êles queriam. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Ilustre Deputado, V. Ex.a está 
completamente equivocado. 

O Sr. Lopo Coelho - Estou invocando o testemunho de Vossa 
Excelência, para que dê seu depoimento. Se êle não me satisfizer, 
oportunamente esclarecerei minha afirmativa. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO-V. Ex.ª está completamente equi-
vocado. Nunca houve, na Cia. Vale do Rio Doce um vintém de ca-
pital estrangeiro; existia, sim, a obrigação de dois diretores numa 
Diretoria de cinco membros; sendo três dêles brasileiros, tendo eu, 
que naquela ocasião era o Presidente, direito a veto. Nunca houve 
capital estrangeiro. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - E também não havia diretores 
estrangeiros? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Sim, mas somente em relação 
à diretoria. 

O Sr. Lopo Coelho - Perdoe-me ter de afirmar que o nobre 
orador está equivocado. Em 1950, fomos forçados a reformar o Es-
tatuto, porque havia predomínio de diretores americanos na Com-
panhia, impondo sua vontade. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Engano de V. Ex.a. Então, eu, 
Presidente da Companhia, iria ignorar a verdadeira situação?! 
Nunca houve maioria; eram três diretores brasileiros e dois estran-
geiros. Reafirmo o que V. Ex.ª sabe muito bem. 

Vou prosseguir, Sr. Presidente, porque não estou tratando, no 
momento dêsse assunto. 

O Sr. Lopo Coelho - Aguardarei então, oportunamente para 
demonstrar o predomínio dos diretores americanos, impondo sua 
vontade, a tal ponto que tivemos de reagir, modificando o Esta-
tuto da Vale do Rio Doce. 

O Sr. Coelho de Souza - Ouvi a declaração do nobre orador, 
atribuindo aos seus colegas, defensores do monopólio estatal, a in-
fluência de ideologias que se refletem sôbre o litoral. É uma des-
consideração aos colegas de V. Ex.ª, e, em nome dêles, eu a repilo. 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO - Os nobres Deputados, que bem 
me conhecem, sabem que eu seria incapaz de insinuação dessa 
ordem. 

O Sr. Coelho de Souza - Vossa Excelência declarou isso. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO - Não declarei isso, mas sim, que 

a opinião pública brai.lileira, como supunha, não é contrária à Pe-
trobrás, ao capital estrangeiro. Foi o que afirmei. Nada aludi sob 
o ponto de vista dos Srs. Deputados, porque jamais entrei na aná-
lise da intenção de quem quer que seja, julgo que ninguém tem o 
direito de interpretar as intenções dos outros. Disse, sim, que não 
acreditava fôsse a opinião pública contra a Petrobrás, contra o ca-
pital estrangeiro, devidamente controlado. 

O Sr. Augusto Meira - V. Ex.ª tem opinião tão poderosa, que 
é preciso haja certo reparo à sua opinião sôbre o assunto, porque 
Vossa Excelência pesa por 100 Deputados nesta Casa. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Ainda não terminei, nobre Depu-
tado. Se V. Ex.ª permitir, verá que ficarei com a tese de capital 
estrangeiro devidamente policiado e controlado. 

O Sr. Augusto Meira - V. Ex.ª acha que o capital estrangeiro 
serve para isso e para aquilo, inclusive para melhorar o Brasil. Es-
tamos de acôrdo. Mas a questão é que a Constituição brasileira de-
termina que a exploração do petróleo só se faça por brasileiros, ou 
individualmente, ou associados, desde que as sociedades sejam or-
ganizadas no Brasil. O ponto de vista em que V. Ex.ª se coloca, 
admitindo a possibilidade da intervenção do capital estrangeiro, é 
uma violação frontal à Constituição Federal. E nós estamos aqui 
para defendê-la, ou, então, ela não vale coisa alguma. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Engano de Vossa Excelência. 
O Sr. Augusto Meira - Nesse ponto, meu nobre colega, sinto-

-me com domínio preciso para enfrentar a opinião de V. Ex.ª. A 
Constituição brasileira especificou de maneira terminante: exclu-
sivamente a brasileiros pessoalmente ou associados, dentro do Bra-
sil, nunca na França, na Itália ou na Inglaterra. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Há engano de Vossa Excelência. 
O Sr. Augusto Meira-Não há, não. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO - A Constituição brasileira permi-

te que as explorações de minas e quedas d'água - emenda que 
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apresentei e que foi aprovada pelo plenário - sejam feitas atra-
vés de concessões a pessoas jurídicas brasileiras, mesmo se consti-
tuídas só de estrangeiros. 

O SR. PRESIDENTE - O tempo de V. Ex.ª está esgotado, mas 
há requerimento do Deputado Félix Valois de prorrogação do pra-
zo para que V. Ex.ª conclua sua oração. Submeto a votos o reque-
rimento: os Senhores que o aprovam queiram ficar como estão. 
(Pausa). Aprovado. V. Ex.ª tem mais 15 minutos. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Agradecido a V. Ex.ª e à Casa. 
Estava eu no seguinte ponto: 
Como já acentuei, num país novo, em desenvolvimento, como 

é o Brasil, o Estado deve interferir supletivamente e só se deve 
cercear a iniciativa privativa nos casos que envolvem a segurança 
nacional. Nesses casos, é evidente que a sociedade de economia 
mista representa a solução de equilíbrio, capaz de assegurar a 
cooperação particular, sem retirar ao Estado e domínio da emprêsa. 

Não vejo como aplicar à Petrobrás as críticas aqui levantadas 
de que nas sociedades de economia mista surge um antagonismo 
entre os interêsses particulares e os interêsses públicos com graves 
prejuízos para o seu normal desenvolvimento. 

Não vejo como aceitar aquelas críticas, porque na Petrobrás o 
interêsse público exclusivo do Estado é o de controlar a política 
do petróleo, a fim de evitar a interferência prejudicial de um mo-
nopólio estrangeiro. 

Fora disso se comungam os interêsses públicos e particulares 
para o fim comum de uma produção cada vez maior de que resul-
tará para ambos uma crescente percentagem de lucro. 

Quanto à exclusão de pessoa jurídica brasileira de que podem 
fazer parte estrangeiros com a proporção de 1/10% para cada en-
tidade, evidentemente tal restrição significa apenas a repulsa pu-
ra e simples à cooperação estrangeira, sem nenhuma razão que se 
enquadre na defesa dos interêsses nacionais. Constitui mesmo uma 
negação do espírito de boa cooperação nas relações internacionais. 
E ainda mais se exacerba essa negação, quando os próprios parti-
dários do princípio argumentam que, com as condições estabele-
cidas na "Petrobrás", nenhum capital se interessará pela subscri-
ção de ações. 

Ainda mais, Sr. Presidente: Devemos verificar o vulto do pro-
blema do petróleo para, juntamente com as outras necessidades 
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brasileiras, algumas das quais, pela sua natureza, só podem ser 
solucionadas com a capitalização integral do Govêrno, sabermos 
se o total dessas necessidades se enquadra dentro das possibili-
dades. 

A área sedimentária do Brasil é de 3 milhões de quilômetros 
quadrados. Para pesquisa e perfuração de postos pioneiros em 1/3 
dessa área, são necessários 200 unidades e 1.500 técnicos. 

Sómente para pagamento das unidades, necessitaremos de 200 
milhões de dólares. Para avaliar o que isto representa, basta aten-
tar para o fato de que o Conselho Nacional do Petróleo dispõe, 
anualmente, de 16 unidades apenas. O problema da pesquisa se 
coloca, pois, na proporção de 12 vêzes a capacidade atual do Con-
selho. 

Os Estados Unidos perfuraram, em 1951, 44 mil poços. Pas-
sando à totalidade da exploração na base do consumo interno, te-
remos, em 5 anos, necessidade pelo preço médio americano (5.000 
dólares por barril), de 25 bilhões de cruzeiros. Deduzindo dessa 
quantia as inversões totais, feitas até hoje, reduziremos a soma a 
19 bilhões de cruzeiros, em 5 anos. 

Cr$ 1.000 
Para reaparelhamento de transportes ferroviários e portos 20.000.000 
Para energia elétrica .................................... . 10.000.000 
Para a Agricultura, Banco Rural, Armazéns e silos, Armazéns 

Frigoríficos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 000. 000 
Colonização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 000. 000 

Teremos um total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 000. 000 
(55 bilhões) em 5 anos, ou seja, 11.000.000,00 (11 bilhões) anuais. 

Evidentemente, o contribuinte brasileiro não suportará um  
acréscimo de taxação, quaisquer que sejam a incidência e a espe- 
cialização, no vulto dessas necessidades extraordinárias.  

O mais grave é que, para 50 % desta quantia, deverão ser ob-
tidas as divisas no valor de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Não 
será possível obter essa importância em saldos de nosso balanço 
comercial. Com os recursos do Estado, é absolutamente impossí-
vel resolver êsses problemas inadiáveis. Temos que recorrer à co-
operação privada, nacional e estrangeira ... 

O Sr. Augusto Meira - A participação estrangeira é vedada 
pela Constituição. V. Ex.ª não mais está na Constituinte e, legis-
lando, ficará subordinado a nossa Carta Magna, que V. Ex.ª ju-
rou defender. · 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO - Justamente naqueles setores 
que, por suas possibilidades, possam atrair essa cooperação. 

Não prevalece o argumento de que os particulares não se in-
teressarão na subscrição espontânea de ações de sociedades de 
economia mista. Não há dúvida que reduzidas foram as subscrições 
nas três primeiras Companhias, que se organizaram sob essa for-
ma: Companhia Volta Redonda, Companhia Vale do Rio Doce e 
Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Em todo caso existem 
atualmente nas duas primeiras companhias cêrca de 90.000 acio-
nistas particulares. 

Convém que a Câmara saiba que subscreveram mais de 98 mil 
acionistas. A soma total da subscrição é pequena. Não consegui o 
total, mas sabemos que é pequena. Chamo apenas a atenção da 
Casa para o número de subscritores: 98 mil acionistas. 

Sabemos todos que o mesmo acontece nas sociedades anôni-
mas, particulares, geralmente de propriedade de um pequeno gru-
po, sem o caráter popular. E, no entanto, só nas Caixas Econômicas 
existem 10 bilhões de cruzeiros de pequenas economias, e~prega
das, em grande parte, em inversões imobiliárias. 

Nos países altamente desenvolvidos, os grandes empreendi-
mentos recorrem sempre com sucesso à contribuição dos pequenos 
acionistas. 

Nos tempos modernos, e principalmente no Brasil, é mínimo o 
número de grupos particulares capazes de arcar com a responsabi-
lidade de investimentos vultosos. Dada, no entanto, a sua capital 
importância procuramos, com providências adequadas, conseguir 
o interêsse e melhor compreensão pública para êsses investimen-
tos. O sucesso de Volta Redonda e da Companhia Vale do Rio Do-
ce, ambas distribuindo hoje dividendos, certamente muito con-
tribuirá para êsse fim. 

A Petrobrás apresenta sob tal aspecto uma inovação interes-
sante de grande alcance. Compulsóriamente, distribui por mais de 
400.000 acionistas uma importância de cêrca de 2 bilhões de cru-
zeiros, em ações. 

Insinuam os mais alérgicos à cooperação estrangeira que, mes-
mo nas condições da Petrobrás (51 % em poder do Govêrno Fe-
deral), 20 a 25% em poder dos Estados, Distrito Federal, Muni-
cípios e autarquias, ou seja, 75% nas mãos do poder público, mes-
mo assim, poderão os trustes infiltrar-se servindo-se das compa-
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nhias brasileiras de direito privado. Infiltrar-se para que fim? A 
ação dos trustes, pela sua própria natureza, só se exerce com a 
movimentação de grande massa de produção, por êles próprios di-
rigida e controlada. 

Numa infiltração assim, que poderiam conseguh· os trustes? 
Subscrever, através de uma companhia brasileira, 1,25% (1 x 2,500) 
do capital; controlar cêrca de 200 dessas companhias a fim de 
conseguir a percentagem de capital necessária para eleger um só 
membro que deverá ser brasileiro nato, do Conselho de Adminis-
tração. O Conselho só tem funções legislativas, sendo a Diretoria 
Executiva constituída de nove membros, todos nomeados pelo Pre-
sidente da República. 

Nunca os trustes pretenderam conservar-se em minoria, pa-
ra garantir uma possível posição de "eterna vigilância". 

A infiltração não é um objetivo, é apenas um meio, um pro-
cesso para um fim. 

Pergunto: será possível nos têrmos da Petrobrás conseguir 
êsse contrôle? O que os trustes querem - e só isso lhes interessa 
- é o contrôle e a execução. 

O Sr. Bilac Pinto - Permita-me um aparte. V. Ex.ª precisa 
considerar, em primeiro lugar, qual o interêsse dos trustes com 
relação à exploração do petróleo brasileiro. Se V. Ex.ª não partir 
dêsse exame, nunca poderá analisar as objeções feitas. Aos trustes 
estrangeiros não interessa a descoberta e a exploração do petró-
leo brasileiro. Essa possibilidade ficou devidamente demonstrada 
ao elegerem êles dois diretores da companhia, e com a presença 
dêsses dois diretores. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Brasileiros natos. 
O Sr. Bilac Pinto - Isso não quer dizer nada. Várias dessas 

companhias, a própria Standard Oil tem brasileiros natos como di-
retores de seus negócios. V. Ex.ª sabe disso. Mas não interessa ao 
caso. V. Ex.ª, porém, há de convir que existe essa possibilidade. 

E também V. Ex.ª não conseguirá defender o projeto do Go-
vêrno que, adotando a forma de sociedade anônima, estabeleceu 
um preceito que não figura em nenhuma sociedade anônima pri-
vada. Diga-me V. Ex.ª: qual a sociedade anônima privada onde 
a minoria pode eleger dois diretores? Cite V. Ex.ª um exemplo. 
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O Sr. Carmelo d'Agostino - Permite o nobre orador um apar-
te, apenas para esclarecer? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO -- Pediria a V. Ex.ª, como aliás, já 
o fiz ao Deputado Bilac Pinto, que desse o aparte quando eu ter-
minar o capítulo, pois, do contrário, não poderei ler esta parte de 
minha oração, que é de capital importância, e meu tempo está 
quase esgotado. 

É preciso não ver em cada estrangeiro um representante de 
trustes. Que outro capital mais legitimamente brasileiro que aquê-
le construído pelo esfôrço dos dois milhões de estrangeiros que 
aqui vivem e trabalham ao nosso lado? 

Aí está o exemplo do México, com larga experiência da explo-
ração do petróleo por intermédio dos trustes, e que pela desapro-
priação se tornou francamente nacionalista. 

Convém ressaltar, porém, que a nacionalização só se efetivou 
depois que o petróleo foi pesquisado e industrialmente explorado. 
Conhecendo os métodos de ação dos trustes e as armas e os proces-
sos de que se utilizam, o México, no entanto, preferiu uma legis-
lação muito mais liberal que o projeto da Petrobrás. 

A Lei que regulamentou o art. 27 da Constituição mexicana es-
tabelece, em seu art. 1.0 , que ao Estado cabe o domínio direto, ina-
lienável e imprescritível de todos os carburetos de hidrogênio. O 
art. 6.0 estabelece que a exploração do petróleo será feita da se-
guinte forma: 

1.º - por trabalho que realize o Govêrno, através de seu ór-
gão competente; 

2.0 - por intermédio das instituições públicas petrolíferas 
criadas por lei; 

3.º - mediante contrato com sociedades particulares. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Permite, agora, um aparte? 
O SR. ISRAEL PINHEIRO - Pediria a V. Ex.a me deixasse 

terminar a parte relativa ao México. Depois, terei muita honra 
em ouvir V. Ex.ª, como sempre tive. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Muito obrigado. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO - Pelo dispositivo do art. 10 os 

contratos a que se refere o item 3 do art. 6.0 somente podem ser 
celebrados: 

a) - com particulares mexicanos;  
b) - com sociedades constituídas integralmente de mexicanos;  
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e) - com sociedades de economia mista, nas quais o Govêrno 
federal represente a maioria do capital social. 

Os contratos são feitos com prazos de 25 a 30 anos, para pes-
quisa, exploração e até venda para o exterior, com participação na 
base de 25, 50 a 55% do óleo extraído. 

O México admite, pois, a exploração por particular mexicano, 
sem a estranha concepção do "testa de ferro". 

Quanto às sociedades de economia mista, a· única restrição 
que lhes é imposta é ter o Govêrno maioria das ações e serem 
estas nominativas. 

Quer dizer: no regulamento do petróléo mexicano não há ne-
nhuma outra condição que determine como êsse capital de 49 % 
possa ser estabelecido. 

O Sr. Bilac Pinto. - Pode V. Ex.ª informar o nome de uma 
sociedade de economia mista que esteja funcionando no México? 

O Sr. Lôbo Carneiro - Não existe nenhuma. 
o SR. ISRAEL PINHEIRO - Não estou discutindo a aplica-

ção das leis mexicanas, mas, sim o texto destas leis. Ignoro se 
estão sendo ou não aplicadas. 

O Sr. Bilac Pinto - Se vamos examinar a lei mexicana, temos 
de considerar as condições em que ela surgiu. O México, sabe 
Vossa Excelência, foi. .. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Lá o petróleo foi industrializado 
e explorado. 

O Sr. Bilac Pinto - ... obrigado a desapropriar inopinada-
mente a indústria petrolífera. Não esperava por isso. Foi pelo abu-
so das companhias de petróleo, que não queriam cumprir acór-
dão da Suprema Côrte do México, que o Govêrno mexicano fêz a 
desapropriação. 

Lutava com grandes dificuldades para efetuar os pagamentos 
e, por isso, transigiu numa legislação que tolerava a sociedade mis-
ta; mas na prática nunca executou esta legislação e não existe 
no México nenhuma sociedade mista dêsse tipo. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Julgo que não deveremos con-
cluir que o México tenha feito essa lei sob pressão, como o Brasil 
não fará. 

O Sr. Bilac Pinto - Foi devido à situação de dificuldades 
financeiras. 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO - Aliás, vou mostrar a V. Ex.a, 
pois ali existe um artigo que permite a execução do contrato. 

O Sr. Bilac Pinto - Mais ou menos nas mesmas condições. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO - V. Ex.ª permitiria que uma com-

panhia explorasse durante 30 anos uma jazida de petróleo e pu-
desse até mesmo exportar, pagando 50% ao Govêrno? 

O Sr. Bilac Pinto - V. Ex.ª não pode, nunca, comparar o caso 
do México, que tem auto-suficiência em matéria de petróleo, com o 
Brasil. Não pode comparar tôdas as suas cláusulas. É diferente. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - É um argumento contra Vossa 
Excelência. Se o México tem petróleo explorado e produzindo, evi-
dentemente pode fazer exigência muito maiores. 

Já tive ocasião de responder ao Sr. Hermes Lima que serei so-
cialista no Brasil, quando estivermos em condições de desenvol-
vimento geral. Nessa ocasião, se o Brasil tiver seus recursos em 
franca produção, estarei de acôrdo em que todos aquêles que re-
presentam fonte básica da economia sejam nacionalizados. No 
momento, não temos recursos. Nacionalizar o quê? 

O Sr. Flores da Cunha - Quero perguntar ao ilustre mestre 
Sr. Bilac Pinto, quando se refere à exploração do petróleo do Mé-
xico, o seguinte: com que capitais, com que técnicos foram desco-
bertas as jazidas de petróleo do México? O Estado desapropriou a 
Shell, a Standard Oil, depois de ter sondado e cubado as suas 
jazidas. 

O Sr. Bilac Pinto - Peço licença para responder ao General 
Flores da Cunha. O petróleo no México surgiu sem grande tra-
balho de pesquisa. Os poços mais ricos foram descobertos por aca-
so, como no início da exploração petrolífera nos Estados Unidos. 
Devo, porém, informar a S. Ex.ª que quando de lá saíram, os ame-
ricanos e inglêses não deixaram nenhum trabalho de pesquisa, 
não deixaram nenhuma documentação. O Govêrno mexicano, en-
tão, reiniciou todo o trabalho de pesquisa e lavra'., e, hoje, está pro-
duzindo em condições mais econômicas do que na época dos in-
glêses e americanos. E o resultado é que suas reservas são maiores. 

O Sr. Flores da Cunha - Conheço isso um pouco mais que o 
ilustre Professor. Sei, por exemplo, que o México, durante o do-

47 - 26 246 



- 738-

mínio dos trustes, tinha um consumo de 20 % da sua gasolina: 
depois que as companhias estrangeiras foram desapropriadas, o 
consumo subiu para 80% . Mas os trabalhos iniciados foram feitos 
pelos descobridores, pela primeira companhia. 

O SR. PRESIDENTE -Atenção! Lembro ao nobre orador que 
dispõe de apenas três minutos para terminar seu discurso. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Obrigado, Sr. Presidente. 
Antes, porém, desejava ouvir o aparte do Deputado Aliomar 

Baleeiro. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Sr. Deputado, V. Ex.ª deve estar 

aborrecido e muito aborrecido com o Sr. Presidente da República, 
porque, hoje Vossa Excelência outra coisa não tem feito dessa tribu-
na senão, com muito brilho, contradizer todos os discursos do 
Sr. Presidente da República a respeito dos capitais estrangeiros. 

São notórias as minhas divergências ideológicas e políticas 
com o Sr. Presidente da República. Mas em alguns pontos concor-
do com frases de S. Ex.ª muito candentes contra os trustes e que 
podem merecer aprovação. Não sou eu que negue a utilidade do 
dinheiro, do braço nem da competência do estrangeiro. Depende 
aí da integridade e da confiança do Govêrno para tratar de igual 
para igual com os trustes estrangeiros. 

Agora pergunto a V. Ex.ª o seguinte: Contesta que grandes 
emprêsas americanas, tendo feito uma política de investimentos 
intensa em alguns países latino-americanos, influíram desastrada-
mente na política dêsses países, fizeram pressões militares e na-
vais e os reduziram até à pobreza, segundo os melhores testemu-
nhos de observadores históricos? Contesta V. Ex.a êste fato? E isso 
no século XX? 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Deputado Aliomar Baleeiro, es-
tou com meu tempo esgotado. Não desejo fugir do assunto. Pergun-
tarei no entanto a V. Ex.ª ... 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Com prazer. 
O SR. ISRAEL PINHEIRO - ... acredita V. Ex.ª que nas 

condições da Petrobrás serão possíveis essas influências desastra-
das à política do petróleo no Brasil? 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Teríamos de reabrir o debate desde 
o comêço. 
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o SR. PRESIDENTE - Atenção! O tempo do orador está 
esgotado. 

O SR. ISRAEL PINHEIRO - Terminando, Sr. Presidente, que-
ro deixar consignadas nos Anais desta Casa as razões do meu voto 
neste projeto de vital importância para a economia nacional. 

1 - Aprovo o domínio direto das jazidas pelo Poder Público; 
2 - Concordo com a organização da Petrobrãs, proposta pelo 

Govêrno, com as modificações sugeridas pela Comissão de Finanças. 
3 - Preferiria, no entanto, uma solução menos restritiva em 

relação à cooperação do capital privado nacional e estrangeiro 
nas linhas gerais da legislação mexicana. 

Sou, portanto, radicalmente contrário à exploração estatal e a 
qualquer emenda que restrinja ainda mais, na Petrobrás, a coope-
ração do particular, nacional ou estrangeiro. (Muito bem; muito 
bem. Palmas. O orador é cumprimentado) . 

............................................................. 
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SESSA.O EM 2 DE JULHO DE 1952  

ORDEM DO DIA  

Primeira discussão do Projeto n.º 1.516-A, de 1951, 
que dispõe sôbre a constituição da Sociedade por Ações 
Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima e dá outras pro-
vidências. (Do Poder Executivo). Anexo o Projeto número 
1.595, de 1952, que dispõe sôbre a organização da Socieda-
de por Ações Petróleo Brasileiro S .A. e dá outras provi-
dências; tendo parecer com emendas da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, com voto em separado do Sr. Castilho 
Cabral e aeclarações de voto dos Srs. Lúcio Bittencourt 
e Augusto Meira; com parecer da Comissão de Segurança 
Nacional, adotando como substitutivo do Projeto número 
1.516, de 1951, de iniciativa do Poder Executivo, o Projeto 
n.O 1.595, de 1952, com emendas; parecer com emendas, 
da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Pú-
blicas; parecer com emendas da Comissão de Economia. 
Parecer da Comissão de Finanças, com emendas ao Pro-
jeto e favorável às emendas das Comissões de Constitui-
ção e Justiça, e de Economia, com declaração de votos dos 
Senhores Alde Sampaio, Abelardo Andréa e Raul Pila. 
(Anexos os Projetos números 1.517-51 e 1.595-52). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Medeiros Neto. 
(Pausa). 

Não está presente.  
Tem a palavra o Sr. Aziz Maron. (Pausa).  
Não está presente.  
Tem a palavra o Sr. Ponciano dos Santos.  
O SR. PONCIANO SANTOS * - Sr. Presidente, já tendo 

sido largamente exposto nesta Casa pelo Deputado Raimundo Pa-
dilha o ponto de vista do Partido de Representação Popular, sôbre 
o petróleo, desisto da palavra, para que seja encerrado quanto an-
tes o debate sôbre o assunto. (Muito bem). 

"' Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. ALUÍSIO DE CASTRO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
a magnitude do problema do petróleo no Brasil e a relevância da 
questão, face aos projetos oferecidos à Câmara dos Deputados, não 
nos poderiam permitir que de uma e de outra nos ocupássemos nes-
ta oportunidade, ao sabor de observações que me ocorressem no 
momento, sobretudo sujeito aos apartes que me viessem a ser da-
do~;; no curso desta oração. 

A vista de tais circunstâncias, sem dúvida ponderáveis ao pri-
meiro exame, hão de consentir os companheiros desta Casa que 
entremeie a minha oração de considerações que para aqui já tra-
go escritas. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, - Testemunha presencial dos 
acontecimentos que precederam imediatamente à descoberta do 
petróleo na Bahia, marco primeiro de tôdas as atividades reais e 
positivas dos que, há três lustros, o criam no subsolo brasileiro, 
seria objeto de minhas considerações neste instante o histórico 
dos fatos que vivem na memória dos meus conterrâneos, se não 
fôra a circunstância de falar numa hora em que os imperativos 
regimentais da urgência me não permitam discutir o Projeto nú-
mero 1. 516. Se êsse invencível motivo não me dá ensejo à recons-
tituição daqueles acontecimentos, que de um lado alteiam os sen-
timentos cívicos e patrióticos de dois dignos baianos - Manoel 
Inácio Bastos e Oscar Cordeiro - e, de outro, desmentem o in-
terêsse e o entusiasmo dos agentes dos podêres públicos, na des-
coberta do nosso petróleo, seja-me lícito, pelo menos, afirmar, nes-
te momento, à Nação que não foi senão vencendo quase insuperá-
veis sacrifícios que a Bahia conseguiu convencer o Govêrno da 
República, nos idos de 1939, da realidade dessa ainda agora inva-
lidada riqueza do seu território, tantas vêzes contestada e ridicula-
rizada nos relatórios do Ministério da Agricultura de então. O Se-
nhor Presidente da República, que outro não é que o honrado 
brasileiro que então dirigia os destinos do Brasil, àquele tempo, 
deve sentir-se neste instante, despertado pela experiência amar-
ga que lhe adveio da atitude incoercível dos negadores do petró-
leo baiano, particularmente daqueles que compartilhando das res-
ponsabilidades da administração pública brasileira, se aforçura-
vam, sem explicações acolhíveis, em desautorizar, veementemente, 
os que não queriam senão antecipar a necessária exploração da 
riqueza, que, mais cedo o mais tarde, haveria de ser realizada, 
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mas que, tanto mais se antecipasse no tempo, evitaria os sombrios 
prognósticos que hoje enchem de temores os responsáveis pela sor-
te da situação econômico-financeira do País, em futuro não remo-
to. Não precisamos relembrar aqui os nomes dos que, como técni-
cos do Ministério da Agricultura, enviados à Bahia, entre 1938 e 
1939, para as averiguações da procedência do óleo do Lobato, lan-
çaram à publicidade categóricos relatórios, refertos dos mais pro-
fundos raciocínios de autoridade, contestando, a pé firme, o que 
chamavam de pura e simples invencionice ou fantasia da imagina-
ção daqueles dois baianos que se atreveram anunciar ao País a 
existência de tamanha riqueza. Não precisamos recordar aqui a 
posição de conformidade em que se deixou ficar o Govêrno com 
as conclusões de tais relatórios, os quais, entretanto, se chegaram 
a amortecer, no espírito dos brasileiros de outras paragens, o en-
tusiasmo provocado pelos brados de Manoel Inácio Bastos e Os-
car Cordeiro, não afetaram, porém, a convicção da gente baiana, 
ante as provas materiais que êstes lhe ofereciam. Não importa, 
afinal, reviver aqui que, inculcados como meros agitadores da opi-
nião pública êsses dois pioneiros da descoberta do petróleo sofre-
ram os mais inacreditáveis constrangimentos, inclusive perda de 
sua liberdade, pela intrepidez com que se houveram ainda quando 
se buscava no incêndio do primeiro poço fazer desaparecer os ves-
tígios de sua existência. Tudo isso, no entanto, deve estar, perma-
nentemente, presente à lembrança do Chefe da Nação, para que, 
no encaminhamento das providências que se procuram coordenar, 
para os efeitos de enfrentar o problema do petróleo no Brasil -
não venhamos a adotar fórmula ou fórmulas aparentemente mais 
convenientes aos interêsses nacionais, só porque assim as enten-
dam os nossos sabedores da técnica petrolífera, mas, no fundo, al-
tamente prejudiciais a uma grande soma dêsses interêsses, no que 
se relaciona até com a própria defesa da integridade do País, nos 
dias incertos de amanhã. 

Pouco se nos dá saber que, em conseqüência da mais intensa 
propaganda de jornais, estações de rádio, comícios na praça pú-
blica, conferências em recintos cerrados, discurso nesta e na outra 
Casa do Congresso Nacional, duas sejam as correntes de opinião, 
a respeito de como devemos encaminhar a exploração das nossas 
jazidas petrolíferas; se sob a forma rigorosa do monopólio estatal 
ou se sob uma das várias e passiveis modalidades de participação 
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do capital privado nacional. Pouco se nos dá saber, repetimos, que 
entre os têrmos dessas alternativas se repartem as preferências dos 
que se têm manifestado sôbre a momentosa questão. 

Distanciando-nos de uma e de outra atitude de espírito, no 
que elas guardam de exclusivismo, admitimos que a orientação 
mais acertada, porque mais racional, na fixação de seguros rumos 
para uma política petrolífera, num País de minguados recursos 
financeiros, seria a que permitisse, livremente, a pesquisa e a lavra 
do óleo, onde quer que a concorrência dos capitais privados, nacio-
nais ou estrangeiros, o quisesse, com exceção, apenas, da ou das 
regiões onde, até agora, mercê dos esforços e do financiamento do 
poder público, já esteja êle sendo devidamente explorado ou em 
vésperas de o ser. Divergindo, destarte, de ambas as correntes de 
opinião, no que elas têm de radical, acolhemos, como de boa suges-
tão, o que exprimem de convinhável aos interêsses nacionais, para 
desprezar, tão-sómente, o que se nos afigura demasiadamente pe-
rigoso para êsses interêsses, face aos ônus incalculáveis que se 
teriam e se terão de impor à atual geração brasileira, na obten-
ção de recursos superiores aos limites de sua capacidade. Vale di-
zer, por outras palavras, que consideramos razoável continue a ser 
explorada pelo Estado a jazida compreendida na província petro-
lífera em que se integram os Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, 
Espírito Santo, porque aí já se fizeram positivos os trabalhos do 
Conselho Nacional do Petróleo, como por igual, consideramos me-
lhor avisado o regime de concessão a emprêsas de caráter privado, 
servidas por capitais nacionais e estrangeiros, para a pesquisa e 
a lavra do petróleo nas demais províncias petrolíferas do País, 
como as definem e delimitam os relatórios oficiais. 

Resumindo, afirmamos: 
a) Que somos pela exploração estatal, no que tange às áreas 

onde a ação do Conselho Nacional do Petróleo já tornou realidade 
a. lavra do precioso óleo, bem assim as que lhe ficam adjacentes; 

b) Que somos pela livre concorrência da pesquisa e da lavra, 
n.as demais regiões recomendadas pelas estradas dos geólogos e 
geofísicos. 

Para que pudesse a União, através do Conselho Nacional do 
Petróleo, prosseguir com mais intensidade as suas tarefas na pro-
víncia petrolífera que hoje tem como sede os campos da Bahia, 
bastar-lhe-ia uma parte dos recursos em busca dos quais estamos, 
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neste momento, a votar o Projeto n.0 1.517, ou seja, o aumento do 
impôsto único sôbre combustíveis líquidos, concentrando ali tôda 
a sua aplicação, em materiais e mão-de-obra, de modo a garantir, 
a breve trecho, a perfuração de muitas centenas de poços, que 
possibilitassem o conhecimento exato do volume do óleo existente 
não só no subsolo baiano assim também das áreas contíguas, com-
preendendo territórios de Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco 
e Rio Grande do Norte. 

As inversões que ali fizesse a União na sua arrancada de in-
tenso trabalho estariam, por sem dúvida, a salvo de insucessos 
prejudiciais já denunciados, caminharia sempre segura dos ótimos 
resultados que esperavam o esfôrço do homem e a operação das 
máquinas, sem os riscos do infrutífero ou da improdutividade, de-
salentadores . 

Sabemos, todavia, que incorrerá no desagrado dos nacionalis-
tas extremados a nossa opinião, no que concerne à livre concor-
rência, para os capitais privados, nacionais ou estrangeiros, que 
se disponham à pesquisa e lavra do óleo brasileiro, nas demais 
províncias petrolíferas, excluída a em que se enquadram os cam-
pos produtores da Bahia. 

Não nos entristecem nem nos magoam, contudo, os que, dis-
sentindo do nosso ponto de vista e de nossa orientação, no ajuiza-
mento de tão complexo problema, cheguem a supor que estaremos 
a propugnar por fórmula susceptível de satisfazer os apetites dos 
trustes norte-americanos do petróleo. Os que assim pensaram e 
concluíram, sob os impulsos de um nacionalismo míope, não terão 
alcançado o amadurecimento das ponderáveis razões que nos di-
tam inversa linha de conduta, no sentido de salvaguardar os in-
terêsses da nação brasileira, quando cumprimos o dever de preve-
ni-los contra os imprevistos de uma exploração duvidosa, incerta 
ou improdutiva, na voragem de cujos trabalhos se poderão dissipar 
inutilmente, incompensadamente, irreparàvelmente, todos os re-
cursos, por exemplo, que ora se buscam mobilizar, através de uma 
sôbre-oneração fiscal da massa contribuinte. 

Já teriam pensado nisso os concidadãos do ultranacionalis-
mo? Já teriam considerado êles, na simpleza dos seus intuitos, o 
que representará às nossas finanças o fracasso das tarefas da ex-
ploração estatal em que se consumem, se percam, ou se extin-
guam, sem quaisquer vantagens efetivas, dez, vinte ou cinqüen-
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ta bilhões de cruzeiros, coletados na bôlsa magra do povo brasi-
leiro, sob os mais enganosos pretestos de nossa emancipação eco-
nômica? - Já teriam êles refletido, no demasiado dos seus senti-
mentos, sôbre as conseqüências funestas do estado de exaustão das 
fontes econômicas do País que hão de responder pelo desavisado 
das afoitezas em prol do desmedito monopólio estatal? 

É possível - estamos longe de acreditar - que a tôdas essas 
indagações respondam êles, os já chamados vítimas da neurose 
nacionalista que tudo aquilo que de mal e de pior sobrevier ao 
Estado como corolário do mais catastrófico insucesso da explora-
ção monopolística, será nada. A Nação suporta-lo-á como puder. As 
finanças nacionais ficarão abaladas, mas o Tesouro continuará 
brasileiro. As fôrças produtoras do País sofrerão o desgaste re-
sultante do excesso de tributação mas, sôbre os seus destroços no-
vos sacrifícios hão de restaurar a sua pujança. Enfim, ainda que 
todos êsses vexames que ora atormentam o povo brasileiro, se 
agravem, se multipliquem, e devastem todos os setores da riqueza 
nacional, o Brasil continuará Brasil. E aí tudo estará explicado e 
justificado sob o chavão do nacionalismo. Seria o caso de redar-
güir-lhes, todavia, por que tamanhos extremos sentimentais, cria-
dores dessa pesada atmosfera de temor pela sorte de nossa inde-
pendência política, face ao problema da exploração do petróleo, 
não eclodiram, nos momentos em que o Govêrno brasileiro bateu 
às portas dos banqueiros norte-americanos, para realização de vul-
tosos empréstimos, destinados à exploração do potencial hidrelé-
trico da Cachoeira de Paulo Afonso? Por que, também, essa tem-
pestade de superexcitações exacerbadoras do patriotismo não ex-
plodiu, ainda há pouco, nas ruas, nos lares, na imprensa, nos clu-
bes, nos conselhos dos partidos políticos e até nos quartéis, quan-
do votamos o projeto de lei que autoriza o Chefe do Poder Exe-
cutivo a contratar em Wall Street a maior operação de crédito a 
que o nosso País já se obrigou em todos os tempos, para execução 
do Plano Lafer? Por quê? Acosa valerão menos que o nosso petró-
leo os nossos potenciais hidrelétricos? Valerão menos os nossos 
portos, para cuja reconstrução e reequipamento realizaremos os 
empréstimos? Valerão menos as nossas estradas de ferro e de ro-
dagem? Valerão menos os nossos serviços de eletrificação? 

Se êsses valores de natureza heterogênea se equiparam em or-
dem de grandeza econômica, e se todos êles se situam nas dimen-
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sões do território brasileiro, é, realmente, estranhável, que a maré-
-montante dêsse nacionalismo defensivo da unidade nacional, ora 
sob o terror pânico do perigo da exploração petrolífera por capitais 
estrangeiros, não se houvesse erguido há mais tempo, por evitar 
que perdêssemos os rios e as cachoeiras; que nos ocupassem os an-
coradouros; que nos tomassem os caminhos de ferro e as rodovias; 
que nos despojassem, enfim, de todo êsse acervo patrimonial, para 
cuja reconstituição vamos buscar, nos mercados estrangeiros, re-
cursos iguais aos de que se serviram outros povos, para consolida-
ção da sua própria soberania política. 

O mêdo tem as suas razões em virtude das quais se cria im-
primindo um estado de espírito. 

Onde e quanto essas razões despontem de fatos ou circunstân-
cias iguais ou semelhantes, e também do mesmo substrato o 
mêdo insinua-se. 

Importa isso reconhecer que êsse estado de espírito do homem 
tem, por igual, a sua coerência, desde que apoiado na sinceridade 
de pressupostos certos. No caso em espécie, porém, a incoerência 
do mêdo é frontal e afrontosa. O mêdo dos nacionalistas revela-se 
contra os capitais estrangeiros a serviço da exploração do petróleo, 
mas não aparece diante dêsses mesmos capitais, no emprêgo da 
exploração hidrelétrica e de tantos outros empreendimentos na-
cionais. 

J!:sse mêdo, assim, a equacionar-se em têrmos contraditórios e 
paradoxais, êsse mêdo expõe-se à desconfiança das consciências 
menos em causas. 1!:sse mêdo não se explica. J!:sse mêdo tudo mais 
pode ser, mas não o é. 

E é porque reconhecemos a lógica do mêdo que não hesita-
mos declarar que descremos inteiramente dos alardeados motivos 
dêsse nacionalismo que, ao nosso entendimento, constitui, apenas, 
instrumento por muitos usado inconscientemente, por alguns uti-
lizado inadvertidamente e por outros propositadamente usado com 
interêsses inconfessáveis, entreligados a essa política atormenta-
dora que hoje se apresenta em face de perspectivas de uma terceira 
guerra mundial. 

Sr. Presidente, depois destas considerações de ordem geral, 
através das quais deixo, em princípio, perfeitamente fixado nosso 
ponto de vista, passamos a fazer rápido exame para também defi-
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nir nosso pensamento em face dos projetos submetidos ao conhe-
cimento desta Casa. 

Sr. Presidente, discordo do projeto de lei da autoria do nobre 
Deputado Euzébio Rocha, porque, mais do que os outros, se me 
afigura incongruente, na forma e no fundo. Já afirmamos, no seio 
da Comissão de Finanças, no discutir êsse projeto, que se me apre-
sentava como enormidade jurídica, visto como o Direito, em todo o 
Universo, não conhece sociedade por ações em que seus acionistas 
sejam o Estado, as Províncias e os Municípios, nem a essa socieda-
de assim constituída se poderia qualificar de economia mista. Ain-
da que nos dispuséssemos, em assunto de tamanha seriedade, en-
saiar um passo melindroso, numa diretiva inovadora, ainda assim 
a proposição do brilhante Deputado paulista não poderia lograr 
o nosso apoio, porque restringindo aos recursos daquelas entida-
des de direito público e integralização do capital da sociedade, per-
mite que as suas subsidiárias, destinadas à distribuição e comér-
cio dos diversos derivados do petróleo, se formem com a participa-
ção de capitais privados. 

Há, aí, sem dúvida, uma contradição de pontos de vista, para 
a qual não se haverá de encontrar explicação menos defeituosa, 
tanto mais quanto residem, precisamente, na distribuição e no co-
mércio dêsses produtos os atos insusceptíveis dos incalculáveis ris-
cos peculiares a tôdas as tarefas da indústria petrolífera. 

Isto pôsto, além de incidir no chavão do nacionalismo, a fór-
mula consubstanciada no projeto em aprêço padece de outros ví-
cios insanáveis. 

No tocante à proposição governamental, as tintas são outras. 
Como que preparada para atender a tôdas as preferências, agra-
da, em parte, aos olhos de uns e de outros, embora reforce a cor-
rente dos que se antepõem à livre participação dos capitais estran-
geiros. Nisso contraria, fundamentalmente, o nosso entendimento 
pelas razões que deixamos expressas nas considerações iniciais des-
ta oração. Mais do que ninguém, caberia, ao nosso ver, ao Govêr-
no brasileiro eliminar, por uma vez, essa toxina que se infiltrou 
no espírito do povo, para convencê-lo de que somos uma Nação a 
pique de perder a nossa independência, se nos aproveitarmos de 
capitais alienígenas, para levar a efeito a exploração de nosso pe-
tróleo. Cumpria-lhe essa iniciativa, como de tantas outras se tem 
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desincumbido, quando se dispõe a orientar a opinião pública, fren-
te a outras questões de sentido puramente poJítico-partidário. 

Partindo do papel que representamos na Conferência de Haya, 
onde a voz apostolar de Rui Barbosa, há cêrca de meio século, fêz 
vingar o princípio da igualdade de direitos entre todos os Estados 
da comunidade internacional, sem distinção de grandes e peque-
nos na conceituação econômica-política, o Govêrno teria, para anu-
lar tôdas as mistificações dêsse nacionalismo tendencioso e inefi-
caz, uma série bem longa de exemplos a invocar, para demonstra-
nos na conceituação econômico-política, o Govêrno teria, para anu-
temporânea, que a Norte-América ou a Grã-Bretanha, ou a França 
se animariam a arrebatar-nos a soberania política, desatender aos 
direitos dos cidadãos brasileiros, transformar-nos em algum burgo 
africano do século 18. 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Deputado Rui Santos pede pror-
rogação de tempo para que o orador possa terminar seu discurso. 

Em votação o requerimento. (Pausa). 
Aprovado. 

O SR. Deputado Aloísio de Castro dispõe de 15 minutos, para 
concluir suas considerações. 

O SR. AL01SIO DE CASTRO - Obrigado a V. Ex.a, Sr. Pre-
sidente, e ao nobre Deputado Rui Santos. 

Sr. Presidente, esgotado o tempo, e concedida a pequena pror-
rogação de 15 minutos, tudo havemos de fazer para desobrigarmos 
do nosso dever neste curto espaço de tempo. 

Com tal propósito, depois de apontarmos o vício capital da 
proposição do Govêrno, que é aquêle mesmo nacionalismo doentio, 
passamos a indicar os demais defeitos da proposição. O mais grave 
dêles é, sem dúvida, a proibição do acionista que se haja consor-
ciado com mulher estrangeira. Da absurdez dêsse impedimento, 
Sr. Presidente, resulta que um cidadão brasileiro, em tal situação, 
pode galgar - porque nenhuma proibição constitucional se lhe 
antepõe - todos os postos da representação política, inclusive o 
do próprio Chefe do Govêrno Brasileiro, mas não pode ser acionista 
da sociedade prevista pelo projeto governamental. 

Outro êrro, Sr. Presidente, senão outro defeito, de que padece 
a proposição governamental, está em que foge o projeto inteira-
mente à fixação, em linhas gerais, de um plano de atividades para 
a sociedade que se quer compor, de modo que o Petróleo Brasileiro 
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S.A., de posse dos recursos assegurados por mente, para os campos 
petrolíferos já conhecidos, isto é, para os campos petrolíferos da 
Bahia, esquecendo-se por inteiro das demais províncias petrolífe-
ras do Brasil, e intensificar a exploração daqueles poços no Nor-
deste até que se dê o seu esgotamento, sem que outros campos 
consigam suprir a Nação com o produto da sua atividade. 

Teríamos aí arquitetado um plano de ação com gravíssimo 
prejuízo para a economia e para as finanças nacionais, porque os 
campos conhecidos da Bahia e, dentro em pouco, ao que se anun-
cia, os de Sergipe e de Alagoas não poderão, de modo algum, fazer 
a cobertura dos capitais e de quantas obrigações venham a ser 
contraídas pela Petróleo Brasileiro S.A., se as demais regiões pe-
trolíferas do País não entrarem já e já para o trabalho dessa ou de 
quantas emprêsas se queiram organizar como subsidiárias, a fim 
de que se faça, em têrmos convinháveis aos interêsses nacionais, o 
equacionamento dêsse alto problema. 

Em razão disso, Sr. Presidente, e temendo que tal coisa chegue 
a ocorrer, mesmo que, acontecendo, venha apenas satisfazer aos 
capitalistas nacionais, já encaminhamos à Mesa emenda em que 
delimitamos a ação extrativa dessa sociedade, nos campos petro-
líferos da Bahia, a 50 % do volume de óleo conhecido, porque en-
tendemos que enquanto êsse volume conhecido nos campos da 
Bahia onde quer que novas apareçam não correspondam pelo me-
nos a 3 vêzes o volume das necessidades anuais do país, não se deve 
permitir que a ação exploradora da Petrobrás prossiga, a ponto de 
fazer o esgotamento dêsses campos, porque seria isto de conse-
qüências, como já disse, muito graves para a economia e as finan-
ças nacionais. 

Outra emenda, que enviaremos à Mesa, objetivando evitar con-
seqüências como essa que acabamos de apontar, é a que obriga a 
sociedade a empregar nada menos de 40 % de seus capitais em 
novas pesquisas e em novas perfurações nas províncias petrolífe-
ras do Brasil. 

Logo se vê que atitude no encaminhar essas emendas ao pro-
jeto da Petróleo Brasileiro S. A. deflui, Sr. Presidente, de estado de 
desencanto em que ora nos encontramos, por observar neste epi-
sódio como uma andorinha a fazer verão, pois que as demais cor-
rentes de opinião nesta Casa se distanciam inteiramente do nos-
so pensamento. Mas dos males o menor. Desprevalece o nosso voto, 
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no que tange à preferência do órgão que deverá incumbir-se da 
exploração; mas ainda assim, assumindo posição de colaboração 
com a corrente vitoriosa, tentamos inserir no corpo desta lei me-
didas restritivas, consubstanciadas nas emendas a que já aludi-
mos, visando sem dúvida e exclusivamente que dêsse passo gigan-
tesco que vamos dar não nos resulte uma grande, uma imensíssi-
ma. desgraça. 

Sr. Presidente, estas eram as considerações principais que nos 
julgávamos obrigados a fazer perante êste plenário, menos na su-
posição de granjear prosélitos, e mais no desejo de inserir nos 
Anais desta Casa o nosso ente de razão, pedindo a Deus que sejam 
demitidos inteiramente os nossos prognósticos e que colha os mais 
alentadores resultados a idéia vencedora, porque, do contrário, a 
breve trecho, haveremos de estar reunidos nesta Casa em busca de 
uma solução para o depauperamento das finanças nacionais e da 
própria economia brasileira, em conseqüência do desastroso pro-
jeto em favor do petróleo. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Aloísio de Castro, o Sr. Ne-
reu Ramos, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Adroaldo Costa, 2.º Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo mais oradores inscritos, 
declaro encerrada a discussão e adiada a votação do projeto nú-
mero 1.516-A, de 1951. 

Foram enviadas à Mesa mais as seguintes 
EMENDAS 

AO PROJETO N.0 1. 516-A, DE 1952 
N.º 120 

Ao Art. 11: 
Redigir assim: 
Art. 11 - Se os recursos, a que se refere o artigo anterior,. 

ultrapassarem a quantia que permita a integralização do montante 
do capital, referido no art. 3.º, § 1.º, o excesso será aplicado, na 
execução de um plano de eletrificação do país. 

Sala das Sessões, em 6 de junho de 1952. - Wilson Cunha. 
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Justificação 

No discurso pronunciado em 6 de junho, está a justificativa 
para a presente emenda. 

Sr. Presidente: 
A questão do petróleo, que há muito polariza a atenção do povo 

brasileiro e, principalmente, dos homens de govêrno, toma agora 
vulto mais preeminente, ao discutirmos o Projeto n.º 1.516, do Po-
der Executivo, que cria a Petrobrás, sociedade de economia mista 
para exploração do petróleo no Brasil. Pôsto em equação o proble-
ma vem sendo, à saciedade, discutido, debatido e estudado com pro-
fundo interêsse. 

Conferências, discursos, pareceres, relatórios e depoimentos de 
significativa importância, prestados por ilustres técnicos da nação, 
deu-nos ensejo de manusearmos farto documentário, produto das 
maiores inteligências contemporâneas tornando, assim, mais fácil 
nossa tarefa. 

O problema apresenta-se de grande complexidade e difícil so-
lução. A exploração petrolífera no país está ainda na fase primária, 
com uma produção ínfima e probabilidades duvidosas de êxito ab-
soluto. A questão a examinar não é somente a que se relaciona com 
a produção; devemos também levar em conta o seu elevado con-
sumo para estabelecermos meios e modos para obtenção, não de um 
racionamento, mais de uma efetiva política de transportes que re-
duza os gastos de petróleo, com a aplicação de calorias, originària-
mente nacionais, evitando assim, a exaustão de nossas divisas. Im-
põe-se um planejamento em tôda a sua extensão. Particularizar ape-
nas o petróleo, num programa só de produção, afigura-se-nos uma 
orientação muito estreita, pois, em face das peculiaridades eco-
nômicas do país, a produção de energias e o nosso sistema de 
transportes internos devem ser entrosados num plano nacional de 
energias e transportes, tão conexas e estreitas são as suas relações. 

A contingência econômica nos indica que os programas de 
energia do carvão, do petróleo, do potencial hidráulico, ou quantos 
mais sejam, devem constituir um plano geral de energias e os 
planos de transporte e industrialização devem se adaptar às even-
tualidades das nossas disponibilidades energéticas naturais, com o 



- 753-

mínimo de calorias adquiridas no exterior, tendo-se em conta não só 
a economia de divisas, mas, principalmente, a independência de 
meios na conjuntura de uma guerra. 

O quadro geral de calorias consumidas no pais, segundo as 
estatísticas, nos indica que os transportes e as indústrias são acio-
nadas por 220.000 bilhões de calorias, conseguidas pelas lenha, 
petróleo, carvão e eletricidade. 

Quadro estatístico (1951) - Bilhões de calorias 

Lenha ................................. . 160.000  
Carvão ................................. . 20.180  
Petróleo ................................ . 40.182  
Eletricidade ............................ . 2.185  

Os nossos transportes terrestres compõem-se de dois grandes 
sistemas: o ferroviário e o rodoviário. 

O primeiro emperrado, obsoleto e esquecido, ainda com seus 
36. 000 quilômetros de linha, em sua maior parte em condições téc-
nicas desfavoráveis, com equipamento antiquado e antieconômico, 
possuindo apenas 4. O11 locomotivas, mais 183 do que há cinco anos 
atrás e 60.759 vagões em 1951, contra 60.195 em 1948. :&:ste sistema 
de transporte teve o seguinte rendimento: 

Transporte (Milhares - Quilogramas - Toneladas) 

Passageiros ....................... . 10.023.260  
Bagagens . . . . . . ................. . 207.444  
Mercadorias ........................ . 7.760.000  

As importações, no ano passado, de material para o reaparelha-
mento de nossas estradas de ferro, foram simplesmente ridículas. 
Basta dizer que gastamos mais na importação de instrumentos de 
música, motocicletas e bicicletas (Cr$ 359. 162. 000,00) do que na 
compra, no exterior, de locomotivas e material para as nossas fer-
rovias. 

Quadro - 1951 

Acessórios para locomotivas ........... . 
Acessórios para vagões ................ . 
Locomotivas ......................... . 
Vagões . . . . . . . . . .................. . 

30.773 
30.668 

128.436 
165.897 

Total .......................... . 345.774 

48 - 26 246 
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A importação de carvão-de-pedra para as ferrovias e indústrias, 
em 1951, atingiu a soma de Cr$ 482. 811. 000,00. 

Locomotivas . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Vagões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 99 

O quadro das importações no setor petróleo, matérias-primas 
e manufaturas consumiu cêrca de quarta parte das nossas divisas, 
conseguidas com a venda de produtos exportáveis, quase todos êles 
de procedência agrícola. 

IMPORTAÇAO - 1951 

MATÉRIAS-PRIMAS Toneladas Cr$ 1.000,00 

Gasolina .................... . 1976066 1816 028 
óleos combustíveis .......... . 2 750 264 1209 315 
óleos lubrificantes .......... . 183 431 515 318 

3 540661 
Manufaturas: 

Câmaras-de-ar e pneus 4406 166 898 
Canúnhões ................. . 56054 1111216 
Chassis de caminhões e ônibus 56054 1111216 
Acessórios para automóveis .. 26 238 1223 981 
Máquinas p/conserva de estr. 6834 138388 
Automóveis para passeio ... . 59691 1407 580 
Camionetas ................. . 1215 41297 

TOTAL ................. . 5431656  

Matérias-primas .......................... . 3 540 661  
Manufaturas ............................. . 5431656  

TOTAL Cr$ 8 982 317 

Importação - 1951 

Número de veículos existentes no país em 1951 

Automóveis de passeio ................ . 262.529  
Caminhões e ônibus .................. . 260.244  
Motocicletas .......................... . 16.144  

Total ......................... . 538.917  
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Valor total dos veículos existentes, preço médio por unidade, 
Cr$ 34.000,00 FOB segundo a CEXIM. - Cr$ 18.303.178.000,00 

Sr. Presidente: 
Exposto como está de maneira clara e insofismável, dentro da 

realidade dos números concluímos que a política de transportes 
terrestres inclinou-se, acentuadamente, para a solução rodoviária, 
desprezando, totalmente, o parque ferroviário da nação, quando 
tudo estava e está a indicar, em face dos nossos recursos energéticos 
naturais - o grande potencial hidráulico - uma política em que 
predominassem as ferrovias eletrificadas cabendo às rodovias o pa-
pel de rêde auxiliar, subsidiárias às estradas de ferro. 

Autonomia de planos, ferroviário e rodoviário, sem um en-
trosamento de interêsses, relacionados com uma política de ener-
gias, parece-nos inaconselhável e até mesmo injustificável. 

É a ausência de planejamentos do conjunto dos setores econô-
micos da Nação - energia, transporte, produção, distribuição, con-
sumo e comércio externo o responsável, numa constatação fiel e ir-
retoquível, pelas deficiências assustadoras verificadas em diversos 
setores econômicos. 

Ao invés de se construir estradas de automóvel paralelas às fer-
rovias, não seria mais conveniente que, com êsses recursos finan-
ceiros, eletricássemos as estradas de ferro, promovêssemos a sua 
eletrificação e lhes déssemos melhores equipamentos? 

É incontestável que num pais em que a única energia efetiva, 
abundante e barata é a hidrelétrica, tôda a solução de transporte 
e acionamento de indústrias deve basear-se nesta fonte energética 
sempre que fôr possível. 

Sr. Presidente. 
Concluindo a série de considerações sôbre o problema dos trans-

portes e energias, apreciaremos agora o projeto de lei n.º 1.516, do 
Poder Executivo que institui a "Petróleo Brasileiro S. A.''. - "Pe-
trobrás". 

A fórmula estabelecida de sociedade de economia mista já foi 
prc:>.!tmdamente estudada, e é, a meu ver, a que melhor atende aos 
interêsses nacionais. Faço apenas uma ressalva quanto ao projeto, 
na parte referente aos recursos destinados à efetivação de pesquisas, 
exploração e industrialização do petróleo. Os novos aumentos tri-
butários estabelecidos, na proposição governamental, vão produzir 
uma concentração de recursos muito além da desejada pelo próprio 
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Govêrno, ultrapassando em muito os 10 bilhões de cruzeiros previs-
tos pelo parágrafo 1.º, do Art. 3.º do projeto de lei h.º 1.516. 

Se essa concentração de recursos fôr realmente muito grande, 
além da prevista, receamos que a eletrificação do País, programa 
tão reclamado pelas nossas contingências econômicas, fique pre-
judicada, pois, então, não poderemos exigir maiores sacrifícios dos 
contribuintes. 

A solução dos problemas de tal envergadura não se atinge so-
mente com o dinheiro; entra em causa fatôres diversos como o tem-
po necessário aos estudos, a formação de técnicos, a execução das 
obras etc. 

Pelos depoimentos prestados à Comissão de Economia, tivemos 
ensejo de saber que se fôssem adquiridas 10 sondas para pesquisas 
do petróleo, somente seis poderiam ser colocadas, no prazo de um 
ano, o máximo que comporta as áreas, onde estão se realizando os 
estudos geológicos e geofísicos. 

Quanto à refinação temos o exemplo de Cubatão iniciada há 
quase três anos, cujo término ainda será para daqui 3 ou 4 anos. 
O fator tempo é preponderante. A indústria petrolífera do Canadá, 
onde não houve falta de recursos, levou 80 anos para obter uma 
produção considerável. 

Formulo, Sr. Presidente, anexo a êste discurso, uma emenda ao 
projeto n.º 1. 516-51, regulamentando os recursos que se nos afi-
guram excedentes para dar-lhes uma destinação intimamente liga-
da ao problema de energia e, mesmo, ao de petróleo, não no que 
diz respeito à sua produção, mas à sua redução de consumo. 

Pretendemos, com esta emenda, sem prejudicar os recursos 
necessários à solução do petróleo brasileiro, destinar desde já, meios 
financeiros a serem aplicados no aproveitamento do nosso potencial 
hidrelétrico. 

N.O 121 

Acrescente-se onde convier: 
Ficam canceladas tôdas as isenções de pagamento de qualquer 

tributação sôbre combustíveis líquidos importados ou produzidos 
no Brasil, concedidas a quem quer que seja e sob qualquer título. 
Mesmo os órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário ficam obrigados ao pagamento dessa tributação 
sem exceção alguma. 

S. S., 27 de junho de 1952. - Clóvis Pestana. 
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Justificação 

É alarmante o número crescente de órgãos governamentais 
e paraestatais que gozam do privilégio de dispor de gasolina com 
isenção do pagamento dos impostos alfandegários. 

O Govêrno. deve ser o primeiro a dar o bom exemplo de que é 
preciso mobilizar todos os recursos possíveis para acelerar a solução 
dêsses dois grandes problemas nacionais, o do petróleo e o das estra-
das de rodagem. 

S. S., 27 de junho de 1952. - Clóvis Pestana. 

N.0 122 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - Durante os primeiros cinco anos de funcionamento da 

Petrobrás, sàmente poderão ser acionistas as pessoas de direito pú-
blico interno e as sociedades de economia mista indicadas nesta Lei. 

Parágrafo único - Vencido êsse prazo e verificada a insufi-
ciência dos recursos tributários para pesquisa e exploração do pe-
tróleo nacional, poderão ser admitidas como acionistas as demais 
pessoas indicadas no Art. 13, precedendo autorização legal. 

Justificação 

A emenda estabelece o mais rígido monopólio estatal pelo pe-
riodo de 5 anos, permitindo após êsse prazo, em face dos recursos 
obtidos e dos resultados verificados, um reexame mais objetivo do 
assunto. Oralmente, indicarei, de modo mais preciso, as razões 
justificativas da proposição. 

Sala das Sessões, 9 de junho de 1952. - Lucio Bittencourt. 

N.O 123 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - As jazidas de petróleo de rochas betuminosas e pirobe-

tuminosas e de gases naturais, existentes no território nacional, são 
mantidas no domínio privado da União como bens inalienáveis e 
imprescritíveis constituindo sua pesquisa e lavra monopólio do Go-
vêrno federal. 

Parágrafo único - O monopólio previsto neste artigo será 
exercido pela União através da Petrobrás e de suas subsidiárias; 
constituídas na forma desta Lei. 

Em 27 de junho de 1952. - Lucio Bittencourt. 
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N.0 124 

Onde convier, acrescente-se: 

Art. - Enquanto o volume conhecido do óleo nos campos pe-
trolíferos da Bahia e áreas àdjacentes não fôr três vêzes maiór que 
o consumo anual do Rio, a sua extração, por parte da Sóeiedade, 
fica limitada a cinqüenta por cento da quantidade existente. 

Justificação 

A emenda tem por objetivos evitar o esgotamento dos campos 
petrolíferos já conhecidos em detrimento dos interêsses nacionais, 
e a frouxidão das iniciativas da Sociedade no tocante à descoberta 
do petróleo nas demais províncias petrolíferas do País. - Aloísio 
de Castro. 

N.O 125 

Onde convier, acrescente-se: 

Art. - A Sociedade deverá empregar nunca menos de quaren-
ta por cento dos seus recursos, nos trabalhos de pesquisa, para 
descoberta de novos campos petrolíferos.~ Aloísio de Castro. 

N.O 126 

Submenda à Emenda n.0 82 da minha autoria ao projetD 
n.0 1. 516, referente à "Petrobrás": 

Acrescente-se à emenda 82 o seguinte: "(Art. 129 - I - II da 
Constituição)". 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1952. - Augusto Meira. 

Justificação 

A emenda visa à referência ao art. 129 - I - II, da Cónsti~ 
tuição, como esta costuma fazer em casos semelhantes e justifica-
-se acompanhando a norma constitucional. 

Sala das Sessões, em 18 de junho de 1952. - Augusto Méira. 
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