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SESSÃO EM 9 DE JULHO DE 1952 

EXPEDIENTE 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lobo Carneiro, 
por cessão do Sr. Saulo Ramos. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Senhor Presidente, Srs. Deputados, 
em meio a intensa vibração, realizou-se nos dias 5, 6, 7 e 8 de julho, 
a III Convenção Nacional de Defesa Nacional do Petróleo. 

Dessa Convenção, participaram cêrca de 600 Delegados, repre-
sentando os Estados da Federação e o Distrito Federal, eleitos nos 
Congressos previamente efetuados nesses Es.tados; participaram da 
Convenção, através dos Vereadores enviados especialmente para to-
marem parte nos trabalhos, as Câmaras Municipais de Goiânia, 
João Pessoa, Santa Maria, São Leopoldo, São Vicente e Maroim. 
Três das delegações estaduais foram presididas por Deputados às 
Assembléias Legislativas. A do Espírito Santo, pelo Deputado 
Custódio Tristão, do PR, a de Goiás, pelo Deputado Neto Campos, 
do PSP; a da Bahia, pelo Deputado Heraldo Guerra, do Partido 
Socialista. 

Participaram também da Convenção três presidentes de Uniões 
Estaduais de Estudantes: do Estado do Rio, de Goiás e de Minas 
Gerais; e o Presidente da União Nacional dos Estudantes, além de 
delegados provenientes de tôdas as camadas sociais, inclusive 
grandes delegações operárias. 

A Convenção inaugurou-s_e solenemente no Salão Nobre da 
Câmara do Distrito Federal, no d.ia 5 de julho com uma assistência 
que superlotou o recinto, os corredores e o hall vizinho, avaliada 
em número bem superior a mil pessoas. Participaram da Mesa Di-
retora cinco generais do Exército, os Generais Felicíssimo Cardoso, 
Artur Carnaúba, Antônio Henning, Vicente de Paula Vasconcelos 
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na exploração do petróleo brasileiro, porque tats capitais 
seriam pura e simplesmente os capitais dos grandes trus-
tes que já tantas atribuições e malefícios têm causado 
a outros povos; 

b) A III Convenção se opõe também à participação 
de capitais particulares nacionais, não só para eliminar os 
possíveis "testas-de-ferro", como porque sendo a indús-
tria do petróleo essencialmente monopolista, deve ser 
integralmente exercida pelo Estado, destinando-se os 
seus lucros ao financiamento da expansão de suas pró-
prias atividades, bem como a aplicações que venham 
beneficiar tôda a coletividade; 

c) A III Convenção considera absolutamente indis-
pensável que o monopólio estatal abranja todos os ramos 
da indústria, desde a pesquisa, a lavra, o transporte es-
pecializado e a refinação, até o comércio distribuidor, 
uma vez que tal monopólio seria inoperante se entre-
gasse seus produtos à rêde comercial dos trustes. O mo-
nopólio estatal da distribuição não excluirá a presença 
de pequenos revendedores, varejistas, operando à base de 
comissões fixas. O monopólio estatal é no entanto indis-
pensável no comércio atacadista, isto é, na distribuição 
em grosso; 

d) A III Convenção considera que a entidade a ser 
criada para exercer o monopólio estatal tenha a maior 
flexibilidade e autonomia, de modo a funcionar em mol-
des comerciais, sem prejuízo da necessária fiscalização de 
suas atividades pelo Parlamento e pela opinião pública; 

e) A III Convenção considera que devem ser forne-
cidos amplos recursos financeiros à entidade a ser criada 
para exercer o monopólio estatal de modo a obter-se um 
rápido desenvolvimento de suas atividades, para que o 
Brasil· se liber.te, no menor prazo possível, da dependência 
de importação de produtos petrolíferos. 

II - A III Convenção Nacional de Defesa do Pe-
tróleo repudia como impatriótico e lesivo aos interêsses 
do povo brasileiro o projeto n.º 1.516, do Poder Executivo, 
que cria a sociedade mista "Petrobrás". O caráter entre-
guista da referida proposição, já demonstrado de maneira 
irretorquível na análise feita pelo Centro de Estudos e 
Defesa do Petróleo e da Economia Nacional, foi unânime-
mente reconhecido pela Comissão de Segurança Nacional 
da Câmara dos Deputados. O referido projeto, além de 
conter inúmeras e variadas brechas capazes de dar aos 
trustes as oportunidades para penetrar na exploração do 
petróleo nacional, visando ao futuro domínio de tôda a 
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indústria, é manifestamente inconstitucional como re-
sulta do confronto do parágrafo único de seu artigo 2.0 , 

e de outros seus dispositivos com os artigos 146, 148 e 153 
parágrafo 1.º, da Constituição Federal. 

III - A III Convenção Nacional de Defesa do Pe-
tróleo, tendo examinado as emendas parciais apresenta-
das, por ocasião da 1.a discussão na Câmara dos Depu-
tados, ao projeto da "Petrobrás", considera que tais emen-
das não eliminam os riscos da penetração dos trustes e 
os inconvenientes da participação de capitais privados, 
mesmo brasileiros, contrariando assim frontalmente os 
interêsses nacionais, que exigem o monopólio estatal, nos 
têrmos da I Resolução. 

Do exame dos três patrióticos substitutivos, de ini-
ciativa dos Deputados Euzébio Rocha, Osvaldo Fonseca e 
Bilac Pinto, a III Convenção manifesta ao Congresso 
Nacional sua preferência pelo 3.º substitutivo citado. 

A III Convenção apela à Comissão de Segurança Na-
cional da Câmara dos Deputados no sentido de que em 2.ª 
discussão adote o sub$titutivo patrocinado pela União De-
mocrática Nacional, e subscrito por parlamentares da 
quase totalidade dos partidos, inclusive pelo Deputado 
Euzébio Rocha. 

A III Convenção, no entanto, apresenta ao substitu-
tivo da União Democrática Nacional uma subemenda 
assegurando o monopólio estatal para o comércio distri-
buidor atacadista. 

IV - A III Convenção recomenda, como contribuição, 
para solucionar o problema da aquisição dos equipamen-
tos necessários à in~ústria do petróleo, a aceitação das 
propostas concretas, feitas ultimamente por países da 
Europa mediante troca por produtos nacionais exportá-
veis. 

V - A III Convenção Nacional de Defesa do Petróleo 
manifesta o seu caloroso aplauso à Diretoria do Centro 
de Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional 
pela maneira enérgica com que, repelindo e anulando a 
tentativa de proibição do patriótico conclave a pretexto 
da visita do Secretário de Estado Norte-americano, de-
monstrou que o nosso povo abdica de suas prerrogativas 
constitucionais, principalmente da livre' manifestação do 
pensamento e do direito de reunião. 

A III Convenção protesta contra as violências poli-
ciais verificadas em vários pontos do país, atingindo pa-
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triatas que defendem o petróleo nacional, notadamente 
nos Estados de Minas Gerais e Alagoas e conclama os bra-
sileiros a exigirem a imediata libertação de Henrique Mou-
ra, prêso em Santos a 30 de setembro de 1949, por ocasião 
de um comício patrocinado pelo CEDPEN. 

VI - A realização vitoriosa da III Convenção Nacio-
nal de Defesa dÕ Petróleo constitui uma demonstração 
eloqüente do vigor atingido pela campanha do petróleo 
que já conquistou a esmagadora maioria do povo brasi-
leiro. 

A III Convenção conclama os patriotas a prossegui-
rem com intensidade redobrada na luta em defesa do pe-
tróleo, confiante na vitória final do povo contra as inves-
tidas dos trustes estrangeiros, contra a Petrobrás e pelo 
monopólio estatal. 

Encaminhando à direção do Centro de Estudos e 
Defesa do Petróleo e da Economia Nacional as oportunas 
e objetivas sugestões sôbre organização e propaganda 
aprovadas nas sessões plenárias, a III Convenção propõe 
a realização imediata de Congressos Regionais, em Pôrto 
Alegre, São Paulo, Recife e São Luís". 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem). 





SESSÃO EM 5 DE AGOSTO DE 1952 

...............................................................  
EXPEDIENTE 

O SR. LOBO CARNEIRO (Para uma comunicação) - Sr. Pre-
sidente, uma das resoluções mais importantes da III Convenção 
Nacional de Defesa do Petróleo, que se realizou, vitoriosamente, 
nos dias 5 a 8 de julho passado, apesar da tentativa de proibição, 
foi a convocação de quatro Congressos de Defesa do Petróleo, a se 
realizarem neste mês de agôsto. 

No próximo dia 15 se reunirão os Congressos Regionais de 
Pôr.to Alegre e de São Luís, aquêle compreendendo o Estado do 
Rio Grande do Sul, e êste o Pará, Maranhão, Piaui, Ceará e os 
Territórios . 

No dia 22, ainda dêste mês, se reunirão os Congressos Regio-
nais de São Paulo e Recife. O de São Paulo, compreendendo Minas 
Gerais, Espirita Santo, Estado do Rio, Distrito Federal, São Paulo, 
Mato Grosso e Goiás. O de Recife, compreendendo os Estados do 
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas e 
Sergipe. 

:S:sses congressos serão constituídos por delegações, eleitas em 
conferências municipais, que já se estão realizando, bem como os 
demais preparativos para essas quatro grandes convenções de 
defesa do petróleo, os quais estão em franco desenvolvimento. 
Tudo indica que êsses quatro Congressos Regionais, em seu con-
junto, serão demonstração, ainda mais forte que a própria Terceira 
Convenção, em prol do monopólio estatal para tôdas as fases da 
indústria do petróleo. 

Eram estas as comunicações que tinha a fazer. (Muito bem; 
muito bem). 





SESSÃO EM 11 DE AGOSTO DE 1952 

EXPEDIENTE 

O SR. WOLFRAM METZLER (Para uma comunicação) * - Sr. 
Presidente, acabo de receber o seguinte telegrama: 

"A Associação Comercial Pôrto Alegre, fiel sãos prin-
cípios de leal colaboração aos podêres públicos sempre 
nortearam sua ação, sente-se dever expressar vossência 
seu pensamento quanto debatida questão petróleo brasi-
leiro, acentuando conveniência adoção fórmula organiza-
ção economia mista moldes Volta Redonda, desde que 
impossível exploração exclusivamente privada. É o que 
tomamos liberdade submeter esclarecida ponderação vos-
sência confiantes solução final resguardará plenamente 
interêsses vitais nação. Atenciosas saudações. - Osvaldo 
Rentzch, Presidente". 

Sr. Presidente, é com imenso prazer que leio êste telegrama, 
o que coincide com o ponto de vista que sempre defendi e sempre 
continuarei defendendo. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Passa-se à 2.ª parte do expediente.  
Tem a palavra o Sr. Oscar Passos. (Pausa).  
Não está presente.  
Tem a palavra o Sr. Luís Viana.  

O SR. LUtS VIANA - Sr. Presidente, solicitei a palavra a 
fim de ler, para que conste dos Anais da Casa, uma série de arti-
gos publicados na Bahia, pelo eminente professor Jaime Junquei-

• Não foi revisto pelo orador. 
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ra Aires, ex-Presidente da Assembléia Constituinte, nos quais de-
fende a tese da propriedade do Estado, em minha terra, a maior 
repercussão e que, naturalmente, merecerâ a atenção de todos os 
Srs. representantes de Estados, interessados nesse magno proble-
ma brasileiro . 

Os artigos são os seguintes: 

"DE QUEM É O PETRÓLEO 

Em nome de minha constituinte: a Bahia 

Jaime Junqueira Aires, Advogado 

I 

1 - Na qualidade de brasileiro e de baiano, pelo sangue, pelo 
nascimento e pela devoção, a que se junta a de advogado, creio 
que posso tomar em mãos, s~m mandato expresso, - como as po-
deria tomar qualquer dos meus patrícios - a causa e a defesa da 
Bahia neste tão controvertido caso do petróleo e das jazidas pe-
trolíferas e de gás existente~ no território baiano. 

2 - Três são as correntes neste momento antagônicas no que 
se refere à exploração do petróleo: 

a) a primeira, que se bate por que se institua monopólio, e a 
União faça a exploração diretamente, por órgãos seus; 

b) a segunda, que propugna pela criação de sociedade de 
economia mista, como a que está sendo projetada sob a denomi-
nação de "Petrobrás"; 

e) a terceira, que sugere a exploração livre, com maiores ou 
menores restrições, quanto ao contrôle do Poder Público, ou mes-
mo, sem nenhuma restrição. 

3 - São três teses divergentes, embora se possa !obrigar maior 
proximidade entre a primeira e a segunda do que entre estas e 
a terceira, que está impregnada daquilo que se chama liberalismo 
econômico radical. Entretanto, apesar de divergentes, são tôdas 
três concordantes num ponto: na pressuposição de que a proprie-
dade dos lençóis petrolíferos baianos pertence indubitàvelmente à 
União, e que à União pertence o gás de Aratu. Ora, é esta proprie-
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dade que necessita ser provada. Porque, se não provada, ou ela 
pertencerá a particulares, ou ao Estado da Bahia. Veremos no cur-
so destas Razões que pertence à Bahia. 

4 - Convém dito, logo de início, que desprovida a Bahia -
govêrno e particulares - os largos recursos imprescindíveis a tão 
grande tentâmen, e sendo a exploração do petróleo assunto de 
interêsse nacional, necessária se torna a intervenção da União 
Federal a ser feita nos têrmos do artigo 146 da Constituição da 
República, que aqui vai transcrito: 

"A União poderá, mediante lei especial, intervir no 
domínio econômico, e monopolizar determinada indús-
tria ou atividade . A intervenção terá por base o interêsse 
público e por limite os direitos fundamentais assegurados 
nesta Constituição." 

Uma coisa, porém, é a União dispor do petróleo como bem seu, 
do seu património, que livre e desembaraçadamente lhe pertença; 
e coisa diversa é interessar na sua exploração, chamá-lo a si e 
erigir monopólio. A primeira entende: e quem dispõe do que é seu 
não lesa a ninguém. A segunda é uma faculdade política. Neste 
ultimo caso, o proprietário deve ter justa compensação, sob pena de 
ser explorado em benefício da União Federal que, dêste jeito, se 
estaria locupletando ilicitamente com vantagens advindas de coisa 
que sua não é. 

5 - Num regime federativo, como o brasileiro, a União tem, 
limitadamente, aquêles podêres, faculdades e direitos que lhe são 
outorgados na Constituição; e nos Estados remanescentes todos 
os que, pela Constituição, não lhes são proibidos, ou vedados. Tôda 
outorga de direitos à União deve constar explicitamente da Cons-
tituição, ou decorrer implícita e forçosamente de suas cláusulas ex-
plícitas; tôda proibição ou limitação de direitos dos Estados deve 
igualmente ser feita de modo explícito, ou inferir-se implícita e 
forçosamente de cláusulas expressas da Carta Magna. 

Ditos êstes princípios fundamentais em que se assenta o pró-
prio regime federativo brasileiro, duas regras principais são postas 
para o caso de dúvida se determinado direito ou poder foi ou não 
outorgado à União, e se foi ou não vedado aos Estados; 
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a) se a dúvida é quanto à outorga à União, o intérprete da 
Constituição deve resolvê-la contra a União, que é a outorgada, e 
titular de direitos derivados; 

b) se a dúvida é quanto à proibição, deve o intérprete resol-
vê-la em favor dos Estados, que são os proibidos, e titulares de di-
reitos originários e remanescentes. 

Como é sabido, tanto no regime brasileiro, como no norte-
-americano estas duas regras são chave-mestras de interpretação 
constitucional. 

6 - Ora, qual a prova de que, pela letra da Constituição, per-
tençam à União as jazidas de petróleo e de gás existentes na Ba-
hia? Esta suposta propriedade da União é precisamente, a que ne-
cessita ser provada e provada sem sombra de dúvida. Porque, na 
dúvida, não é dado ao intérprete e muito menos ao Congresso Fe-
deral incluí-la no patrimônio da pessoa jurídica que é a União. 

A Constituição de 194~, ao discriminar as matérias de com-
petência da União lhe confE.!riu o poder de legislar sôbre "riquezas 
do subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica, flores-
tas, caça e pesca" (artigo 5.0 , n.0 15, letra "l"). E' transparente e 
meridiano que o poder político que a União tem de legislar sôbre 
certos assuntos não decorre do seu direito patrimonial de proprie-
dade sôbre tais bens: riquezas minerais, águas, florestas, energia 
elétrica, e todos os animais da fauna brasileira, desde as ostras aos 
quadrúpedes, apropriáveis ou ocupáveis por pesca ou por caça. 
E' bem evidente. 

E ao tratar englobada;rnente, de minas e demais riquezas do 
subsolo e das quedas d'águai,, repetindo o mesmo pensamento já ex-
presso na Constituição de 1937 e na de 1934, dispôs a Carta de 
1946, no artigo 152 e nos §§ l.º e 3.º do artigo 153: 

Art. 152 - 4,s minas e demais riquezas do subsolo, 
bem como as quedas d'água, constituem propriedade dis-
tinta da do solo p;ara o efeito de exploração ou aproveita-
mento industrial. 

Art. 153 - C> aproveitamento dos recursos minerais 
e de energia hidráulica depende de autorização ou conces-
são federal na forma da lei. 

§ 1.º - As aµtorizações ou concessões serão conferi-
das exclusivamente a brasileiros ou a sociedades organi-
zadas no país, assegurada ao proprietário do solo prefe-
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rência para a exploração. Os direitos de preferência do 
proprietário do solo quanto às minas e jazidas, serão re-
gulados de acôrdo com a natureza delas. 

§ 3.º - Satisfeitas as condições exigidas pela lei, en-
tre as quais a de possuírem os necessários serviços técni-
cos e administrativos, os Estados passarão a exercer nos 
seus territórios a atribuição constante dêste artigo. 

Da leitura dos dispositivos acima, vigentes em três Constitui-
ções sucessivas (as de 34, 37 e 46), se vê que, em possuindo os Es-
tados os necessários serviços técnicos e administrativos, logo "pas-
sarão a exercer", nos seus territórios, a atribuição de autorizar e 
conceder exploração de recursos minerais, nos têrmos da lei fede-
ral, o que bem prova que tais riquezas minerais não pertencem à 
União. A União incumbe, tão-somente: 

a) o poder de legislar sôbre riquezas minerais, poder de na-
tureza "política" e que não é "direito patrimonial de propriedade"; 

b) o de dar autorizações e concessões para aproveitamento 
de riquezas minerais, enquanto os Estados não possuírem, para 
tanto, os necessários serviços técnicos e administrativos. Eviden-
temente, mercê dessas duas atribuições, uma permanente e outra 
transitória, não poderá a União passar além delas a ponto de se 
imitir na propriedade de tôdas as riquezas minerais do País por si 
mesma, inclusive de dar os lençóis petrolíferos baianos a si pró-
prios". 

7 - Conhecemos em Direito duas capacidades: a de "direito" 
e a de "fato" : o "exercício". São inconfundíveis. Uma coisa é ser 
capaz de direitos, e outra ser capaz de pessoalmente exercê-los. 
Assim, por exemplo, o menor de 15 anos possui plena capacidade 
de ter direitos; mas é absolutamente incapaz o seu exercício. Seu 
representante legal praticará, por êle, os atos da vida civil. Mas 
nem precisa ser dito que a propriedade de seus bens não passa, com 
isto, à pessoa dêsse representante legal . 

Em via de regra, quando a lei estabelece em relação a alguém 
uma incapacidade de exercício, o faz com o fito de proteger o de-
clarado incapaz . Está sabidamente, no rol das declarações de in-
capacidade de exercício, um dos grandes capítulos de Direito de 
"proteção aos fracos". A lei os declara "incapazes de fato" para 
protegê-los e ampará-los, e aos seus bens; para resguardá-los de 

2 - 26245 
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que pelos atos que cometam, se entregues a si próprios, não venha 
a ser atingida a substância mesma dos seus direitos . 

A Constituição Federal, como já o fizera a de 1934 e a de 1937, 
ao se referir a minas e faculdades dos Estados relativamente a elas 
por limites, apenas, e, ainda assim transitórias, à simples capaci-
dade de exercício das unidades federadas de darem autorizações 
ou concessões para aproveitamento de recursos minerais por con-
siderar que a maior parte dos Estados brasileiros não possuía ser-
viços técnicos e administrativos apropriados: e para proteção dêles 
e não contra êles, incumbiu a União Federal daquela atribuição, 
que cessará quando organizados necessàriamente os serviços admi-
nistrativos e técnicos estaduais. Restringindo temporàriamente 
a capacidade de exercício, nada restringiu a Constituição quanto à 
capacidade de direitos dos Estados de referência à propriedade dos 
recursos minerais do seu território; e assim pôsto a reafirmou. 
"aqui de uno dicit de altero negat"; "inclusio unius exclusio al-
terius". 

Em matéria de minas e riquezas minerais, a limitação dos di-
reitos dos Estados se cinge a isto: 

a) a observância da lei federal a respeito (artigo 5.º, n.o 15, 
letra "l" da Const.), lei esta que não pode contrariar a Consti-
tuição; 

b) a verem exercida pela União a atribuição de dar autori-
zações e concessões para exploração e aproveitamento dessas ri-
quezas enquanto não organizarem seus serviços competentes. 

E o poder e incumbência da União nisto se restringe e ter-
mina: 

- o poder de exercer temporàriamente essa autorização e 
concessão, poder que se tornará ineficaz quando advier uma con-
dição resolutiva, qual a de cada Estado organizar aquêles serviços. 

Concluir que por fôrça dessa faculdade, dêsse poder de exer-
cício sob condição resolutiva decorre forçosamente direito de pro-
priedade a alguém é chegar a resultado lógico realmente surpreen-
dente e chocante. 

8 - Como se está a ver diante do texto da Constituição de 
1946 os lençóis de petróleo e gás existentes no território baiano 
não pertencem à União, nem fazem parte do seu patrimônio como 
pessoa jurídica de Direito Público. Ela pode intervir no assunto, 
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e mesmo monopolizar a exploração do petróleo, nos têrmos do ci-
tado artigo 146 da Constituição, dando então justa compensação 
a quem de direito. Repita-se sempre que intervir é um direito de 
natureza política que não pode ter a conseqüência de tomar para 
o patrimônio do interveniente a título gratuito os bens do patri-
mônio do intervindo. 

9 - Mas, dir-se-á: 
O Código de Minas atual, como o de 1934, não declara as ja-

zidas minerais de propriedade da União? E se da União não a pro-
priedade dos lençóis petrolíferos que prova pertença ela ao Estado? 
Não pertencerá a particulares proprietários do solo sob o qual 
estão situados? 

É o que será examinado a seguir. - Jaime Junqueira Aires. 

DE QUEM É O PETRÓLEO 

Em nome de minha constituinte: a Bahia 

Jaime Junqueira Aires, Advogado 

II 

- Neste caso da propriedade sôbre minas (e petróleo), é ne-
cessário um pouco de história nas nossas Constituições e, mesmo, 
de algumas leis ordinárias, ou melhor; decretos-leis. Limito-me 
a um simples resumo e a indicações principais. 

Tôda gente sabe que meras leis ordinárias ou meros decretos-
-leis não podem infringir a Constituição, nem modificá-la. E tôda 
a gente sabe, igualmente, que, numa Federação, quem outorga di-
reitos à União e estabelece a chamada "cláusula de distribuição 
de podêres" (distributing clause) é privativamente a Constituição. 
A legislação ordinária não é dado alterar esta cláusula, sob pena 
de nulidade. Sabido é, do mesmo modo, ser da tradição constante 
e ininterrupta do Brasil-República que as Constituições Federais 
(desde a de 1891 à de 1946) estatuam sôbre princípios gerais e su-
periores relativos a minas. 

Pois então ver-se-á dêste resumo que, enquanto as Constitui-
ções dizem uma coisa e afastam da União a propriedade sôbre mi-
nas, os decretos-leis afirmam coisas diversas, e, além de desaten-
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derem as Cartas Magnas, porfiam em fazer outorgas de direitos 
à União e em enriquecer o seu patrimônio privado de pessoa jurí-
dica com bens alheios, como se f ôssem decretos-leis verdadeiras 
reformas constitucionais! 

2 - Na época da Colônia as minas do Brasil pertenciam ao 
Rei de P01~tugal. Veja-se a respeito o Livro 2.º das Ordenações do 
Reino. 

Independente o Brasil, não se entendeu paclficamente que 
elas passassem a pertencer ao Govêrno Imperial. Ao contrário . 
A Constituição do Império garantira o "direito de propriedade em 
sua plenitude" e, "como única exceção", abrira a da desapropria-
ção (artigo 179, § 22). Bem vivo era ainda o sentimento de re-
pulsa ao regime do "direito real" (do Rei) sôbre as minas bra-
sileiras; e ali estava, com sua ação de presença, o grande monu-
mento legislativo do século, o Código Civil Francês, que, inspirado 
na velha lição do Direito Romano e desdenhoso do direito feudal 
e de sua dispersão dos direi~os de domínio, assegurava compacta-
mente ao proprietário do sole) a propriedade do subsolo e do espaço 
aéreo. Coerentemente, pelo diploma de 27 de janeiro de 1829, ficou 
reconhecido pelo Império aq proprietário do solo o direito de mi-
nerar em suas terras, independentemente de licença do govêrno. 

Todavia, a lembrança do antigo "direito real" (do Rei) não 
se extinguira. E afinal, em 1867, a lei 1 . 507 o restabeleceu, sob 
crítica e protesto de juristas, principalmente civilistas, de todo o 
ponto justa: o Brasil, com tal lei, deixava a senda das idéias do 
século para reviver o obsoleto e detestado privilégio "real" das Or-
denações Filipinas, em benefício, embora, do govêrno imperial 
brasileiro. 

3 - Não vale aqui rememorar essa controvérsia. O que im-
porta e o que é certo é que, proclamada a República, a Constitui-
ção de 1891, no Título 2.0 , denominado "dos Estados", dispôs no 
artigo 64: 

"Pertencem aqs Estados as minas e terras devolutas 
situadas nos seus territórios ... " 

E no artigo 72, § 17, in fine, também dispôs: 
"As minas pertencem aos proprietários do solo, salvas 

as limitações que forem estabelecidas por lei, a bem da 
exploração dêste ramo de indústria." 
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Não interessa aqui se há ou não há nesses dois dispositivos 
acima, conflito entre os direitos reconhecidos aos Estados e os as-
segurados aos proprietários do solo; e não será demasia lembrar a 
opinião de Carlos Maximiliano, no seu Comentário ao artigo 64, 
de que as minas pertencentes aos Estados são as situadas em ter-
ras devolutas. 

O que é essencial e imprescindível frisar é que com a Consti-
tuição de 91, se aboliu definitivamente o direito de propriedade do 
Poder Central, no caso a União, sôbre as minas situadas nos Esta-
dos. Conforme reconheceu expressamente terminante parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, 
transcrito por Barbalho - o maior dos Comentadores da Carta de 
91 - no seu comentãrio ao artigo 64: 

"a União não tem mais propriedade sôbre as minas." 
4 - Morto estava pois o curto regime da legislação imperial 

inaugurado em 1867. Há defensores da tese da propriedade da 
União sôbre minas que afirmam que esta é a longa tradição brasi-
leira. Evidentemente não é. Longa fôra a tradição da Colônia. 
Longa e, por sinal, opressiva e detestada. Que o diga Tiradentes, 
cuja estãtua se ergue em frente à Câmara dos Deputados, onde 
agora se invoca essa tradição como honrosa. Os mortos se vão; 
só as estátuas ficam ... 

5 - Se extinto todo direito do Poder Central de propriedade 
sôbre minas pela Constituição de 91, é claro que só uma Constitui-
ção lh'o poderia restituir expressamente. 

A Constituição de 1934 não o fêz. Foi promulgada em 16 de 
julho daquele ano. Por fôrça dos seus artigos 118 e 119 e parágra-
fos é que se operou, na época republicana, a cisão entre a proprie-
dade do solo e a das riquezas do subsolo, e se outorgou à União o 
poder ou f acuidade de legislar sôbre minas em geral . Não está dito 
nessa Carta Política, nem explicita, nem implicitamente, que a 
propriedade das minas tornaria à União. Muito ao contrário. Nela 
se estabeleceu o mesmo que se haveria de estabelecer na Consti-
tuição de 46, isto é: 

a) que seria necessária autorização federal para exploração 
de riquezas minerais; e 

b) que essa atribuição deveria ser exercida transitoriamen-
te até que, satisfeitas as condições da lei federal, os Estados orga-
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nizassem seus serviços técnicos e administrativos, quando então 
passariam a exercê-la. 

6 -Tão só todavia, o§ 4.º do artigo 119 da Carta de 34 abriu, 
segundo pensam alguns, uma exceção em favor das faculdades da 
União, embora não de natureza patrimonial: 

§ 4.º - "A lei regulará a. nacionalização progressiva das mi-
nas, jazidas minerais e quedas d'água ou outras fontes de energia 
hidráulica, julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou 
militar do país". 

Que quer dizer essa "nacionalização progressiva"? Se, porven-
tura, significa "pôr em mãos do Govêrno federal, progressivamen-
te", então estará aí provado que êsse Govêrno não tem o que nas 
suas mãos progressivamente se vai pôr. E, mais que tudo, deverá 
ser então lembrado que as atribuições "nacionais" de um govêrno 
não se confundem com o seu patrimônio particular de pessoa ju-
rídica, e que "nacionalizar", não é um modo de adquirir a título 
gratuito os bens de propri~dade de outrem. . . Ainda entendida 
assim tal "nacionalização", claro que deveria haver compensação 
para os que lhe sofressem os efeitos. Aliás, "nacionalizar" não quer 
dizer pôr em mãos do Govêrno Federal", como veremos . 

7 - Mas não é na Constituição de 34 que os defensores da 
tese de que o petróleo per~;ence à União encontram apoio para 
ela. Buscam-na no Código P,e Minas, decreto-lei publicado em 20 
de julho daquele ano, quatro dias depois da Constituição em vi-
gor, e quando já o Sr. Gettj.lio Vargas, eleito Presidente da Repú-
blica, não mais possuía a faculdade de expedir decretos-leis, nos 
têrmos insofismáveis do artigo 2.0 das Disposições Transitórias 
da mesma Constituição. Realmente nesse Código de Minas se diz 
que as minas não manifestfl,das ao Govêrno, dentro em prazo ci-
tado, se teria tornado da União. 

Aí está a origem da qu,estão. 
8 - O Código de Minas não é obra do Poder Legislativo. É 

- repita-se sempre - um decreto-lei publicado em 20 de julho de 
1934, quando, há quatro dlas já, estava em vigor a Constituição 
promulgada em data de 16 e cujo artigo 2.0 das Disposições Tran-
sitórias proíba ao Chefe do Executivo expedir decretos com fôrça 
de lei. O Sr. Getúlio Varga.s, a 20 de julho, já fôra eleito Presi-
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dente constitucional da República e se empossara; e, em matéria 
de leis, somente tinha poder de iniciá-las, sancioná-las ou vetá-las, 
porém não mais o de fazê-las. E' verdade que o Código de Minas, 
publicado a 20 trazia a data de 10. O despistamento é, no caso, 
inoperante . A publicação - frize-se - foi feita a 20 . Sabido é que 
só mediante a publicação os atos públicos são perfeitos; a publici-
dade dos atos públicos é, como o afirmam sem discrepância dou-
trina e jurisprudência constitucionais, um dos princípios caracte-
rísticos do próprio sistema republicano de govêrno. Daí se vê, pois, 
que êsse Código de Minas foi um ato constitucional. 

E' esta, pois, a origem escusa dos pretensos direitos da União 
de propriedade sôbre minas, e, conseqüentemente, sôbre o petró-
leo baiano. 

9 - Mas não é só. Enquanto a Constituinte Nacional de 33-34 
ao elaborar a Constituição, adotava o mesmo ponto de vista da 
Constituição de 1891, isto é, de que a União não tem mais pro-
priedade sôbre minas, o Ministério da Agricultura teimava em 
ressuscitar mais uma vez o obsoleto privilégio real das Ordenações 
Filipinas em benefício, agora, da União Federal. Duas tendências 
opostas, duas políticas inconciliáveis. Ora, raciocine-se: 

a) se, porventura, em 20 de julho de 34 - data de sua pu-
blicação - o Presidente da República tivesse competência cons-
titucional para promulgá-lo como decreto-lei, tal Código seria vá-
lido, mas ainda aí seriam inválidos e nulos os dispositivos que atri-
buíssem a propriedade das minas à União, porque em desacôrdo· e 
exorbitantes dos textos constituci0nais . 

b) E se, porventura, fôsse o citado Código publicado a 10 de 
julho, os mesmos dispositivos estariam revogados pela Constitui-
ção de 16, que, de acôrdo com a tradição republicana, chamou a 
si a faculdade de estabelecer regras supremas em matéria de mi-
nas, e, dispondo sôbre o assunto, instituiu princípios diversos aos 
do Código elaborado pelo Ministério da Agricultura. 

Em qualquer hipótese, portanto, as disposições do Código de 
Minas, publicado em 20 de julho de 1934, que se permitiram outor-
gar propriedade sôbre minas à União devem ser considerados ine-
xistentes desde sua publicação. - Nemo dat quod non potest. 
Ninguém dá o que está além do seu poder de dar. Nullus majus 
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def ectus quam defectus potestatis. Maior defeito não há que o de-
feito de poder. 

10 - O golpe de Estado de 1937 trouxe consigo uma nova 
Constituição. Também ela dispôs sôbre minas, como as anteriores. 
E, ao dispor, não mudou a situação criada pela de 34. Perfilhou 
os dispositivos desta quase com os mesmos vocábulos e não outor-
gou à União a propriedade das riquezas minerais do subsolo. O 
artigo 143 e parágrafos da Carta de 37 não são mais, no fim de 
contas, que os artigos 118 e 119 e parágrafos da Constituição de 34. 

E' verdade que no artigo 36 da nova Carta se escreveu: 

"Art. 36 - São do domínio federal: 

a) os bens que pertencerem à União, nos têrmos das 
leis atualmente em vigor." 

Mas, como se viu, os dispositivos do Código de Minas de 34, 
que atribuíam à União, pro:Qriedade sôbre riquezas minerais não 
poderiam considerar em vigor, por isto que inconstitucionais e 
insubsistentes, conforme já ricou exposto. 

11 - Em 1940 veio a luilfle novo Decreto-lei de n.º 1.985, com 
a reforma do Códig() de Mina~. É, portanto, uma lei ordinária que 
não se pode insurgir contra a Constituição, e ainda menos ou-
torgar direitos à União, pois que a outorga de direitos à União Fe-
deral é privativa das Cartas Politicas. Pois o novo Decreto-lei tor-
nou a atribuir à União a propriedade sôbre minas! 

Isto quer dizer que, enquanto as Constituições republicanas 
vão se repetindo umas às outras no afastar da União a propriedade 
sôbre minas, os Decretos-leis elaborados pela repartição públic~ 
competente do Ministério da Agricultura vão terminando no ofe-
recer essa propriedade à Un~ão. Chega realmente a ser tocante 
essa luta teimosa e inútil dqs bravos técnicos de Minas daquele 
Ministério contra as Constituições - Constituições que são defini-
das como expressão mesma da própria soberania da Nação! 

12 - Nessa luta há como que uma proposta de paz, embora li-
geira e enganosa. E' a do Decreto-lei n.º 366, de 11 de abril de 

Nota "Na publicação de sábado há várias incorreções, algu-
mas sérias, que o leitor entretanto deverá ter corrigido." 
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1938, que entre outros assuntos reconheceu que as jazidas de pe-
tróleo e gases naturais existentes em terras do domínio dos Es-
tados a êstes pertenciam, como sua propriedade imprescritível. As 
demais pertenceriam à União. . . Logo depois, como se sabe, foi 
oficialmente descoberto o petróleo na Bahia. Então reacendeu-se 
como jamais aquela bravura. E veio o Decreto-lei n.º 3. 236, de 7 
de maio de 1941, pelo qual, sempre em desacôrdo com a Constitui-
ção, a União se deu a si mesma "a título de domínio privado im-
prescritível", as jazidas de petróleo e gás existentes no território 
nacional, fôssem quais f ôssem. 

1!:sse Decreto-lei n. o 3 . 236 e outras providências do Govêrno 
Federal constituem o que se poderá chamar a espoliação da Ba-
hia relativamente aos seus lençóis de petróleo e gás e que, como 
tôda espoliação, necessita ser remediada. 

Façamos, porém, uma pausa para continuar. 

DE QUEM É O PETRôLEO 

Em nome de minha constituinte: a Bahia 

Jaime Junqueira Aires, Advogado 

III 

1 - Ficou dito anteriormente, que o Decreto-lei n.º 3.216 e 
outras providências do Govêrno Federal, constituem o que se po-
derá chamar uma espoliação da Bahia em matéria de petróleo 
e gãs. 

De fato, pela Constituição de 37 os Estados podiam tributar a 
produção, o comércio, a distribuição e exportação de combustíveis 
e lubrificantes. Com o petróleo, essa lubrificação poderia consti-
tuir uma grande fonte de receita do Estado. Mas descoberto ofi-
cialmente o petróleo baiano, veio a Emenda Constitucional n.0 3, 
de 18 de setembro de 1940, que acrescentando mais uma alínea 
ao artigo 35 da Carta de 37, vedou aos Estados e Municípios essa 
tributação. Perdeu, pois, a Bahia uma possibilidade . 

Imediatamente após, a 20 do mesmo mês e ano, outra Emenda 
Constitucional foi promulgada, a de n.º 4, que atribuiu à União 
o poder de tributar o petróleo, sua produção, comércio, distribui-
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ção e consumo, sob a forma de impôsto e incidindo sôbre cada es-
pécie de produto. De acôrdo com essa emenda, uma cota-parte da 
arrecadação dêsse impôsto caberia aos Estados e Municípios. De 
que modo? Dizia a emenda que proporcionalmente ao consumo 
de combustíveis e lubrificantes nos respectivos territórios. Ora, 
as regiões do sul, o Distrito Federal e São Paulo, por exemplo, con-
somem mais combustíveis e lubrificantes que a Bahia, mas não 
produzem petróleo. Pois ficaram melhor aquinhoados que a Ba-
hia. A produção baiana não foi sequer considerada para qualquer 
vantagem da Bahia. 

Mas não é só. A injustiça deveria continuar no regime cons-
titucional de 1946. O Art. 13 da Constituição atual outorga a 
competência da União decretar impostos sôbre produção, comér-
cio, distribuição, consumo, importação de lubrificantes e combus-
tíveis líquidos e gasosos. Diz o § 2.º dêsse artigo 15 que, da renda 
resultante dessa tributação, 60 % , no mínimo, serão entregues aos 
Estados e Municípios propoljcionalmente à sua superfície, popula-
ção, consumo, e Produção, nos têrmos da lei federal a ser elabora-
da. Pois vem a Lei 302, de 13 de julho de 1948, e estabelece a distri-
buição das cotas em 2 parcelas, uma de 48% e outra de 12%, de-
vendo a primeira ser rateada entre os Estados e Distrito Federal 
do modo seguinte: 

dois décimos do montante, proporcionalmente às superfí-
cies; dois décimos do montante, proporcionalmente às po-
pulações; SEIS D1~CIMOS do montante, proporcional-
mente ao consumo; e doze por cento restantes, distribuí-
dos ao Distrito Federal, Estados e Territórios, na mesma 
proporção, com a obrigação dos Estados de entregarem 
aos Municípios as cotas dêstes, rateadas do mesmo modo. 

Ora, como se viu, a Constituição de 46 contemplou a Produção 
como uma das bases de cálculo para o rateio da primeira parcela. 
Pois a Lei 302 a omitiu! A Bahia, que produz petróleo, ficou des-
denhada, enquanto que outros Estados que não produzem, mas 
consomem mais combustíveis que ela, tiveram contemplados em 
seis décimos a subcota de rateio proporcionalmente ao consumo. 
Sim, senhores, isto aconteceu, isto está acontecendo no Brasil na 
hora em que vivemos com evidente desrespeito da Constituição. 
Para a Lei 302 é como se a :j3ahia não produzisse petróleo. E quan-
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do a Bahia pede, como outros Estados justamente pedem e pedi-
ram, favores vários do Govêrno Federal, chamam-na por vêzes, de 
pedinte. Ela não é pedinte, nem mendiga, ela é espoliada. 

2 - Essa é a espoliação quanto ao rateio da renda da tributa-
ção do lubrificante e combustíveis líquidos. Voltemos à espoliação 
dos lençóis petrolíferos e de gás, que é a maior. Volvamos ao De-
creto-lei 3 . 236, de 1941. 

Visto já foi que o Decreto-lei n.0 366, de 1938, fizera uma curio-
sa partilha: as jazidas petrolíferas situadas em terras do domínio 
dos Estados pertenceriam a êstes; as demais seriam de propriedade 
da União. É claro diante dos princípios constitucionais do nosso 
regime federativo (mesmo os da Carta de 37), que um mero De-
creto-lei não podia fazer tal partilha; nem dar aos Estados o que 
já era dêles, nem outorgar à União coisa que a Constituição lhe 
não distribuira. 

Entretanto, após êsse Decreto-lei, o petróleo baiano jorrou 
e se tornou uma realidade não mais ocultável. Não teve dúvidas 
nem cerimônias a União. E promulgou o Decreto-lei 3.236, de 
7 de maio de 1941, que no seu artigo 1.º começa assim: 

"Art. 1.º - As jazidas de petróleo e gases naturais 
existentes no território nacional pertencem à União, a tí-
tulo de domínio privado imprescritível." 

Note-se muito bem que, de acôrdo com a doutrina anterior do 
próprio Govêrno de então, consubstanciado no precedente Decre-
to-lei 366, somente pertenciam à União as jazidas petrolíferas si-
tuadas fora das terras do domínio particular dos Estados. (Dou-
trina, como se viu, errônea, porque a Constituição não dera à União 
êsse direito). Agora, porém, já essa interpretação não servia - a 
União tomava para seu patrimônio tôdas as jazidas. Se inconsti-
tucional foi o primeiro decreto, mais inconstitucional ainda foi o 
segundo. Inconstitucional e vulpino. 

3 - Os defensores e exegetas do Decreto-lei 3. 236, de 1941, 
justificam-no com a alegação de que a Constituição de 1937 era 
"nacionalista". Para êles, o Decreto-lei citado representa a "na-
cionalização" das jazidas de petróleo e gás. 

Nacionalização não é confisco. E o que o Decreto-lei 3. 236 
quis fazer foi o confisco. Pior que isto, o confisco de bens públicos, 
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de bens dos Estados - Estados que estão dentro da Nação, que 
todos êles fol'mam a Nação, sem os quais a Nação não haveria, e 
não podem ser concebidos como entidades fora dela . 

"Nacional" não é só a União. Nacionais são os Estados, os Mu-
nicípios, os indivíduos, cuja cidadania é a brasileira, as pessoas 
jurídicas brasileiras. Quando um país necessita "nacionaliza;r" 
certa indústria ou atividade, não quer isto dizer que deva obriga-
toriamente entregá-las ao govêrno central, e, muitíssimo menos 
confiscá-las e transferir bens e direitos para o patrimônio privado 
dêste. Pode fazê-lo por muitos modos, e modos apropriados. Não 
fôra assim, a "nacionalização" da imprensa teria a conseqüência 
de transferir para o patrimônio da União, a título obrigatoria-
mente gratuito a propriedade de todos os jornais. Tomar para seu 
patrimônio sem indenização o que é de outrem não se chama "na-
cionalizar". Mesmo no vocabulário do Estado Novo. O verbo serã 
outro... 

A União brasileira como' a americana, a venezuelana, ou a me-
xicana, tem três características que se não confundem entre si: 

a característica "nacionral"; 
a característica "federal"; 
a característica de pessoa jurídica com direitos "patrimo-

niais", como outra pessoa jµrídica de Direito Público. 
Quando, por exemplo, a União nomeia embaixadores, faz tra-

tados, ou fixa as bases da eP,ucação popular, ela exerce um poder 
de natureza nacional. 

Quando, por hipótese, iptervém num determinado Estado pa-
ra garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes estaduais ou 
assegurar a execução de decisão judiciária, desincumbe-se de atri-
buição de natureza federal. 

Mas quando adquire ou aliena bens (como no caso do domí-
nio útil dos terrenos da m21rinha) e se trata de seu patrimônio, 
ela é então apenas uma pessoa jurídica como outra qualquer, em-
bora com certos e definidos privilégios. 

Essas noções comezinhas nunca foram desconhecidas no Bra-
sil-República, salvo quando a aventura caudilhista buscou no fas-
cismo "vencido, depois, nos campos de batalha" uma nova filoso-
fia e uma nova doutrina políticas para vestir o seu velho empiris-
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mo "do Poder pelo Poder". Então o que se quis implantar no Bra-
sil, como pressuposição jurídico-social que deveria inspirar tôda 
a política e a legislação, foi isto: 

a) que nacional é só a União; 
b) 'que "nacionalizar" é o mesmo que confiscar em benefí-

cio do patrimônio da União os seus bens nacionalizáveis. 
O Decreto-lei 3. 236 é fruto da tendência que então reinava nas 

esferas governamentais e de que "nacionalismo" é um sentimento 
e uma política que sómente podem ser afirmados com espírito de 
ocupação, de requisição, de absorção e anti-federalismo. E' o mes-
mo "nacionalismo" salvadorista das efêmeras tiranias caudilhes-
cas da América do Sul, que têm acabado por ser, por sarcasmo his-
tórico, as mais desnacionalizadoras de tôdas. 

4 - Baseada neste Decreto 3. 236 evidentemente inconstitu-
cional, é que a União ostenta agora, diante dos olhos das próprias 
bancadas baianas na Câmara e no Senado, o petróleo baiano como 
capital seu para constituição da "Petrobrás". No projeto dessa so-
ciedade de economia mista, a Bahia, que tem o petróleo, vai de 
roldão com outros Estados que não o produzem nem o têm. 

E' possível à diligência e devotamento dos representantes 
baianos melhoria dessa situação. Mas o que é necessário dizer 
com severidade e espírito de reivindicação, a fim de que mais uma 
explicação não se consume, é que o petróleo baiano não pertence 
à União, e sim à Bahia. 

5 - Quanto aos particulares proprietários do solo, têm êstes, 
assegurado por 3 Constituições sucessivas (as de 34, 37 e 46) di-
reito de preferência para exploração. Tal direito não é absoluto, 
pois que depende de lei que o regulamente, sendo que, na regula-
mentação, a lei terá em vista a natureza das jazidas petrolíferas. 
E tratando-se de jazidas de petróleo e gás, pode a lei regulamentar 
o assunto de modo especial, sem todavia praticar espoliação. E' 
esta a interpretação que se deve dar ao artigo 153, § l.º da Cons-
tituição de 1946. E no caso da aplicação do artigo 146 da Carta 
Magna, como foi sugerido na primeira parte destas razões, êstes 
proprietários ficarão legalmente privados de tal direito de pre-
ferência, mas é claro que lhes será devida a justa compensação 
por essa perda. Não têm os proprietários do solo propriedade dos 
lençóis petrolíferos e de gás, porque desde a Constituição de 34, 
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se cindiu a propriedade do solo da do subsolo onde existiam rique-
zas minerais, e desde então esta deixou de pertencer àqueles. 
Não é demais notar que tal cisão já se operara (e por fôrça de uma 
Constituição) quando anos mais tarde o petróleo foi oficialmente 
descoberto. "Oficialmente", porque não mais possível foi impor-se 
à opinião nacional, com certeza intangível, a versão oficial federal 
de que na Bahia não havia petróleo. 

Finalmente: 

"Art. 1.º - As jazidas de petróleo e gases naturais 
existentes no território nacional pertencem à União, a 
título de domínio privado imprescritível." 

Finalmente 

6 - Terminam aqui estas razões. Intervenha a União, como 
ao Congresso Nacional parecer conveniente, no assunto do petró-
leo. Mas faça-o nos têrmos d~ Constituição, respeitando os direitos 
da Bahia e dando a ela a cor,npensação devida, e não com base em 
decretos-leis inconstitucionaiiS que, simples diplomas de lei ordiná-
ria, se arvoraram em outorgar direitos à União como se Constitui-
ções fôssem. Ao Congresso caberá decidir se prefere o caminho lar-
go que lhe abre o artigo 146 \ia Constituição vigente, ou as veredas 
tortuosas de simples decretqs-leis exorbitantes e infringentes dos 
próprios principias constitucionais vigorantes ao seu tempo. 

Faça-se o monopólio de Estado ou continua-se a sociedade 
"Petrobrás" (e quem auscultar a opinião geral da população baia-
na saberá que ela se inclina para o alvitre primeiro como primeira 
etapa para encaminhamento da solução do problema do petró-
leo): os direitos da Bahia devem ser respeitados. 

Quanto às jazidas de gás, a Bahia necessita delas, porque ne-
cessita de indústrias. Nada prova que deva aí, por conveniência 
ou utilidade nacionais, intervir a União. Bem mais sensato e útil 
que próximo às jazidas se estabeleça um parque nacional de in-
dústrias ou as usinas geradoras da fôrça que irá mover êsse par-
que. Ninguém provou, ainda, que haja maior conveniência para o 
Brasil em transportar gás a fim de que mova indústrias distantes 
do que em colocá-las próximas de suas jazidas. A Bahia também 
é Brasil, e ninguém o será rnais do que ela. 
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São estas as reivindicações da minha terra natal e êstes seus 
desejos. Tomando-lhe a causa espontâneamente, como seu Advo-
gado, não esqueço que a modéstia do Patrono está em desacôrdo 
com a excelsitude da Constituinte. 

Falo em nome daquela sob cujo céu nasceu, como eu nasci -
o Brasil mesmo. Daquela que lhe deu o primeiro teto de palha, a 
primeira igreja, o primeiro paço de govêrno, daquela que, depois, 
seria a única a dar o seu sangue para lhe consolidar a independên-
cia. Nas horas de dó ou nas horas de vitória, o Brasil a viu sem-
pre a seu lado, fôsse na rampa do desastre de Curupaiti ou na 
rampa do triunfo em Lamas Valentinas. Nas horas de extremi-
dade encontrou-a sempre, pontual e fidelíssima - no passo da 
carga. 

No momento em que ela tem no seio um tesouro que a pode 
redimir de suas tão grandes vicissitudes não espera que os repre-
sentantes do Povo brasileiro a espoliem. 

Não importa, pois, a obscuridade de Patrono. Porque não falo 
em meu nome. 

Falo em nome de minha Constituinte - a Bahia. 
Bahia, 2 de julho de 1952. - Jaime Junqueira Aires, advogado. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem). 





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

. . . . . .. . .. . . . . . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. 
EXPEDIENTE 

O SR. LOBO CARNEIRO (Para uma comunicação) * - Senhor 
Presidente, a III Convenção Nacional de Defesa do Petróleo, que 
se realizou nos dias 5 a 8 de julho passado como público, resolveu 
prosseguir nos seus trabalhos desdobrando-se em quatro congressos 
regionais. 

Dou conhecimento à Casa, através de telegrama recebido pelo 
General Felicíssimo Cardoso, da realização vitoriosa do Congresso 
Regional de São Luís, que abrangeu os Estados do Amazonas, Pará, 
Maranhão, Piauí e Ceará e Territórios. A Convenção foi instalada 
no dia 15, e enviou o seguinte telegrama: 

"No momento da instalação do Primeiro Congresso 
Regional do Norte de Defesa do Petróleo, os membros 
dirigentes da Mesa enviam calorosas saudações à direção 
nacional do C. E . D. P.E. N. , hipotecando solidariedade à 
continuação da luta patriótica contra a Petrobrás e pela 
conquista do Monopólio Estatal. Pedimos que esta men-
sagem seja lida na Câmara Federal". 

O despacho está assinado pelas seguintes pessoas: -
William Moreira Lima, médico; Napoleão Bezerra, major 
do Exército; Ibiriba da Rocha, Deputado paraense; Cícero 
Sá Bezerra, advogado; Manuel Gomes, Araújo Neto e 
Francisco Araújo, Deputados maranhenses; major Fran-
cisco Paula Holanda, Aloísio Castro e José Martins Timbó, 
Vereadores de Fortaleza; Valter Bessa, Estênio Cunha, 
Hélio Moreira Rêgo e Camilo Vinhas, Vereadores de São 
Luís; Antônio Ribeiro, professor; Hedel Azar, engenheiro; 
Vera Cruz Marques, presidente da Casa dos Trabalhado-

• Não foi revisto pelo orador. 
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res; José Henrique, médico; Eraste Chagas, presidente de 
Sindicato; Benedito Ferreira, operário; João Gomes Pe-
reira, presidente da União Geral dos Trabalhadores do 
Pará; Coaraci Fontes, estudante; Severino Oliveira, fiscal 
do Impôsto do Consumo; Ernestino Monteiro, presidente 
do Sindicato dos Marceneiros; Raimundo Jinkings, jor-
nalista; Henrique Miranda, vereador carioca e represen-
tante da direção nacional do e.E .D.P. E. N. ; Avilásio 
Maranhão, Deputado. 

Encerrou-se a convenção no dia 17, com grande comício em 
praça pública, combatendo o projeto da Petrobrás e indicando, 
como única solução patriótica do nosso ouro negro, o monopólio 
estatal. Falaram o médico William Moreira Lima, Deputados Araújo 
Neto e lbiriba da Rocha, o major Napoleão Bezerra, o Dr. Ciro 
Pereira, o professor Antônio Ribeiro, os estudantes Coaraci Fontes, 
Gilberto Banim e José Babi, os operários João Gomes e Raimundo 
Alves, o fiscal do Impôsto do Consumo, Severino Oliveira e o Ve-
reador carioca Henrique Mifanda, representante da direção nacio-
nal do C.E.D.P.E.N. 

Foi assim, Sr. Presidenie, que terminou o Congresso Regional 
do Norte de Defesa do Petróleo. (Muito bem; muito bem). 



SESSAO EM 1.0 DE SETEMBRO DE 1952 

•••••••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••• I! ••••••• 

ORDEM DO DIA 

1 - Votação, em primeira discussão, do Projeto 
número 1. 516-B, de 1951, que dispõe sôbre a constituição 
da Sociedade Por Ações Petróleo Brasileiro S. A. e dá 
outras provic:Uncias, tendo parecer com emendas, da Co-
missão de Constituição e Justiça, com voto em separado 
do Sr. Castüho Cabral e declarações de voto dos Senhores 
Lúcio Bittencourt e Augusto Meira; parecer da Comissão 
de Segurança Nacional adotando como substitutivo ao 
Projeto número 1. 516, de 1951, de iniciativa do Poder Exe-
cutivo, o Projeto da Câmara número 1. 595, de 1952, com 
emendas; parecer com emendas da Comissão de Trans-
portes, Comunicações e Obras Públicas; parecer, com 
emendas da Comissão de Economia; parecer da Comissão 
de Finanças, com emendas ao Projeto e às emendas das 
Comissões de Constituição e Justiça e de voto dos Senho-
res Alde Sampaio, Abelardo Andréa e Raul Pilla. Parece-
res: da Comissão de Constituição e Justiça sôbre emendas 
de primeira discussão e, com subemendas de primeira 
discussão e com subemendas às de números 1 - 2 - 14 
- 24 - 63 - 84 e 123, da Comissão de Transportes, Co-
municações e Obras Públicas favorável às de números 7 
- 22 - 41 - 42 - 43 - 67 - 68 (l.ª parte) - 104 -
114 - 115 e 117 com subemenda à de n.0 44 considerando 
prejudicadas as de números 12 - 19 - 61 - 62 - 98 
- 112 e 120 considerando-se incompetente para opinar 
sôbre às de números 64 - 66 - 68 (2.ª parte) - 72 -
90 e 123 e contrário às de números 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
- 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 
- 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 
- 40 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 
- 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 63 - 65 - 70 
- 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 82 
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- 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 91 - 92 - 93 
- 94 - 96 - 97 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 105 
- 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 113 - 116 
- 118 - 119 - 121 - 122 - 124 - 125 e 126; da Co-
missão de Segurança Nacional adotando como substitutivo 
ao Projeto o de número 1.595-1951, com as emendas apre-
sentadas pela referida Comissão (Parecer de 7-3-1952); 
da Comissão de Finanças favorável às de números 7 -
22 - 41 - 42 - 43 - 66 - 68 e 69 (transferindo-a para 
as Disposições Gerais) 89 e 116 com subemendas às de 
números 44 - 114 - 71 - 124 - 2 e 63 - 35 e 37 e 
contrário às de números 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 
- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 39 - 40 - 45 -
46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 -
56 - 57 -58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 67 -
70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 -
81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 90 - 91 -
92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 
- 102 - 103 - lO'fl: - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 
- 110 - 111- lll2 - 113 - 115 - 117 - 118 - 119 
- 120 - 121 - 122 - 123 - 125 e 126 e da Comissão 
de Economia, favorqvel às de números 3 - 7 - 9 - 14 
- 22 - 43 - 45 -- 61 - 66 - 68 - 90 - 92 - 97 
- 115 e 119, com su"(Jmendas às de números 13 - 41 - 44 
- 80 (1.ª parte) - ~O (4.ª parte) - 86 e 91, considerando 
prejudicadas às de números 71 e 116, e, contrário às de 
números 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 -
15 -16 -17 -18 -19 - 20 - 21- 23 - 24 - 25 
- 26 - 27 - 28 -· 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 -
35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 45 - 46 - 47 - 48 -
49 - 50 - 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 70 - 71 -
74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80, segunda e terceira 
partes - 81 - 82 -- 83 - 84 - 85 - 87 - 88 - 89 -
93 - 94 - 95 - 9() - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 -
103 - 104 - 105 -- 106 - 107 - 108 - 109 - 110 -
111 - 112 - 113 -- 114 - 117 - 118 - 120 - 121 -
122 - 123 - 124 -- 125 - 126. (Em urgência). 

o SR. PRESIDENTE - A êste projeto a Comissão de Consti-
tuição e Justiça ofereceu as seguintes 

BMENDAS 

N.º 1 

Ao Art. 1.º - Onde se Cj.iz "incorporar", diga-se "constituir". 
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N.º 2 

Redija-se assim o parágrafo único do Art. 2.0 : 

"A pesquisa e a lavra realizadas pela Sociedade obedecerão 
aos planos aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo e serão 
por êle, em nome da União autorizadas". 

N.º 3 

Redija-se assim o § 2.º do Art. 3.º: 
"As ações da Sociedade serão ordinárias, com direito de voto 

e preferências, sempre sem direito de veto, podendo os aumentos 
de capital dividir-se, no todo ou em parte, em ações preferenciais 
para cuja emissão não prevalecerá a restrição do parágrafo único 
do Art. 9.º do Decreto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940". 

N.º 4 

Acrescente-se ao Art. 3.º o seguinte parágrafo: 

§ 3.º - As ações da Sociedade poderão ser agrupadas em 
títulos múltiplos de 100 a 100.000 ações, sendo nos Estatutos 
regulados o agrupamento e o desdobramento de acôrdo com a 
vontade do acionista". 

N.º 5 

Redija-se assim o Art. 4.0 : 

"Art. 4.º - A União observará a totalidade do capital, inicial 
da Sociedade, que será expresso em ações ordinárias, e, para sua 
integralização, disporá de bens e direitos que possui relacionados 
com o petróleo, inclusive a permissão para utilizar jazidas de 
petróleo, rochas betuminosas e pirobetuminosas e de gases naturais. 

§ 1.0 Sem prejuízo do limite estabelecido no Art. 5.º desta lei, 
e para cumprimento do disposto no inciso 1.º do Art. 38 do De-
creto-lei n.º 2. 627, de 26 de setembro de 1940, a União transferirá, 
no ato de constituição da Sociedade, parte das suas ações pelo 
valor nominal, ao Banco do Brasil e às autarquias federais que 
julgue conveniente". 
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N.º 6 

No§ 1.º, que passará a ser§ 2.0, do Art. 4.º: 
Onde se diz: 
"mediante avaliação na forma da lei"; 
Diga-se: 
"Mediante avaliação aprovada pelo Conselho Nacional do Pe-

tróleo". 
N.º 7 

Redija-se assim o Art. 5.º: 
"Art. 5.º As transferências pela União de ações do capital por 

ela inicialmente subscrito ou as subscrições de aumentos de capi-
tal pelas entidades ou pessoas as quais a lei confere êste direito, 
não poderão, em hipótese alguma, importar em reduzir as ações 
ordinárias de propriedade da União a menos de 51 % do total. 

Parágrafo único - Ser~ nula qualquer transferência ou 
subscrição de ações feita com infringência dês te artigo, podendo a 
nulidade ser pleiteada por meio de ação popular: 

N.0 8 

No Art. 7.0 inciso 1, in fine: 
Acrescente-se "ou de elljlprêsa dela subsidiãria". 

N.º 9 

No Art. 7.º inciso 1, in j'ine: 
"Poderão ser aplicados"; 
Diga-se: 
"Serão aplicados, à sua opção". 

N.º 10 

No parágrafo único do Art. 7.º: 
Onde se diz: 
"Podendo ser isentados": 
Diga-se: 
"Isentos". 
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N.º 11 

No Art. a.o in fine: 
Onde se diz: 
"De capital da Sociedade": 
Diga-se: 
"De ações e obrigações da Sociedade ou de emprêsas dela 

subsidiãrias". 

N.º 12 

No parágrafo único do Art. 8.º, 
Onde se diz: 
"De capital" - redija-se: 
"de ações e obrigações", e 
Suprima-se a parte final assim redigida: 
"Dedicados à pesquisa e à produção de óleo cru". 

N.º 13 

No Art. 9.º, onde se diz: 
"ações ou obrigações", redija-se: 
"ações preferenciais ou obrigações". 
E depois das palavras finais "declaração expressa dêsse di-

reito", acrescente-se: 
"assegurada a responsabilidade solidãria da União, em qual-

quer hipótese, pelo valor nominal de tais títulos". 

N.º 14 

Redija-se assim o parágrafo único do Art. 9.º: 
"O registro anual de embarcações, os certificados de nave-

gabilidade das aeronaves e demais atos relativos a veículos auto-
móveis compreendidos na competência da União só serão reali-
zados ou concedidos após pagamento da contribuição a que se 
refere êste artigo, promovendo o Govêrno convênios ou entendi-
mentos com as demais entidades de direito público para que em 
relação ao emplacamento de veículos terrestres, nos limites de sua 
competência, a mesma colaboração seja prestada". 
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N.º 15 

Substitua-se a parte final do Art. 11, a partir das palavras: 
"O Poder Executivo poderá" que também deverão ser supressas, 
pelo seguinte: 

"Lei especial, caso o excesso não seja essencial ao desenvol-
vimento do petróleo, poderá determinar sua incorporação a outros 
fundos ou entidades, criados por lei e destinados a investimentos 
básicos ao desenvolvimento econômico do país". 

N.º 16 

Suprima-se no Art. 13 as palavras-"com direito de voto". 

N.o 18 

Acrescente-se, no Art. 19, depois de "ônus fiscais", o seguinte: 
1 

"compreendidos na COJ11tpetência da União, que se entenderá 
com as outras entidades de direito público, solicitando-lhes os 
mesmos favores para a Sociiedade da qual participarão, na esfera 
de sua competência tributária". 

N.º 19 

Transforme-se em artigo o parágrafo único do Art. 19, acres-
centando-lhe os seguintes p;arágrafos. 

§ 1.0 Os atos constitut~vos serão precedidos: 
1 - Pelo estudo e apr<>vação do projeto de organização dos 

serviços básicos da Sociedad1~ quer internos, quer externos. 
II - Pelo arrolamento, com tôdas as especificações dos bens 

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

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

para constituírem o capital da União. 
II - Aprovação dos Estatutos. 
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Ili - 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.º A Sociedade será constituída em sessão pública do Con-
selho Nacional do Petróleo, cuja ata deverá conter os Estatutos 
aprovados bem como o histórico e o resumo dos atos constitutivos, 
especialmente da avaliação dos bens e direitos convertidos em 
capital. 

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

N.O 20 

No Art. 21, onde se diz: 
"direito de desapropriação", redija-se: 
"direito de promover desapropriação". 

N.º 21 

Acrescente-se ao Art. 17, o seguinte parágrafo: 
Parágrafo. Nas emprêsas organizadas pela Sociedade deverão 

ser obedecidos os limites de aquisição de ações estabelecidas no 
Art. 13, guardadas as proporções do capital social, garantida pre-
ferência para as pessoas jurídicas de direito público interno". 

N.º 22 

Acrescente-se ao Art. 17, o seguinte parágrafo: 
Parágrafo. Os administradores das emprêsas referidas neste 

artigo deverão, também, satisfazer à condição do parágrafo 6.0 do 
artigo 14". 

N.o 23 

o Art. 24 fica com a seguinte redação: 
Art. 24. Nos Estatutos da Sociedade e das subsidiárias, serão 

observadas, em tudo quanto lhes fôr aplicável, as normas da lei 
das sociedades por ações. Os referidos Estatutos, bem como quais-
quer reformas dêles, dependem de aprovação do Presidente da 
República, mediante decreto". 
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O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Segurança Nacional 
ao apreciar a matéria adotou como substitutivo ao Projeto o de 
n.0 1. 595, de 1952, e apresentou as seguinte 

EMENDAS 

N.o 1 

Suprima-se o parágrafo único do Art. 5.º. 

N.º 2 

O item b) do Art. 6.0 fica assim redigido: 
"b) pelo produto da majoração, durante 7 (sete) anos, de 

Cr$ 0,30 (trinta centavos) sôbre o impôsto único que incidir sôbre 
cada litro de gasolina". 

1 N.º 3 

Ao Art. 15 seja acrescentado: 
"Parágrafo único. A Soci.iedade fará a aquisição das duas refi-

narias - Rio de Janeiro e São Paulo - autorizadas a funcionar, 
alienando os terrenos concedidos para tal fim, para atender às 
despesas". 

N.º 4 

O Art. 24 passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 24. Fica a Sociedade autorizada a contratar serviços de 

companhias independentes para a pesquisa e lavra do petróleo, 
dentro das seguintes condições: 

a) As despesas efetuadas pelas companhias com pessoal e 
material e o desgaste de equipamentos e maquinarias utilizadas, 
desgaste êsse determinando na forma convencionada, são relacio-
nadas pela Sociedade; 

b) Se não fôr encontraej.o petróleo a emprêsa se retirará depois 
das tentativas previamente enumeradas e nada receberá, sendo 
lícito à Sociedade prosseguir na tarefa, se o desejar; 

c) Se fôr encontrado petróleo, em quantidade considerada 
comercial, tôdas as despesas na conformidade da letra a) dêste 
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artigo, serão pagas com o produto da venda de uma parcela de 
50 % da produção reservada para êsse fim até o limite das despesas. 
Essa venda é feita pela Sociedade, na base do preço oficial. Além 
disso a empreiteira terá uma bonificação em tôrno de 15% da 
produção e variável, segundo o conhecimento da região durante o 
período de 15 anos. 

N.º 5 

O Art. 24 passa a ser Art. 25. 
O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Transportes, Comuni-

cações e Obras Públicas ouvida a respeito, manifestou-se favoràvel-
mente ao projeto e ofereceu a seguinte 

EMENDA 

"Art. 26 - A Petróleo Brasileiro, S.A. e suas subsidiárias 
pagando uma regalia royalty aos Estados onde fizeram lavra do 
petróleo correspondente a 5% do valor de cada barril de óleo ex-
traído. 

§ 2.0 O preço que servirá de base para o pagamento das regalias 
"(royalties) ", do mercado internacional do óleo cru. 

§ 3.º O pagamento será feito trimestralmente. 
§ 4.o Os Estados distribuirão 20% do que receberem da regalia 

royalty previta neste artigo proporcionalmente com os Muni-
cípios, conforme a sua produção de óleo". 

O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Economia ao estudar 
a matéria, opinou pela aprovação do projeto e apresentou na opor-
tunidade as seguintes 

EMENDAS 

N.º 1 

Subemenda à emenda n.º 3 da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Aos Arts. 3.0 e 2.0 : 

depois de "sempre sem direito de voto", acrescentar: 
"e inconversíveis em ações ordinárias". 
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N.º 2 

Art. 9.º Acrescentar os seguintes parágrafos: 
§ As ações preferenciais e obrigações a que se refere êste artigo 

não poderão ser alienadas, salvo "causa mortis'', nem gravadas de 
ônus real antes de decorridos cinco anos da constituição da So-
ciedade devendo essa condição constar obrigatoriamente dos res-
pectivos títulos, inclusive os certificados, que serão nominativos. 

§ Decorrido o prazo mencionado no artigo anterior, as obri-
gações poderão ser transformadas em obrigações ao portador. 

N.º 3  
Art. 13 item n.0 IV.  
Suprima-se:  

N.º 4 

Art. 14. Acrescentar, d~pois do § s.o, os seguintes parãgrafos, 
ajustando a numeração dos subseqüentes: 

§ Para a eleição a que se refere o parágrafo anterior poderão 
inscrever-se detentoras de ações ordinárias ou preferenciais, até 
60 dias antes do pleito. 

§ A relação dos candiP,atos inscritos será submetida ao Pre-
sidente da República que nipla escolherá dez ou vinte nomes, con-
forme se deve eleger um 01.1 dois diretores, dando publicidade ao 
ato com antecedência mínima de 30 dias da data do pleitõ. 

§ Dentro da lista assim organizada pelo Presidente da Repú-
blica serão escolhidos o dirietor ou diretores, pelos acionistas. 

N.º 5 

Art. 17. Em vez de "com a aprovação do Conselho Nacional 
do Petróleo", diga-se: "mediante autorização legislativa". 

N.º 6 

Art. 18, parágrafo único. 
em vez de "capital integralizado da Sociedade", diga-se: 
"capital integralizado da entidade financeira". 
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N.º 7 

Subemenda à Emenda n.0 3 da Comissão de Justiça. 
Ao Art. 3.º § 2.0: 
depois de "sempre sem direito de voto" acrescentar: 
"ressalvado apenas o caso da eleição prevista no § 3.º, do 

Art. 14". 
O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Finanças ao se mani-

festar sôbre a matéria opinou no sentido de que: 
a) Seja aprovado o Projeto; b) Sejam aprovadas as emendas 

da Comissão de Constituição e Justiça de números 2 - 3 - 4 -
5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 20 -
21 - 22 e 23; c) Seja aprovada a Emenda n.º 1, da Comissão de 
Economia; d) Sejam rejeitadas as Emendas da Comissão de Cons-
tituição e Justiça de números 11 - 14 - 15 e 18; e) Sejam rejei-
tadas as Emendas da Comissão de Economia de números 2 - 3 
- 4 - 5 - 6 e 7; f) Seja rejeitada a Emenda n.º 1, da Comissão 
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; g) Não ser perti-
nente à Comissão a Emenda n.º 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça; e apresentou as seguintes 

EMENDAS 

N.º 1 

Ao Art. 3.º substitua-se pelo seguinte: 
A Sociedade terá o capital de Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro 

bilhões de cruzeiros), dividido em 20.000.000 (vinte milhões) de 
ações ordinárias nominativas, do valor de Cr$ 200,00 (duzentos 
cruzeiros) cada uma. 

N.º 2 
Ao § l.º do Art. 3.º: onde se diz: 1956; diga-se: 1957. 

N.º 3 

Substitua-se o parágrafo único do Art. 9.º pelo seguinte: 
Os atos relativos a veículos automóveis compreendidos na 

competência da União só poderão ser realizados depois de feito o 
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pagamento da contribuição a que se refere êste artigo promovendo 
o Govêrno convênio ou entendimento com as demais entidades de 
direito público para que, em relação ao licenciamento e emplaca-
mento anual daqueles veículos, nos limites de sua competência 
seja prestada colaboração no mesmo sentido. 

N.O 4 

Emenda IV - Suprima-se a parte final do Art. 10 a partir de 
" ... em outros Bancos etc.". 

N.º 5 

Suprima-se o Art. 11. 

N.O 6 

Ao Art. 13 inclua-se !:j.ntes da palavra "poderão" a palavra 
"sómente". 

N.º 7 

Ao Art. 13, item II ac1·escente-se depois das palavras "físicas 
brasileiras" o seguinte: "e as naturalizadas hâ mais de dois anos". 

N.º 8 

Dê-se ao § 3.0 a seguinte redação: § 3.º Desde que a partici-
pação de pessoas físicas e jurídicas de direito privado exceda a 7:Y2 

(sete e meio) por cento do capital social, ser-lhes-á assegurada a 
faculdade de elegerem sepi:tradamente um diretor. 

N.º 9 

O § 4.0 do Art. 14 redija-se assim: 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. 
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N.º 10 

Substitua-se o Art. 16 pelo seguinte: Enquanto a produção de 
petróleo e carburantes nacionais não fôr suficiente para atender 
ao abastecimento interno, o Poder Executivo realizará na Socie-
dade, que destinará exclusivamente ao Serviço de Pesquisa e lavra 
de petróleo, os dividendos e juros que forem distribuídos às ações 
e obrigações de propriedade da União. 

N.0 11 

Redija-se assim o Art. 18: Dependendo sempre de prévia e 
específica aprovação do Conselho Nacional de Petróleo a Sociedade 
só poderá dar garantias a financiamentos, tomados no País ou no 
exterior, a favor de emprêsa subsidiárias. 

N.º 12 

Redija-se assim o parágrafo único do Art. 18: O Poder Exe-
cutivo poderá dar aos financiamentos tomados no exterior, pela 
Sociedade e pelas subsidiárias, garantia do Tesouro Nacional até 
25% (vinte e cinco por cento) do respectivo capital integralizado 
quando se tornar necessário, pelo vulto de operação e pelo emi-
nente interêsse nacional em causa. 

N.º 13 

Ao Art. 20. Acrescente-se em seguida à expressão: direitos de 
importação para consumo, o seguinte: e de impostos adicionais.. 

N.O 14 

Ao Art. 20, parágrafo único: Substitua-se a expressão: "à 
similaridade" pela que se segue: "aos similares de produção na-
cional". 

N.º 15 

Suprima-se o artigo 27. 

N.º 16 

Substitua-se, no Art. 29, a expressão: "para o exercício em 
que começar a vigorar esta lei". 
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N.º 17 

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art. 22: Parágrafo 
único. Na hipótese de o Conselho Nacional de Petróleo reduzir o 
seu pessoal, a Petrobrás dará preferência no preenchimento dos 
cargos ou funções, de acôrdo com as suas aptidões, aos servidores 
dispensados. 

N.0 18 

Acrescente-se o seguinte artigo onde convier: 
Art. - O Conselho Fiscal da Sociedade Petróleo Brasileiro 

Sociedade Anônima terá as atribuições constantes do Art. 127 do 
Decreto-lei n. o 2. 627, de 26 de outubro de 1940, não se lhe apli-
cando o Decreto-lei n.º 2. 928, de 31 de outubro de 1940. 

N.º 19 
Acrescente-se o seguinte artigo: 
A Petrobrás enviará aq Tribunal de Contas, até 31 de março 

de cada ano, as contas ger;ais da Sociedade relativas ao exercício, 
anterior, as quais serão e~aminadas, juntamente com as contas 
do Presidente da Repúblic;a, e com estas enviadas ao Congresso 
Nacional. 

N,O 20 

Acrescente-se onde couber o seguinte artigo: 
A Sociedade contribuir;á para a preparação do pessoal técnico 

necessário aos seus serviçrn), bem como de operários qualificadosi 
através de cursos de especialização, que organizará, podendo tam-
bém conceder auxílios aos estabelecimentos de ensino do País, ou 
bôlsas de estudo para a preparação no exterior e outros meios 
adequados. 

N.O 21 

A tabela a que se refere o Art. 9.0 diga-se: "A) - Automóveis, 
inclusive camionetas. 

a) - Particulares: 
Cr$ 

Até o pêso de 1. 000 kg . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 1.000,00 
De mais de 1.000 até 1. 650 kg . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 2. 000,00 
De mais de 1. 650 até 1. 800 kg . . . .. .. .. .. . . • . . . . . .. 4. 000,00 
De mais de 1.800 .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. 8.000,00 
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N.O 22 

Suprima-se a Nota 2.ª da Letra "a", da Tabela a que se refere 
o Art. 9.º. 

N.0 23 

Nota 3.ª da letra "a": Onde se diz "atividades" diga-se "ativi-
dades rurais". 

N.0 24 

Acrescente-se à letra "B" in fine o seguinte: "bem como qual-
quer outro que seja o único possuído e diretamente explorado pelo 
proprietário". 

N.º 25 

Acrescente-se à nota da letra "B" o seguinte: " bem como 
qualquer outro que seja o único possuído e diretamente explorado 
pelo proprietário". 

N.0 26 

Acrescente-se à alínea A da letra "D" o seguinte: "para 
recreio". 

N.º 27 

Acrescente-se à Nota 2.ª da letra "D" inciso B depois da pa-
lavra "uso" o seguinte: "e as que se destinem à pesca até 20HP 
desde que seja a única possuída e diretamente explorada pelo 
proprietário". 

N.O 28 

Modifique-se a redação do item B da letra "E" da Tabela para: 
letra b) - Para transportes industriais ou comerciais e Ser-

viços Especializados. 
N.º 29 

Reduza-se a Tabela "b" da letra "E" de "50%". 

4 -26245 
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N.º 30 

Redija-se a Nota 1.ª da letra "A" nos seguintes têrmos: 
"Reduzem-se de 10 % as contribuições quanto aos automóveis 

de mais de 3 anos de fabricação; de 20 % quanto aos de mais de 
3 até 5 anos; de 30% quanto aos de mais de 5 anos até 6 anos; 
de 40% quanto aos de mais de 6 até 7 anos e, assim, sucessiva-
mente, elevando-se a redução a mais 10%, na proporção do 
aumento de cada ano de fabricação, até isentarem-se todos de mais 
de 12 anos. 

N.O 31 

Na redação dada ao artigo 5.º pela Comissão de Constituição e 
Justiça acrescente-se no seu parágrafo único antes das palavras 
"por meio de ação" o seguinte: "inclusive por terceiros". 

N.º 32 

A alínea "b" da letra 'IA" redija-se assim a tabela: 

Cr$ 
Até o pêso de 1.000 kg .. . . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . • . . . . 200,00 
De mais de 1.000 a 1. 500 kg . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 400,00 
De mais de 1.500 kg .. . . .. . .. .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . 800,00 

N.O 33 

Acrescente-se o seguinte artigo: 
Art. . . . - A Socieda(le e suas subsidiárias ficam obrigadas 

a pagar aos Estados onde f~zerem a lavra de petróleo e xisto betu-
minoso indenização correspondente a 5 % (cinco por cento) sôbre 
o valor de cada barril de ólieo extraído ou da tonelada de xisto. 

§ 1.0 Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão fixados 
pelo Conselho Nacional do Petróleo. 

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

§ 3.º Os Estados distribuirão 30% (trinta por cento) do que 
receberem, proporcionalme:µte, aos Municípios segundo a produ-
ção de óleo de cada um dêles, devendo êste pagamento ser efetuado 
trimestralmente. 
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§ 4.º Os Estados e Municípios deverão aplicar os recursos 
fixados neste artigo, preferentemente, na produção de energia 
elétrica e na pavimentação de rodovias. 

O SR. PRESIDENTE - Ao projeto, quando em primeira dis-
cussão foram apresentadas as seguintes 

EMENDAS 

N.0 1 

Substitutivo 

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

O Congresso Nacional decreta: 

CAP1TULO I 

Seção única 

Do monopólio estatal 

Art. 1.0 São mantidas no domínio privado da União, como 
bens inalienâveis e imprescritíveis, as jazidas de petróleo e de 
outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no território 
nacional. 

§ 1.º O seu aproveitamento econômico fica subordinado: 
I - ao Propósito de garantir a Nação as vantagens legitimas 

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.º 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 
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bruto, para o abastecimento das refinarias e a distribuição dos 
derivados que produzir, bem como o transporte, por meio de con-
dutos, de hidrocarbonetos fluidos de qualquer origem (Constir 
tuição, artigos 152 e 146). 

Art. 2.º A União exercerá o monopólio previsto no artigo 1.º, 
§ 2.0, por meio de entidade estatal, autônoma, na forma desta lei. 

CAPÍTULO II 

Seção 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 betumiq.oso, bem como para o resgate do em-
préstimo do petróleo e das operações de financiamento previstas 
nesta lei. 

§ 1.0 O Fundo Nacional do Petróleo será constituído: 
a) pela parte da receita do impôsto único sôbre lubrificantes 

e combustíveis líquidos de;stinada a empreendimentos ligados à 
mdústria do petróleo; 

b) pelas dotações orç;amentárias e pelos créditos adicionais 
que forem a êle destinados; 

e)· pelos recursos resultantes do empréstimo público previsto 
no artigo 51; 

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

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

/) por outros recursos que eventualmente lhe sejam atri-
buídos. 

§ 2.º Será fixada em iei especial a quota-parte da receita do 
impôsto sôbre lubrificantes~ combustíveis líquidos a ser empregada 
em empreendimentos ligados à indústria do petróleo. 
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CAPiTULO III 

Seção I 

Da Emprêsa Nacional de Petróleo 

Art. 4.º Para o fim previsto no artigo segundo fica consti-
tuída uma entidade autônoma, com personalidade jurídica, que se 
denominará Emprêsa Nacional de Petróleo (E. N. A. P. E.) e que 
terá sede no Distrito Federal. 

Parágrafo único. A E.N.A.P.E. poderá praticar os atos de 
gestão e de comércio próprios às emprêsas industriais comuns. 

Art. 5.º - A E.N .A.P .E. terá por objeto a pesquisa e a 
lavra das jazidas mencionadas no artigo 1.º, bem como a refinação 
do petróleo e o seu transporte marítimo, fluvial e lacustre ou por 
meio de condutor. 

Parágrafo único - Poderá ainda a E. N. A. P. E. 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.º - A E. N. A. P. E. promoverá também a exploração 
de jazidas de xisto betuminoso. 

Art. 7.º - A E.N.A.P.E. disporá, desde logo, do capital de 
quatro bilhões de cruzeiros (Cr$ 4. 000. 000. 000,00), o qual será 
constituído: 

a) pelos bens e direitos que a União possui, relacionadas 
com o petróleo, inclusive refinarias, navios e oleoduto, mediante 
avaliação 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. 

Parágrafo 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 empre-
endimentos ligados à indústria do petróleo ou a efetuar operações 
de crédito, por antecipação da receita, até a quantia de um bilh'.:'::. 
e quinhentos milhões de cruzeiros (Cr$ 1. 500. 000. 000,00). 



-54-

Art. 8.º O capital da E.N.A.P.E. será aumentado para dez 
bilhões de cruzeiros (Cr$ 10. 000. 000. 000,00), no mínimo, dentro 
de cinco anos, com recursos fornecidos pelo Fundo Nacional do 
Petróleo. 

Art. 9.0 A E.N.A.P.E. 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. 

Parágrafo único - As obrigações previstas neste artigo serão 
nominativas e inalienáveis e gozarão dos mesmos dividendos e das 
mesmas vantagens econômicas e capital da emprêsa e somente 
poderão ser subscritas ou tomadas pelos Governos Federal e dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ou pelas entidades 
autárquicas ou paraestatais. 

Art. 10. Os bens patrimoniais alienáveis da E.N.A.P.E. 
garantem, nos têrmos da lei, o cumprimento das Obrigações con-
traídas com terceiros, respondendo por ela a União, subsidiària-
mente. 

Art. 11. Fica assegura~o à E. N. A. P. E. o direito de promover 
desapropriações, nos têrmos da legislação em vigor. 

Seção II 

Da organi~ação da emprêsa 

Art. 12. Constituirão providências preliminares da organi-
zação da E.N.A.P.E.: 

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

II - o arrolamento, com tôdas as especificações, dos bens e 
direitos que a União destinar a integralização do capital da em-
prêsa; 

III - a elaboração do anteprojeto do seu regimento. 
§ 1.o Os a tos finais qe organização da E. N. A. P. E. serão 

realizados em sessão pública do Conselho Nacional de Petróleo e 
compreenderão: 

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

II - a aprovação do ~;eu regimento. 
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§ 2.º Da ata da reunião deverão constar o regimento aprovado 
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 E.N.A.P.E. a União será represen-
tada pelo Ministro da Fazenda. 

§ 4.º A E.N.A.P.E. entrará em funcionamento depois que 
o Poder Executivo aprovar a ata prevista no parágrafo segundo 
dêste artigo. 

Seção III 

Da administração da emprésa 

Art. 13. A E.N.A.P.E. será dirigida por uma Diretoria com-
posta de um Presidente e quatro diretores e por um Conselho 
Deliberativo. 

§ 1.º A nomeação do Presidente da E.N.A.P.E. será feita 
pelo Presidente da República e deverá recair em cidadão de repu-
tação ilibada, de notório espírito público e de reconhecida capaci-
dade cujo nome conste de lista tríplice que será organizada, em 
escrutínio secreto pelo Conselho de Segurança Nacional. 

§ 2.0 Os Diretores serão nomeados pelo Presidente da ENAPE, 
depois de aprovadas as escolhas pelo Conselho Deliberativo, dentre 
cidadãos que reúnam os requisitos pessoais enumerados no pará-
grafo anterior. 

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

Art. 14. Não podem ser Presidente ou Diretor da E.N.A.P.E. 
os incapazes de comerciar e os que tiverem, na Diretoria, sócio ou 
parente até o terceiro grau. 

Art. 15. Compete ao Presidente da E.N.A.P.E.: 
I - Superintender e dirigir os trabalhos e os negócios da 

emprêsa; 
II - Instituir um sistema de organização que vise a assegu-

rar um regime de responsabilidade e eficiência; 
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III - nomear, remover, punir e demitir empregados de qual-
quer categoria, conceder-lhes licença ou abonar-lhes faltas, po-
dendo, porém, delegar seus poderes, na forma do regimento; 

IV - representar na E.N.A.P.E. 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 requi-
sição de servidores federais ou autárquicos, nos têrmos da legis-
lação vigente. 

Art. 16. A Diretoria competirá propor ao Conselho Delibera-
tivo os planos e os processos específicos de ação da E . N. A. P.E. 

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

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

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

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

b) mediante deliberaç~o do Congresso Nacional, no caso de 
rejeição das contas. 

Art. 18. As funções específicas de cada um doo 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 E. N. A. P. E. 

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

a) dentro de suas atril:;iuições ou poderes, com dolo ou culpa; 
b) com violação de preceito legal ou regulamentar ou do 

regimento da Emprêsa. 
§ 2.0 Serão ainda responsáveis, lidàriamente, com a Emprêsa 

e a União, perante terceiros, pelos prejuízos previstos no parágrafo 
anterior. 
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Art. 20. A E. N. A. P. E. somente fará depósitos nos bancos 
estatais 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 E.N.A.P.E. em nenhum caso fará depósitos ou 
negócios com bancos que em qualquer época, tenham resgatado 
seus compromissos para com a Cai.xa de Mobilização Bancária, 
mediante a transferência de imóveis ou com bancos que, tendo 
recebido depósitos de entidades estatais, autárquicas paraestatais, 
deixaram de atender, no momento devido, os respectivos saques. 

Art. 22. A E. N. A. P. E. poderá contrair empréstimos e cele-
brar contratos de financiamento, no país ou no estrangeiro. 

§ 1.o Ao realizar essas operações financeiras a E . N. A. P. E . 
não poderá assumir nenhum compromisso que envolva a indicação 
preferencial de fornecer ou a participação do credor nas suas ativi-
dades ou nos seus resultados industriais. 

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

Art. 23. É vedado à E.N.A.P.E. celebrar contratos de qual-
quer natureza com pessoas jurídicas de que seu Presidente ou dire-
tores sejam 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 E . N. A. P. E . coincidirá com 
o ano civil. 

Art. 25. A Diretoria da E. N. A. P. E. apresentará até o dia 
primeiro (1) de março de cada ano ao Presidente da República e 
ao Tribunal de Contas, minucioso relatório das atividades desen-
volvidas no exercício anterior, acompanhado do balanço, da de-
monstração da conta de lucros e perdas e dos documentos neces-
sários à fiscalização e ao julgamento das contas. 

§ 1.º A Diretoria fará constar do Relatório informações sôbre 
o custo de todos os serviços administrativos e técnicos, a êle ane-
xando além do inventário 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. 
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§ 2.0 As aquIS1çoes 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 
nomes dos peritos que fizeram a sua prévia avaliação, o valor dêste, 
bem como o valor da compra. 

§ 3.º 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 
Oficial" e em jornais de grande circulação no Distrito Federal é 
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. Esgotapdo-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 
ap'ós o recebimento do Rela~ório do Balanço dos anexos e do-
cumentos, proferirá o seu julgia,mento sôbre as contas apresentadas. 

Parágrafo único. Dêsse julgamento o Tribunal de Contas 
recorrerá ex officio, dentro de trinta (30) dias para o Congresso 
Nacional. 

Art. 28. A Diretoria da :E. N. A. P.E. prestará ao Senado Fe-
deral e à Câmara dos Deputados, dentro de trinta (30) dias, as 
informações que forem solicitadas nos têrmos do regimento de 
cada uma das Casas do Congresso. 

Beção IV 

Do Conselho Deliberativo 

Art. 29. O Conselho Deliberativo da E.N.A.P.E. será cons-
tituído: 

I - Do Chefe do Estad()-Maior do Exército; 
II - Do Chefe do Estado-Maior da Marinha; 
III - Do Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica; 
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IV - Do Diretor-Geral do Departamento de Produção Mi-
neral 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 Pes-

quisas. 
Parágrafo único. A Presidência do Conselho Deliberativo será 

exercida pelo Ministério da Fazenda. 
Art. 30. Compete ao Conselho Deliberativo: 
a) homologar 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 do 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 mensagem ao 

Congresso Nacional no sentido de ser alterada a legislação sôbre o 
petróleo; 

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

h) aprovar a criação de departamentos ou de órgãos re-
gionais; 

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 
E.N.A.P.E.; 

Z) deliberar nos casos omissos. 
Parágrafo único. O Presidente da E.N.A.P.E. poderá recor-

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

Do Conselho de Fiscalização 

Art. 31. O Conselho de Fiscalização da E . N. A. P. E. será 
constituído pelo Contador-Geral da República, por dois represen-
tantes do Tribunal de Contas, por um alto funcionário da conta-
bilidade do Banco do Brasil S. A. indicado por sua diretoria, e por 
um jurista, designado pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados. 

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

§ 2.0 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 con~erne à criação e ao provimento dos 
cargos, obedecerá às normas e condições previstas no regimento da 
E.N.A.P.E. 

Art. 33. Ao Conselho d~ Fiscalização compete acompanhar 
tôdas as atividades financeiras da E . N. A. P.E . e especialmente: 

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

a) a computação do custo das pesquisas, das lavras, do pe-
tróleo bruto, do xisto, do gás, dos produtos refinados e do trans-
porte; 

b) o fornecimento de elementos para evitar o desperdício e 
reduzir os custos; 

e) a fácil organização dos inventários e o contrôle perma-
nente 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; 

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

trabalhos posteriores. 
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II - Aprovar os modelos do balanço geral e dos balanços 
parciais, e os das respectivas demonstrações de lucros e perdas, de 
modo que exprimam, com clareza, a situação real da Emprêsa; 

III - apreciar os balancetes 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 E.N.A.P.E.; 

VI - elaborar, em cooperação com a Diretoria, os editais de 
concorrência das compras superiores a cinco bilhões de cruzeiros 
(Cr$ 5.000.000.000,00); 

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 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, §§ 1.0 e 2.º, 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. 

Seção VI 

Dos Departamentos e órgãos Regionais 

Art. 35. A E. N. A. P. E. poderá criar Departamentos ou órgãos 
Regionais para melhor atender à especialidade ou ao volume de 
trabalho, dos diversos setores de suas atividades. 

Parágrafo único. :t!:sses Departamentos ou órgãos Regionais 
terão o grau de autonomia que fôr julgado necessário ao eficiente 
desempenho das suas atribuições. 

Art. 36. A criação dêsses Departamentos ou órgãos depen-
derá de iniciativa da Diretoria, que será submetida à aprovação 
do Conselho Deliberativo. 
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Seção vII 

Das isenções fiscais 

Art. 37. A E. N. A. P. E. gozará de imunidade fiscal com 
relação a todos os impostos municipais, estaduais e federais e 
especiàlmente de isenção de direitos de importação para consumo 
em relação aos maquinismos, seus sobressalentes e acessórios, 
aparelhos, ferramentas, instrumentos e materiais destinados à 
construção, ampliação, melhoramento, funcionamento, exploração, 
conservação e manutenção de suas instalações. 

§ l.º 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.º As taxas acaso devidas, inclusive portuárias ou de ca-
patazia e armazenagem, serão pagas, mas não servirão de impe-
dimento à retirada das mercadorias. 

1 

Art. 38. A quota corresl:>Ondente ao valor do impôsto único 
que deveria incidir sôbre os luprificantes e combustíveis produzidos 
pela E.N .A.P .E. será contat,lilizada como despesas gerais e reco-
lhida mensalmente ao Banco qo Brasil S. A., para crédito ao Fundo 
Rodoviário Nacional, para os fins previstos na legislação especial. 

Seção VllI 

Art. 39. As compras da E.N.A.P.E., no país e no estran-
gerio, serão sempre precedidas; de concorrências, abertas com prazo 
razoável, 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 
estrangeiro, as concorrências poderão ser realizadas no país e na 
cidade que constitua o pontp 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 represen-
tação 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 
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próprias fábricas ou produtores, representados por diretor ou pro-
curador, com poderes especiais, sendo vedada a participação de 
intermediários. 

Art. 42. Dos editais das concorrências de valor superior a 
cinco milhões de cruzeiros (Cr$ 5. 000. 000,00) deverá constar, 
obrigatoriamente, que o preço líquido da oferta não poderá ser 
superior ao vigente no mercado e que dêle deverão ser deduzidas, 
a favor da E. N. A. P. E . , as comissões ou participações que nor-
malmente 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; 

m - a inclusão de cláusulas ou condição que restrinja o 
caráter competitivo de concorrência; 

IV - o conluio entre concorrentes para a apresentação de 
propostas com preços superiores aos vigentes no mercado. 

Art. 44. O Conselho de Fiscalização organizará o regula-
mento geral de compras da E.N.A.P.E., atendendo aos princípios 
consagrados nesta lei. 

Parágrafo único. Para as compras e fornecimento de objetos 
de escritório e de campo, de impressos e demais material de con-
sumo, de pequeno valor, poderá ser estabelecido o regime de sim-
ples coleta de preços, assegurado, entretanto, o princípio competi-
tivo, sempre que possível. 

Art. 45. Para cada compra superior a cinco milhões de 
cruzeiros (Cr$ 5.000.000,00) o Conselho de Fiscalização elaborará 
um edital de concorrência que atenda às peculiaridades da opera-
ção, depois de estudar, em cooperação com a Diretoria, as especi-
ficações, as condições, o prazo e o local em que deve ser realizada 
a concorrência, de modo a assegurar plenamente o critério final 
da competição que será o de adquirir o melhor material nas con-
dições de preço, de prazo e de moeda, que forem mais vantajosas. 
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Art. 46. A E. N. A. P. E. dará preferência, na aquisição de 
petróleo bruto e derivado às propostas que obedecem o pagamento 
ou em cruzeiros ou pelo sistema de compensação ou por meio de 
operações vinculadas que venham desenvolver ou abrir novos 
mercados para a exploração nacional. 

Parágrafo único. A preferência estabelecida neste artigo so-
mente deverá ser dada quando as operações vinculadas ou de 
compensação versarem sôbre produtos ou mercadorias para as 
quais não haja procura nos mercads de mooedas conversíveis. 

Art. 47. Na aquisição de equipamentos para as pesquisas, a 
lavra e a industrialização do petróleo e do xisto e para o trans-
porte especializado a E . N. A. P. E. dará preferência às propostas 
que estabeleçam o pagamento parcelado e, especialmente, às que 
prevejam as modalidades de pagamento previstas no artigo 
anterior. 

Parágrafo único. Sôbr~ as propostas que estabeleçam paga-
mento pelo regime de compensação ou de operações vinculadas, 
será sempre ouvido o Banqo do Brasil. 

Seção IX 

Do pessoal 

Art. 48. Os empregados da E. N. A. P. E. 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 empregadqs da E. N. A. P. E. participarão dos seus 
lucros, de acôrdo com as regras que serão estabelecidas no regi-
mento. 

Art. 50. Poderão servi~ na E. N. A. P. E. em funções de natu-
reza técnica, funcionários públicos efetivos da União ou das autar-
quias, na forma do Decreto-lei n.o 6. 877, de 18 de setembro de 
1944. 

Parágrafo único. Pod~rá, outrossim, a E. N. A. P. E. contratar 
com terceiros, de reconhecida idoneidade, a prestação de serviços 
técnicos. 
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CAP1TULO IV 

Seção única 

Do empréstimo público 

Art. 51. Fica a União autorizada a lançar, para suprimento 
do Fundo Nacional do Petróleo, empréstimos internos, 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 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 seis por cento (6%) ao ano; e 
b) prazo de dez (10) anos. 
Parágl:'afo único. Os juros dos títulos dêsse empréstimo go-

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

darão direito a uma bonificação extraordinária, nos exercícios em 
que a E.N.A.P.E. proporcionar lucros superiores a dez por cento 
(10%) sôbre o capital e as obrigações. 

Parágrafo único. O montante da bonificação será proposto 
pela Diretoria da Emprêsa e homologado pelo Conselho Delibe· 
rativo. 

Art. 53. O resgate dos títulos dêsse empréstimo será feito, 
improrrogàvelmente, na data do vencimento e nas seguintes con-
dições: 

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

II - se a sua cotação estiver abaixo do par, pelo seu valor 
nominal. 

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 
serem adquiridos pelos Bancos, Casas Bancárias e Caixas Eco-

5 - 26 24.5 
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nômicas serão tomados por base os balanços do exercício imediata-
mente anterior. 

§ 2.0 Os estabelecimentos bancários referidos neste artigo 
colocarão livremente, em mãos do público, os titulos adquiridos. 

Art. 55. O Ministro da Fazenda baixará instruções contendo 
normas para a execução do disposto nos artigos 50 a 53, nos quais 
estabelecerá as sanções de suspensão e de cassação da carta-
-patente dos estabelecimentos bancários que recusarem o seu con-
curso, bem como as recompensas de caráter honorífico que serão 
conferidas aos gerentes e diretores dos estabelecimentos que derem 
cooperação reputada excepcional à colocação dos titulas do em-
préstimo do petróleo. 

CAP:tTULO V 

Seção única 
Disposições Transitórias 

Art. 56. Os saldos de/s dotações orçamentárias do Conselho 
Nacional do Petróleo, para o exercicio em que começar a vigorar 
esta lei, correspondentes a serviços, encargos, obras, equipamentos 
e aquisições, ou quaisquer outras relativas a atividades que pas-
sarem para a E.N.A.P.E., serão entregues a esta logo que orga-

. ada. ..... , •.• ··--F::F.Iruz , ··:.· . r .~=r:.:r. ~ ~ ~\ 

· Parágrafo único. Essas quantias serão levadas à conta de 
integralização do capital da Emprêsa. 

Art. 57. Fica a E.N.A.P.E. autorizada a celebrar contratos 
com universidades e instituições nacionais, para organização de 
cursos destinados à formação de técnicos nas diversas especialida-
des da pesquisa, da produção industrial e da economia do petróleo 
e a conceder bôlsas de est,1do no estrangeiro. 

Art. 58. Poderá a E. N. A. P.E., em nome do Govêrno Federal, 
enquanto a frota nacional de petroleiros e os seus veiculas forem 
insuficientes para atender às necessidades do transporte de pe-
tróleo bruto e dos derivados que produzir, conceder licença a ter-
ceiros, para fazer êsse transporte. 

Art. 59. A E.N.A.F.E., em nome da União, encampará, 
dentro de doze (12) meses, as refinarias de petróleo, instaladas ou 
por instalar, de propriedade de emprêsas particulares, com todos 
os seus bens, contratos, ooras e instalações, fixas ou móveis. 
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§ 1.° Fica a E.N.A.P.E. autorizada a alienar, parcial ou 
totalmente, os bens imóveis aforados pela União a emprêsas con-
cessionárias de refinarias. 

§ 2.0 O produto dessas vendas será recolhido ao Fundo Na-
cional do Petróleo. 

Art. 60. Nos orçamentos de câmbio da respectiva carteira do 
Banco do Brasil S. A. ficará reservada à E.N.A.P.E, de 1952 a 
1957, com absoluta prioridade, uma quota anual de trinta milhões 
de dólares ($ 30. 000. 000,00) para que possa atender a seus com-
promissos no exterior. 

Art. 61. O Poder Executivo regulamentará a presente lei 
dentro de noventa dias (90). 

Art. 62. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 63. Revogam-se as disposições em contrário. 

N.º 2 

Substitutivo 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 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 titulo precário, a em-
prêsas particulares para as operações mencionadas nas alíneas II 
e V dêste artigo. 

Art. 2.º A União exercerá o monopólio previsto no artigo 
anterior por intermédio do Conselho Nacional do Petróleo (C.N.P.), 
o qual, por fôrça desta lei, erigido em entidade autárquica, direta-
mente subordinada ao Presidente da República, com personalidade 
jurídica, patrimônio próprio e sede e fôro no Distrito Federal. 
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Parâgrafo único. O Conselho Nacional do Petróleo continuará 
a reger-fie pelas normas até agora em vigor, na parte em que não 
colidirem com os dispositivos da presente lei. 

Art. 3.º O patrimônio do Conselho Nacional do Petróleo 
compreenderá: 

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

II - o direito ao recebimento de parte da receita do impôsto 
único sôbre lubrificantes e combustíveis 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 artigo 55, desta lei; 

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

V - o produto de oper~ções de crédito, realizadas nos têrmos 
desta lei; 

VI - os recursos provenientes da exploração de seus bens e 
serviços; 

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

Art. 4.0 A parte da r~ceita do impôsto único sôbre lubrifi-
cantes e combustíveis líquidos, a ser empregada em empreendi-
mentos ligados à indústria do petróleo, terá a seguinte aplicação: 

I - os 403 (quarenta por cento) pertencentes à União inte-
grarão o patrimônio do C.N.f.; 

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

Parágrafo único. A quota pertencente aos Estados e Muni-
cípios 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 
Regulamento anexo ao Decreto n.º 26 .149, de 5 de janeiro de 1949, 
um adicional, variável entre 5%, 10% e 20%, conforme a rubrica, 
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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 Petróleo" - e o reco-
lherão, por intermédio do Tesouro Nacional, à 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 C. 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 artigo 22 desta lei. 

Art. 7.0 O Plenário do C.N .P. passa a denominar-se Con-
selho de Administração, e será composto de um presidente e oito 
conselheiros, todos nomeados pelo Presidente da República. 

§ 1.º Os conselheiros terão mandato por dois anos e serão: 
a) um representante 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.o A nomeação de conselheiro será feita por escolha do 

Presidente da República dentre os nomes constantes de lista trí-
plice organizada pelo órgão interessado. . 

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

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

Parâgrafo único. Os empregados do C.N.P. são equiparados 
aos das emprêsas privadas, gozando da proteção das leis traba-
lhistas, a êles não se aplicando as normas gerais reguladoras da 
situação 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. 

Art. 12. A aplicação dos recursos do C.N .P. será feita nos 
moldes próprios às emprêsas industriais comuns, não estando sua 
comprovação subordinada ac~ 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, de\Sde que a respectiva remuneração fique 
condicionada à efetiva descpberta de campos petrolíferos e apenas 
conste, além de reembôlso das despesas feitas e comprovadas, de 
bonificação não excedente i3. 15%, pelo prazo mâximo de 15 anos, 
da produção obtida com a descoberta. 

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

Art. 15. É o C. N. P. \0.Utorizado a emitir obrigações, ao por-
tador 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 
bilhões de cruzeiros) por ano, aos juros máKimos de 6% (seis por 
cento) ao ano. 

Art. 16. Os bens patrimoniais alienáveis do C.P .N. garantem, 
nos têrmos da lei, o cumprimento das obrigações por êle contraídas 
por terceiros e com elas subsidiàriamente a União. 
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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 ativida-
des, limitados os recursos para êsse fim a Cr$ 400. 000. 000,00 ( qua-
trocentos milhões de cruzeiros), bem como contrair empréstimos e 
celebrar 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 quota correspondente ao valor do im-
pôsto único que deveria incidir sôbre os lubrificantes e combus-
tíveis produzidos pelo C. N. P. será contabilizada como despesas 
gerais e recolhida mensalmente ao Banco do Brasil S . A. para 
crédito do Fundo Rodoviário Nacional, do qual fará parte inte-
grante. 

Art. 19. Fica assegurado ao C.N.P. o direito de promover 
desapropriações, 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, insta-
ladas 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 
serviços o produto da alienação. 

Art. 21. Os empregados do C. N. P. participarão de seus 
lucros, de acôrdo com as regras que serão estabelecidas em seu 
Regimento, não podendo porém a participação anual do empregado 
exceder sua remuneração fixa. 

Art. 22. O C. N. P. apresentará, até o dia 1.o de março de 
cada ano, ao Presidente da República e ao Tribunal de Contas, 
minucioso relatório das atividades desenvolvidas no exercício ante-
rior, acompanhado do balanço, da demonstração da conta de lucros 
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 
recorrente, no prazo de trinta dias, para o Congresso Nacional. 
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Art. 23.. Caso :as contas do C .N.P. não sejam pr·estadas no 
pr.azo fixado no artigo anterior, o presidente e os diretores ficarão 
su,jeifos à pena de demi'Ssão, 1que poderã ser apHcada pelo Presidtmte 
da República, e à suspensão do exercício do cargo até noventa 
dias, que poderá ser aplicada peio 'Trilbuna1 de Contas e renovada 
enquanto não se efetivar a prestação de contas, 

.Att. '24. Par.ã ãS eãUSás j11diêiãis ê.fn í!J.ue fôr pàrte O C. N.P. 
s&ã. êiil.mpetente o mêsmo fôro dos fe:ítós dá Fa'Zend'á NaciõtlãL 

Art. 25. Conti'fiUà.m em vigor as doitaçõês orç.amentlirias e 
crMitos adiêfonais abertos a fãVô'r dô e.N. P . , êUjõS sandós passal'ão 
à sua administraçã.'.o nos t.êrmos do Att. 6.º desta let 

Art. 26. Fié:a ·ô Poder .Executivo autõtiz~do a b'aixar ó Regu~ 
lamento necess:ár:lo .à '.exeeüçâo desta. 1ei, que entrará em vigor nã. 
data d'.é sua publica~âo, revôgadas as disposições em contrário. 
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N.o 3 

Substitua-se o parágrafo único do artigo 2.º pela disposição 
seguinte: 

§ 1.o - A pesquisa e a lavra, realizadas, pela sociedade, obe-
decerão a planos aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo. 
independendo de requerimento a outorga das autorizações res-
pectivas. 

N.º 4 

Adite-se ao Art. 2.0 o seguinte parágrafo: 
§ - O proprietário do solo, privado do exercício dos direitos 

de preferência referidos no § 1.º do Art. 153 da Constituição, rece-
berá, mediante arbitramento e a título de indenização pelos ter-
renos em correspondência com os campos da lavra, o seu justo 
valor em dinheiro; ou, se preferir a contribuicão de um por cento 
da produção anual, na bôca dos preços. 

N.º 5 

Substitutiva 
Ao artigo 3.o 
O artigo 3.º deverá ter a seguinte redação, 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. 

N.º 6 

Substitutiva 
Ao artigo 4.º 
O artigo 4.0 deverá ter a seguinte redação, mantidos os sem· 

parágrafos: 
A União subscreverá os quatro quintos do capital referido dA 

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 oferecido 
a subscrição às pessoas arroladas no Art. 13. 
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N.º 7 

Supressiva 

Ao parágrafo único do Art. 7.º. 
Suprima-se do dispositivo a expressão final: 
"podendo ser isentos os Municípios com menos de 100.000 (cem 

mil) habitantes". 
N.O 8 

Supressiva 

~uprima-se o artigo 9.o. 

J\T.O C) 

Supressiva 
Ao artigo 11. 
&up:riraa-se o artigo H. 

,N,U lU 

Aditiva 
Ao Artigo 15. 
acrescente-se ao artigo 'J.5, o seguinte parâgrafo: 
§ - Os dividendos, distribuídos pela Sociedade ou suas subsi-

diárias não poderão ultrapas~;ar de 123. Do lucro líquido restante, 
a quota ele 50% sera incorporaaa ao "J:l'undo para pesquisa e lavra 
do petróleo'', que fica criado, e que será empregado pela Sociedade, 
ou subs1d1artas, na proporçâfo dos respectivos capitais de acôrdo 
com os planos aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo. A 
limitação dos dlvidendos cessará quando os poços em exploração 
garantam consumo nacional para os dois anos seguintes. 

N.º 11 

~upressiva 

Suprima-se a expressão "ou a que se associar", constante do 
texto. 
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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 comuni-
cação dos adquiridos na constância do casamento limitada a 
aquisição de ações ordinárias a 20. 000 (vinte mil); 

IV - As pessoas jurídicas de direito privado, organizadas com 
observância do disposto no artigo 9.º, alínea "B'', do Decreto nú-
mero 4.071, de 12 de maio de 1959 - limitada a equisição de ações 
ordinári~ a 100.000 (cem mil). 

V - As pessoas jurídicas de direito privado, brasileiras, de 
que somente façam parte as pessoas indicadas no item III - limi-
tada a aquisição de ações ordinárias a 20.000 (vinte mil). 

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

1 

Cr$ 
a) no primeiro ano ..................... . 4. 000 . 000 . 000,00 
b) no segundo ano ..... , ............... . 6.000 . 000 . 000,00 
e) no terceiro ano ...................... . 8. 000. 000. 000,00 
d) no quarto ano 9. 000. 000 . 000,00 
e) no quinto ano 10.000. 000. 000,00 

N.o 15 

Acrescente-se ao Art. 9.º o seguinte: 
" ... respeitado o disposto no artigo 13 desta lei". 

N.º 16 

Acrescente-se as palavras "inclusive as de administração" na 
redação da Emenda XIX adifl,nte da expressão "as contas gerais 
da sociedade relativas ao exercício anterior". 

N.º 17 

Conceder-se-á participação dos trabalhadores nos lucros da 
Petrobrás S. A. na forma que determinar a direção até a regula-
mentação do artigo 157, inciso IV da Constituição. 
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N.º 18 

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

cípios em cujos territórios existem ou venham a ser descobertas 
jazidas e minas de petróleo de rochas betuminosas e pirobetumino-
sas e de gases naturais, respectivamente de 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 posteriormente. 

N.º 19 

Acrescente-se, em seguida, ao Art. 4.0 , o seguinte Art. 4-A 
(numeração provisória). 

"Art. 4-A - A Petrobrás S.A. readitará à União para efeitos 
dos aumentos periódicos do seu capital (artigo 6.0 ) dez por cento 
(10%) sôbre o valor do óleo extraido das jazidas de petróleo de 
rochas betuminosas e pirobetuminosas e dos gases naturais uti-
lizados. 

E em seguida no Parágrafo único do Art. 8.º, 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 
forma do Art. 4-A (numeração provisória) e a União transferirá 
sem ônus metade dessas ações aos Estados proporcionalmente aos 
fornecimentos 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 a sua produção". 

N.º 20 

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

nado óleo cru será sempre assegurado ao respectivo Govêrno a 
preferência a organização, como o concurso dos seus Municípios e 
de particulares, de sociedades subsidiárias para sua refinação e 
distribuição bem como a participação preferencial dos mesmos em 
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emprêsa organizada pela Petrobrás S.A. ou a ela transferida pelo 
Govêrno Federal até o montante de 49% do seu capital. 

§ 2.0 - Sempre que o Estado produtor de petróleo manifestar 
o propósito de usar da preferência de que trata o parágrafo anterior 
ser-lhe-ão atribuídas ou transferidas pela Petrobrás S. A. as ações 
que o mesmo se proponha a tomar, para serem integralizadas no 
prazo de cinco anos com os recursos previstos no artigo 7.º, n.º II 
desta lei, em quotas suplementares a serem incluidas no seu 
orçamento e dos municípios durante êsse prazo e com subscrições 
particulares realizadas por seu intermédio. 

§ 3.º - Desde a organização da sociedade subsidiária ou 
transferência das ações a que se referem os parágrafos anteriores, 
o Estado e os Municípios gozarão de todos os direitos de acionistas, 
como se as houvessem integralizado. 

§ 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 artigo 9.º do Projeto pelo 
proprietário de veículos aut~1móveis domiciliados em seu território 
e que manifestem o desejo d~: aplicá-las em ações ou obrigações das 
sociedades subsidiárias. 

§ 5.º - Na constituiçã<> 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 
representem 7,5% do capita~ social ou pela maioria da Assembléia 
Geral enquanto essa quota n;fo fôr atingida, excluidas dessa votação 
as ações da Petrobrás Sociedade Anônima. 

N.0 21 

Ao Art. 7.º, ou onde convier, acrescentem-se os seguintes pará-
grafos: 

"§ l.º - Do total do impôsto único sôbre combustíveis e lubri-
ficantes, de que trata a Le~ n.º 302, de 13 de julho de 1948, qua-
renta e oito por cento (48 % ) serão entregues aos Estados e ao 
Distrito Federal, feita a distribuição separadamente para os pro-
dutos de óleo cru extraído p.o país e para os de óleo importado. 

§ 2.0 - A receita resultante de produtos do óleo cru extraído 
no país dividir-se-á em qm+tro partes iguais cada uma das quais 
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será distribuída respectivamente por Estados e Distrito Federal em 
proporção: a) à superfície; b) à população; c) ao consumo de 
lubrificantes e combustíveis; d) à produção de óleo cru. 

§ 3.º - A receita resultante de derivados importados, ou 
fabricados com 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; c) ao consumo de lubrificantes e combustíveis. 

§ 4.º - As proporções de consumo previstos nos parágrafos 
anteriores serão calculadas sôbre as quantidades consumidas em 
cada unidade federativa e não sôbre o impôsto pago. 

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

N.º 22 

- tal como saiu na Comissão de Finanças. 
No Art. 23 e seus parágrafos 3.º e 4.0 diga-se: 
"Estados e Territórios", e não apenas Estados ... 

N.º 23 

Escreva-se assim o Art. 1.o: 
Art. 1.º (Art. 1.º do Projeto com acréscimo) - Fica a União 

autorizada a constituir uma sociedade por ações, denominada 
Petróleo Brasileiro S.A. e a reestruturar o Conselho Nacional do 
Petróleo, nos têrmos desta lei. 

N.º 24 

Emenda ao Art. 2.º: 
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art. 2.º: 
§ 2.º (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 
suspensão da pesquisa por mais de seis meses sem causa reco-
nhecida pelo C. N. P. 
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N.º 25 
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao Art. 2.0: 
§ 3.0 (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 
pioneiros que revelem indubitàvelmente a existência de petrólo. 

N.º 26 
Ao Art. 3.º: 
Escreva-se assim o § 1.º do Art. 3.º: 
§ 1.º (Do Projeto com modificação). - Até o ano de 1956 o 

capital será elevado a um mínimo de dez bilhões de cruzeiros, 
oferecendo a Sociedade, logo que fundada, ações à subscrição 
pública com a restrição imposta na parte final do Art. 5.º. 

N.0 27  
Ao Art. 4.0 :  

' Altere-se o Art. 4.º, acr1.~scentando-se nova proposição à parte 
final da emenda da Comiss~io de Constituição e Justiça e modifi-
quem-se os §§ 1.0 e 2.0 do F'rojeto, passando o artigo e seus pará-
grafos a ter a seguinte redação: 

Art. 4.o (Emenda da Comissão de Justiça com modificação) 
- A União subscreverá a ~otalidade do capital inicial da Socie-
dade o qual será expresso ern ações ordinárias e para sua integra-
lização disporá de bens e direitos que possui, relacionados com o 
petróleo, inclusive a permi~;são para utilizar jazidas de petróleo, 
rochas betuminosas e pirob~!tuminosas e de gases naturais e, mais 
da importância de cem milhões de cruzeiros para constituir o 
capital inicial de movimento. 

§ 1.º (Do Projeto com modificação) - O C .N .P. fará a 
relação dos bens que serão incorporados à Sociedade e se o valor 
apurado por avaliação na fqrma da lei, de bens e direitos referidos 
neste artigo não bastar para a integralização do capital, a União 
o fará aumentando a impqrtância em dinheiro. 

§ 2.º (Do Projeto com modificação) - Fica o Tesouro Na-
cional autorizado a fazer adiantamentos sôbre a importância de 
cem milhões de cruzeiros inclusa no artigo; e, no caso previSto 
do parágrafo anterior, a efetuar operações de crédito até o limite 
de um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros. 
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N.O 28 
Ao Art. 6.º: 
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. 

N.º 29 

Acrescente-se em substituição ao Art. 10 o seguinte artigo e 
seus parágrafos: 

Art. - Fica criado o Fundo Nacional do Petróleo destinado a 
reunir recursos para a pesquisa e a exploração industrial de pe-
tróleo ou de xisto betuminoso, a cargo do Conselho Nacional de 
Petróleo ou de Sociedade de Economia Mista. 

§ - O Fundo Nacional do Petróleo será constituído: 
a) pela quota da receita do impôsto único sôbre combustíveis 

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 forem 

destinados; 
d) pelos recursos resultantes do empréstimo público previsto 

no artigo 9.0 ; 

e) por outros recursos que eventualmente lhe sejam atri-
buídos. 

§ 2.0 - Os recursos do Fundo serão movimentados pelo Con-
selho Nacional do Petróleo que os aplicará com as restrições abaixo 
discriminadas: 

I - Os recursos constantes da letra "d" e do item II da 
letra "a" serão destinados a subscrições de ações da Petróleo Brasi-
leiro Sociedade Anônima ou Sociedade de Economia Mista de fins 
análogos. 

II - Os recursos constantes do item I da letra "a" serão 
indiferentemente destinados à subscrição de ações por parte da 
União ou a trabalhos de pesquisas a cargo do C. N. P. 

6 - 26 245 
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§ 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. 

N.º 30 
Emenda ao Art. . .. 
Acrescente-se em substituição ao Art. 8.º o seguinte artigo e 

seus parágrafos: 
Art. - Pelo prazo de cinco anos o Poder Executivo incluirá 

anualmente, na proposta orçamentária, importância; correspon-
dente ao plano de despesas destinadas a empreendimentos ligados 
à pesquisa e exploração do petróleo. 

§ 1.0 - 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 orden~ a dedução do crédito orçamentário, 
seguido da comunicação, par11 registro, ao Tribunal de Contas. 

§ 2.0 - 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 
especificamente as dotações (ie estudos e projetos, trabalhos geoló-
gicos, sondagens e perfurações de poços pioneiros e contribuições 
da União para os empreendimentos ligados a exploração do pe-
tróleo. 

§ 3.º - O Tesouro Nacional recolherá ao Fundo Nacional do 
Petróleo, diàriamente e diretamente das Repartições Arrecadadoras, 
a quota do impôsto sôbre combustíveis e lubrüicantes destinada 
à pesquisa e exploração do petróleo e depositará mensalmente, no 
mesmo Fundo, a importância que falte para completar o duodé .. 
cimo da dotação total consi.gnada. 

N.O 31 

Emenda aditiva: 
Acrescente-se o seguint~ Capítulo constituído por artigos e 

parágrafos relacionados com os recursos obtidos pelo Poder Pú-
blico através de empréstimo. 
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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 duzentos cruzeiros, 
quinhentos cruzeiros, mil cruzeiros, cinco mil cruzeiros e dez mU 
cruzeiros e as seguintes caraterísticas: 

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. - (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 gozarão 
além dêste limite de preferência na distribuição de lucros até 2% 
sôbre o seu valor nominal. 

Parágrafo único - O montante da bonificação será propos~p 
pela Diretoria da Emprêsa e homologado pelo Conselho de Admi".' 
nistração. · 

Art. - (Idem) - Os Bancos e as Casas Bancárias cujos 
depósitos do público excederem de cinco vêzes o capital integrali~ 
zado, assim como Caixas Econômicas 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 até o máximo de meio por 
cento ( % % ) dos depósitos de cada um dos seus departamentos. 

§ 1.º - Para o cálculo do montante das quotas de título~ 
destinados aos Bancos e Casas Bancárias serão tomados por base 
os balanços do exercício imediatamente anterior. 

§ 2.º - Os estabelecimentos bancários referidos neste artigo 
colocarão livremente, em mãos do público, os títulos adquiridos. 

Art. 12 - (Idem) - O Ministro da Fazenda baixará instru-
ções contendo normas para a execução do disposto nos Arts. 9.1?' 
e 10, para as contribuições da fiscalização bancária. 
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N.o 32 

Art. 9.0 e seu parágrafo, imprimam-se. 

N.º 33 

Acrescente-se onde convier o seguinte capitulo com seus 
artigos e parágrafos: 

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 orça-
mentária para êste fim específico nos têrmos do artigo . 

. § 1.º - Os trabalhos de pesquisa a que se refere o artigo 
serão conduzidos pelo C.N.P (Conselho Nacional de Petróleo) o 
qual poderá efetuá-los administrativamente ou contratá-los com 
a Petróleo Brasileiro S. A. 1ou com qualquer outra entidade na-
cional ou estrangeira de rE.~conhecida capacidade especializada. 

§ 2.o - Os trabalhos (ie pesquisa feitos pelo C. N. P. serão 
orientados no objeto de determinar novas regiões petrolüeras no 
Brasil e não se efetuarão m~ região definida pelo Decreto número 
29.537, de 8 de maio de 19ijl. 

Art. (Acrescido) - A:qualmente o C.N.P. fará o plano de 
trabalho para pesquisa no t1Frritório nacional, discriminando espe-
cüicadamente: 

a) As regiõ~s ou locaitdades onde se realizarão os trabalhos. 
b) As despesas por objeto de serviço, nos têrmos da discri-

minação do § 1.º do artigo. 
Parágrafo único - O plano para os trabalhos de pesquisa 

acompanhará a proposta dp orçamento da União remetida, pelo 
Poder Executivo, ao Congresso Nacional. 

N.º 34 
Ao artigo 12: 
Escreva-se, na seguinte forma, o artigo 12: 
Art. (Art. 12 do Projeto com modificação) - A Petróleo Bra-

sileiro S. A. poderá emitir, até o limite do dôbro de seu capital 
tl'.}.p:un a'.}.s~p OJ'.}.Uap 'opuapod 'Jopapod ot1 sag5a~pqo 'op'l:IZU'BJ~a'.lt:I! 
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e na proporção de até % do seu capital, ser dada, pelo Poder 
Executivo, a garantia do Tesouro, após exposição do Ministro da 
Fazenda com audiência do Conselho Nacional do Petróleo. 

N.º 35 

Acrescente-se em seguida ao artigo 14. 
Art. (Acrescido) - Os atos de direção da Sociedade, não 

poderão ser subtraídos ao exame e fiscalização do Congresso 
Nacional. 

N.º 36 
Ao artigo 16: 
Acrescente-se o seguinte parâgrafo único ao artigo 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 consig-
nada ao Fundo Nacional do Petróleo. 

N.º 37 

Acrescentem-se, em seguida ao artigo 16 o seguinte artigo e 
seu parágrafo único: 

1.0 - Será de 20% o limite máximo de dividendos atribuídos 
pela sociedade, passando a constituir fundo para pesquisa, insus-
ceptível de distribuição, os lucros anuais que excederem êste limite. 

2.0 - Os dividendos que por direito couberem às pessoas 
físicas e jurídicas de que cogita o artigo 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. 

N.º 38 
Ao artigo 18: 
Escrevam-se da forma abaixo o Art. 18 e seu parágrafo único: 
Art. 18 (Do Projeto com modificação) - Fica a Petróleo 

Brasileiro S.A. autorizada a dar garantia para aquisição de equi-
pamentos e para empréstimos de financiamento de serviços, feitos 
no pais ou no exterior, por emprêsa subsidiária, dependendo qual-
quer das operações de prévia e especifica aprovação do Conselho 
Nacional do Petróleo. 
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Parágrafo único - Se não houver sido utilizada a garantia 
prescrita no artigo 18, ou se a reavaliação do acervo da emprêsa 
feita pelo C. N. P. assim o permitir, poderá ainda o Poder Exe-
cutivo dar, a êsses empréstimos, a garantia do Tesouro Nacional 
até a proporção de l;4 do capital integralizado após exposição do 
Ministro da Fazenda com audiência do Conselho Nacional do 
Petróleo. 

N.º 39 

Acrescente-se onde convier o seguinte capítulo com seus vários 
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 ~?esquisas. 

Art. (Acrescido) - A Divisão de Pesquisa executará os tra-
balhos oficiais de pesquisa;s no território nacional, com exceção 
da região petrolífera da B\8-hia e de Sergipe, definidas pelo De-
creto-lei n.o 29. 537, de 8 de maio de 1951, ficando à sua disposição 
os equipamentos de serviço que não forem relacionados pelo Con-
selho Nacional do Petróleo nos têrmos do § 1.º do Art. 4.º. 

Art. (Acrescido) - Incumbe fundamentalmente à Divisão de 
Pesquisa a descoberta ou determinação de regiões petrolíferas no 
território brasileiro, cabendo-lhe, para êsse fim a elaboração do 
plano geral de ação e do~ planos parciais relativos às diversas 
fases dos trabalhos de pesquisa, construídos para cada ano. 

Parágrafo único - O plano geral e os parciais serão anual-
mente submetidos à aprovação do Conselho pelo 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 e.s;pecializadas nacionais ou estrangeiras 
sob sua direta fiscalização. 

Art. (Acrescido) - O orçamento do C. N. P. incluirá anual-
mente as dotações destinsi,das a pesquisas, discriminando-as de 
acôrdo com os planos aprpvados. 
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Art. (Acrescido) - A Divisão de Pesquisa disporá do pessoal 
efetivo estritamente necessário sob suas ordens para a preparação 
dos trabalhos, a execução dos serviços e a fiscalização dos resul-
tados, devendo o restante do pessoal ser admitido sob a forma de 
contrato ou de empreitada de serviço. 

§ 1.º - O pessoal admitido na forma do final do artigo F, 
fica sob o amparo da legislação trabalhista, com exceção da esta-
bilidade e da indenização por tempo de serviço. 

Nota - É admissível a exceção pelo fato de não se tratar de 
empreendimento lucrativo senão de simples aplicação de despesas. 

§ 2.0 - É permitida, na execução dos serviços materiais, a 
imposição 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 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 
importante de seus vencimentos em dinheiro. 

§ 1.º - A descoberta de zona petrolífera em território na-
cional, 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 
colaborador e o seu total será representado pela quota de 1 % do 
valor comercial atribuído a 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 a 
jazida para extração do petróleo. 

Art. (Acrescido) - O Conselho Nacional do Petróleo exercerá 
o contrôle dos serviços da Divisão de Pesquisas por intermédio da 
Divisão Técnica. 

N.O 40 

Art. 29 - Com seu parágrafo único - suprima-se. 
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N.º 41 
Ao artigo 1.o: 
Redija-se do seguinte modo: 
Art. 1.o - Fica a União autorizada a incorporar, na forma 

desta Lei, uma sociedade por ações, denominada Petróleo Brasi-
leiro Sociedade Anônima, por abreviação, Petrobrás. 

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 do poço ou do xisto - e de seus derivados bem como 
de quaisquer atividades correlatas ou afins. 

N.º 43  
Ao § 1.º do artigo 10:  

1

Redija-se do seguinte modo: 
§ i.o - A União poder~ movimentar os recursos previstos 

nesta lei para a "Petrobrás", antes de sua constituição, para 
ocorrer as respectivas despesas. 

N.º 44 

Ao artigo 44 e seus part\grafos: 
Art. 14 - A Sociedade será dirigida por um Conselho de 

Administração, com funções deliberativas apenas e uma Diretoria 
Executiva. 

§ 1.º - O Conselho de Administração será composto da 
seguinte forma: 

1 Presidente, nomeado :pelo Presidente da República, com 
direito de veto sôbre as decisões do próprio Conselho, havendo 
recurso para o Presidente da Ftepública, 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 acionistei.s cuja participação na Sociedade fôr 
maior do que 7,5% (sete e meio por cento) do capital social; o 
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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 direito 
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. 

§ 2.0 - A Diretoria Executiva será constituída pelo Presi-
dente e pelos 3 (três) Diretores todos nomeados pelo Presidente 
da República, sendo que a nomeação dos Diretores se fará conforme 
o disposto no parágrafo anterior. 

§ 3.º - Os 3 (três) Diretores nomeados pelo Presidente da 
República, serão escolhidos em uma lista de seis nomes previa-
mente aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 4.0 - O Presidente da Sociedade e os Diretores terão o 
mandato 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 parágrafos 2.0 (segundo) e 3.º (terceiro). 

§ 5.º - Os Conselheiros eleitos para o Conselho de Admi-
nistração 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.º - É privativo dos brasileiros natos o exercício das fun-
ções de Presidente, Diretor, membro do Conselho de Administração 
ou do Conselho Fiscal. 

N. 45 

Ao artigo 2.0 : 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. 
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§ - A União encampará, dentro do prazo de seis meses a 
contar 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 incorporados aos bens e direitos a que se refere o Art. 1.0. 

§ - A Sociedade exercerá diretamente a distribuição de seus 
produtos aos postos de venda de sua propriedade ou a revendedores 
varejistas que operem na base de comissões fixadas pela Diretoria 
Executiva. 

§ - A Sociedade desapropriará, nos têrmos do artigo 22, os 
bens e instalações fixas ou móveis das emprêsas que atualmente 
exercem o comércio atacadista de produtos de petróleo importados. 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto Morena. 

N.º 46 

Ao artigo 3.º: substituir o parágrafo 2.º pelo seguinte: 
§ 2.º - As ações da SÓciedade serão sempre ordinárias e 

nominativas. 
N.º 47 

Ao artigo 4.0: ·suprimir no § 1.0, as palavras "ao Banco do 
Brasil". 

N.º 48 

Ao artigo 5.º: suprimir as palavras "ou pessoas". 

N.O 49 

Ao artigo 7.0 : suprimir, nos itens I e II, as palavras "ou de 
emprêsas dela subsidiárias". 

N.º 50 

Ao artigo 8.0 : suprimir todo o artigo a.o 
N.O 51 

Ao artigo 9.0 : suprimir no artigo 9.º, as palavras "ações 
preferenciais ou". 
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N.º 52 

Ao artigo 12: suprimir as palavras "com direito a voto" e 
suprimir os itens II, III e IV. 

N.º 53 

Ao artigo 13: suprimir o§ 3.º 

N.º 54 

Ao artigo 14: suprimir o artigo 14. 

N.º 55 

Ao artigo 17: substituir o artigo 17 pelo seguinte: 

Art. 17 - A Sociedade exercerâ sempre diretamente tôdas as 
suas atividades, sendo-lhe vedado organizar emprêsas subsidiârias, 
bem como participar como sócia ou acionista de quaisquer em-
prêsas privadas. 

Suprimir os parágrafos 1.º e 2.o do artigo 17. 

N.º 56 

Ao artigo 18: substituir o artigo 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 
indicação preferencial de fornecedor ou a participação do credor 
na sua administração, nas suas atividades ou nos seus resultados 
industriais. 

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

N.0 57 

Ao artigo 24: suprimir o artigo 24. 
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N.0 58 

Ao artigo 29: substituir pelo seguinte: 
Art. 29 - Não poderão exercer as funções de Presidente, 

diretor, membro do Conselho de Administração ou membro do 
Conselho 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. 

N.o 59 

Ao artigo 33: suprimir as palavras "e suas subsidiárias" "de 
cada barril" e "da tonelada". 

N.º 60 

Substituam-se os artigos liº e 2.º pelos seguintes: 

;N.º 61 

Substitua-se o artigo 24 Ji>elo 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". 

N.º 63 

Substituam-se os artigos 1.º e 2.0 pelos seguintes: 

"Art. l.º - Fica declarfl,do de utilidade pública o abasteci-
mento nacional do petróleo. 

Parágrafo único - Entendem-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 derivaqos, assim como o aproveitamento de 
outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros. 
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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 na-

cional cercando a indústria da refinação do petróleo de garantias 
capazes de assegurar-lhe bom êxito, os limites, da 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 nacional; 

III - organizar e manter um serviço estatístico, o mais 
completo possível, de tôdas as operações relativas ao abastecimento 
nacional de petróleo; 

IV - proceder à pesquisa, à lavra e ao aproveitamento indus-
trial das jazidas de petróleo, e de outros hidrocarbonetos fluidos, 
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 anterior. 

N,O 64 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Ficam revogadas tôdas as autorizações concedidas 

para pesquisa ou lavra de jazidas de petróleo, gases naturais, rochas 
betuminosas e pirobetuminosas, bem como para funcionamento ou 
para instalação de refinarias de petróleo ou destilação de rochas 
oleígenas. 

Parágrafo único - Os prejuízos acaso ocorrentes serão inde-
nizados pela Fazenda Nacional, podendo, entretanto, os titulares 
das autorizações revogadas, incorporarem ao capital da Sociedade 
os trabalhos técnicos, obras, benfeitorias e imóveis que possuírem, 
relativos a essas autorizações, mediante avaliação, na forma da lei 
comum. 

N.º 65 

Suprima-se o parágrafo único do artigo 19. 
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N.º 66 

Onde convier: . 
Quando o acionista fôr pessoa jurídica de direito público, ser-

-lhe-á facultado o exame dos papéis e documentos da sociedade 
para o fim de fiscalização das contas. 

N.º 67 

Substitua-se o artigo 16 pelo seguinte: 
(A íntegra da Emenda X da Comissão de Finanças acrescida 

do seguinte) 
Parágrafo: Atendido o abastecimento interno, os dividendos e 

os juros que forem distribuídos às ações e obrigações de proprie-
dade da União serão recolhidos ao Tesouro Nacional e incluídos no 
Orçamento da receita como renda extraordinária que se destinará 
à pavimentação de rodovias. 

N.º 68 

Substitua-se o artigo 22 +:>elo 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 podeniilo, todavia, acumular vencimentos, 
gratüicações ou quaisquer outras vantagens, sob pena de se 
considerar como tendo renunciado ao cargo primitivo. 

N.0 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 Decreto-
-lei n.º 2. 627 de 26 de outubro de 1940. 

N.0 70 

Artigo 9.0 e tabela:  
Suprima-se.  
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N.º 71 
Art.... (onde convier): 
Aos proprietários do solo a Companhia Petróleo Brasileiro 

S. A. indenizará justamente pelos prejuízos causados com a pes-
quisa ou lavra. 

N.º 72 
Onde convier: 
Fica revogado o Decreto-lei n.º 2.928, de 31 de outubro de 

1940, e restabelecido em tôda sua plenitude o Art. 127 do Decreto-
-lei n.º 2. 627, de 16 de outubro de 1940. 

N.º 73 

Subemenda à Emenda n.0 20 da Representação Baiana 

Elimine-se a expressão dos §§ 2.0 e 3.º pelo seguinte: 
§ . . . - A União deverá facilitar aos Estados e Municípios 

condição de prazo para a integralização do capital que desejarem 
e puderem subscrever. 

N.º 75 

Subemenda à Emenda n.º 18 da Representação Baiana 

Onde se diz:  
15% e 5%,  

Diga-se:  
8% e 2%.  

N.º 76  

E eliminem-se as expressões ímais: "no ato de sua constituição 
ou posteriormente". 

N.º 77 

Subemenda à Emenda n.0 20 da Representação Baiana 

Substitua-se o § 5.0 pelo seguinte: 
§ 5.º - Na constituição dos corpos de direção das subsidiárias, 

serão adotados critérios análogos aos estabelecidos nesta lei, assegu-
rada ademais às pessoas de direito público com interêsse relevante 
naquelas emprêsas, a representação na diretoria executiva. 
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N.O '18 

Inclua-se onde couber: 
Art. - A Petrobrás entre suas obrigações imediatas fará ins-

talar em Manaus uma refinaria de petróleo de dez mil barris diários 
de óleo bruto, quer de procedência nacional, quer de estrangeira. 

N.o '19 

Substitutivo 

Ao artigo 13, caput 
Substitua-se o caput do art. 13 pelo seguinte: 
"Art. 13 - Os Estatutos da Sociedade, garantida a preferência 

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

N.º80 

1.ª Redija-se, assim, o art. 4.º: 
"Art. 4.º - A União subiscreverá a totalidade do capital inicial, 

da Sociedade, que será expresso em ações ordinárias e, para sua 
integralização, disporá de bens e direitos que possui, relacionados 
com o petróleo, inclusive a permissão para utilizar jazidas de pe-
tróleo, rochas betuminosas e pirobetuminosas de gases naturais; 
e também subscreverá, em todo aumento de capital, pelo menos 
51 % das ações ordinárias, bem como das preferenciais, que forem 
emitidas". 

2.ª Redija-se, assim, o i:trt. 5.0 : 

"Art. 5.0 - As transferências pela União de ações do capital 
social, ou as subscrições de aumento de capital pelas entidades e 
pessoas às quais a lei confere êste direito, não poderão, em hipó-
tese alguma, importar em 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 
subscrição de ações feita com infringência dêste artigo, podendo 
a nulidade ser pleiteada inc:lusive por terceiros, por meio de ação 
popular". 
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3.ª Substitua-se o art. 17, pelos seguintes: 
"Art. A Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, operará dire-

tamente 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 subisidiárias obedecerá 
aos seguintes preceitos: 

I - A Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima deterá sempre 
pelo menos 51 % das ações com direito a voto, bem como do próprio 
total do capital social; 

II - Além da Petróleo Brasileiro S. A., sômente 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 artigo 3.0 , alínea "b", do Decreto n.0 4.071, de 
12 de maio de 1939, garantida preferência para as primeiras e 
obedecidos os limites para a aquisição de ações estabelecidas no 
artigo 13, guardadas as proporções com o capital social; 

III - Será privativo do 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 de petróleo, cujo desenvolvimento seja necessário à 
expansão de suas atividades, limitados os recursos que poderá 
empregar com êsse objetivo a Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos 
milhões de cruzeiros). 

N.o 81 
Suprimam-se: 
l.º As alíneas II e IV do art. 12. 
2.º Tôdas as referências a ações preferenciais. 
3.º Tôdas as palavras que se refiram a pessoas físicas e jurí-

dicas de direito privado. 
N.º 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.º 

7 - 26 245 



- 98-

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, solicitarâ ao Govêrno, que promova a dita expropriação, 
nos têrmos da Constituição. 

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 outros 
hidrocarbonetos fluidos e gases raros, existentes no território 
nacional. 

§ l.º - O seu aprovetpamento econômico fica subordinado: 

I - Ao propósito de giuantir à Nação as vantagens legítimas 
resultantes da utilização de sua riqueza petrolífera; 

II-As exigências do cpnsumo interno de petróleo e derivados; 

III - A necessidade de manutenção de reservas naturais de 
óleo bruto; 

IV - A conveniência de prescrever processos não admitidos 
pela melhor técnica de exploração. 

§ 2.º - 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 
derivados, que produzir, bem como o transporte por meio de con-
dutos, de hidrocarbonetos fluidos de qualquer origem (Constituição, 
artigos 152 e 146). 

Art. A União exercerá o monopólio previsto no parágrafo 
anterior por meio da Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, na 
forma desta lei. 
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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; 
VII - E as sociedades de economia mista, de que o Poder 

Público seja acionista majoritário. 

N.º 86 

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos: 
Art. a) As compras da sociedade, no estrangeiro, serão sempre 

precedidas de concorrências, abertas com prazo razoável, 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 represen-
tação diplomática do Brasil, no respectivo país. 

Art. c) As concorrências de valor superior a vinte milhões de 
cruzeiros (Cr$ 20. 000. 000,00) somente poderão comparecer as 
próprias fábricas ou produtores, representados por diretor ou pro-
curador, com podêres especiais, sendo vedada a participação de 
intermediários. 

Art. d) Dos editais das concorrências de valor superior a 
cinco milhões de cruzeiros (Cr$ 5. 000. 000,00) deverá constar, 
obrigatoriamente, que o preço líquido da oferta não poderá ser su-
perior ao vigente no mercado e que dêle deverão ser deduzidas, a 
favor da sociedade, as comissões ou participações que normalmente 
são pagas aos intermediários. 
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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 exíguo, para a apre-
sentação das propostas; 

III - A inclusão de cláusula ou condição 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 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, asisegurado, entretanto, o princípio com-
petitivo, sempre que possível. 

Art. g) Para cada compra superior a cinco milhões de cruzei-
ros (Cr$ 5. 000. 000,00) o Conselho de Administração elaborará um 
edital de concorrência que atesta às peculiaridades da operação, 
depois de estudar, as especiUcações, as condições, o prazo e o local 
em que deva ser realizada a concorrência, de modo a assegurar 
plenamente o objetivo final da competição que será o de adquirir 
o melhor material nas com;iições de preço, de prazo e de moeda, 
que forem mais vantajosas. 

Art h) A sociedade dará preferência na aquisição de petróleo 
bruto e de derivados, às propostas que estabeleçam o pagamento 
ou em cruzeiros ou pelo regime de compensação ou por meio de 
operações vinculadas que venham desenvolver ou abrir novos mer-
cados para a exportação nacional. 

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

Art. i) Na aquisição de equipamentos para a pesquisa, a 
lavra e a industrialização do petróleo e do xisto e para o transporte 
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especializado a sociedade dará preferência às propostas que estabe-
leçam o pagamento parcelado e, especialmente, às que prevejam 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, 
serã sempre ouvido o Banco do Brasil. 

N.º 87 

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos: 
Art. a) Fica a União autorizada a lançar empréstimos inter-

nos, 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 
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 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 previsto no artigo anterior 

darão direito a uma bonificação extraordinária nos exercícios em 
que os investimentos do Govêrno Federal na indústria petrolífera 
prol:Jorcionarem lucros superiores de dez por cento (10%). 

Parãgrafo único - O montante da bonificação será fixado 
pelo Ministro da Fazenda. 

Art. c) O resgate dos títulos dêsse empréstimo será feito, 
improrrogàvelmente, na data do vencimento e nas seguintes con-
dições: 

I - se a sua cotação estiver acima do par, pelo valor da 
cotação. 

II - se a sua cotação estiver abaixo do par, pelo seu valor 
nominal. 

Art. d) O produto dêsse empréstimo será aplicado, exclusiva-
mente, na realização do capital da Petróleo Brasileiro S. A. ou em 
empreendimentos relativos à pesquisa ou à exploração industrial 
do petróleo. 

Art. e) Todos os Bancos, Casas Bancárias, Caixas Econômicas 
Federais e Estaduais em funcionamento no território nacional, por 
suas matrizes, filiais e agências, cooperarão com o Govêrno Federal 
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no lançamento dêste empréstimo, mediante a aqu1sição anual, em 
duodécimos mensais, de títulos no valor correspondente a um por 
cento (1 % ) dos depósitos de cada um daqueles departamentos. 

§ 1.º - Para o cálculo do montante das quotas de títulos a 
serem adquiridas pelos Bancos, Casas Bancárias e Caixas Eco-
nômicas serão tomados por base os balanços do exercício imediata-
mente anterior. 

§ 2.º - Os estabelecimentos bancários referidos neste artigo 
colocarão livremente, em mãos do público, os títulos adquiridos. 

Art. f) O Ministro da Fazenda baixará instruções contendo 
normas para a execução do disposto nos artigos A e E, nos quais 
estabelecerá as sanções de suspensão e de cassação da carta pa-
tente dos estabelecimentos bancários que recusarem o seu concurso, 
bem como as recompensas de caráter honorífico que serão conf e-
ridas aos gerentes e diretores dos estabelecimentos que derem 
cooperação reputada excepcional à colocação dos títulos do em-
préstimo do petróleo. 

N.º 88 

Acrescente-se, onde co+1vier, os seguintes artigo.s: 
Art. a) Enquanto a frota nacional de petroleiros e os seus 

veículos forem insuficientes para atender às necessidades do trans-
porte de petróleo bruto e dos derivados que produzir, o Conselho 
Nacional do Petróleo em nome do Govêrno Federal, poderá conceder 
licença a terceiros, para fa~er 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 refinari;as. 

§ 2.0 - O produto dessas vendas será aplicado na indústria 
petrolífera. 

N.0 89 

Acrescente-se ao parágrafo único do art. 9.0 depois da palavra 
artigo: Ficando isentos os transportes coletivos a serviço da Ins-
trução Pública ou Particular. 
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N.º 90 

Suprima-se o item IV do art. 13. 

N.º 91 

Art. 7.º Parágrafo único - Depois da palavra "Artigo", acres-
cente-se: podendo ser isentados os Municípios com menos de 
50.000 (cinqüenta mil) habitantes. 

N.o 92  
Suprima-se o art. 11.  

N.º 93 

Substitua-se o art. 9.º parágrafo único, pelo seguinte: 
Art. 9.º - A União fica autorizada a lançar um empréstimo 

interno no máximo de Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de 
cruzeiros) por ano até 1958, para atender às necessidades finan-
ceiras com a integralização do capital de Cr$ 10 .000 . 000. 000,00 
(dez bilhões de cruzeiros), nas seguintes condições: 

a) os títulos terão os valores nominais de Cr$ 250,00 (duzentos 
e cinqüenta cruzeiros), Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), ..... . 
Cr$ 1. 000,00 (um mil cruzeiros), Cr$ 5. 000,00 (cinco mil cruzeiros), 
Cr$ 25. 000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros) e Cr$ 50. 000,00 ( cin-
qüenta mil cruzeiros); 

b) juros de 6% ao ano, prazo de 10 (dez) anos. 
§ l.º - Os juros dêstes títulos gozarão de isenção de impôsto 

de renda. 
§ 2.º - Não recorrerá a União à contribuição das pessoas refe-

ridas nos itens II e III do art. 13 do presente Projeto, e em hipó-
tese alguma às referentes no item IV do mesmo artigo, se as im-
portâncias provenientes dêsses empréstimos somados a parte da 
receita do impôsto único, sôbre lubrificantes e combustíveis líqui-
dos e mais as provenientes de dotações orçamentárias, créditos 
adicionais, lucros da exportação do petróleo em qualquer das suas 
fases, assim como os recursos consignados no art. 4.º do presente 
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 
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(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. 

N.º 94 

Art. 3.º, parágrafo 2.º - Acrescente-se: e que em hipótese 
alguma terão direito a voto. 

N.º 95 
Art. 28. 
Suprima-se a palavra "Não" e leia-se: Aplica-se aos diretores 

etc.... 
N.º 96 

Inclua-se onde couber: 
Art. - A criação de sub~idiárias dependerá sempre de autori-

zação do Congresso mediante proposta da Direção da Petrobrás 
Sociedade Anônima, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo. 

N.º 97  
Art. 13.  
Suprima-se a expressão "com direito a voto".  

N.0 98 

Art. 3,0, § 1.0 - Substitua-se 1956 por 1958. 

N.º 99 

Art. 2.0, § 1.0 - Substitua-se a palavra independerão por 
dependência. 

N.º 100 
Art. 14. 
Suprimam-se os §§ 2.0 e 3.0 e modifique-se a redação do§ 5.º 

para: 
§ 5.º - Os estatutos determinarão o critério para a compo-

sição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da 
Sociedade. 
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N.0 101 

Acrescente-se ao Art. 9.0 , depois da palavra aéreos: "bem como 
os proprietários de cavalos de corrida". 

N.o 102 

Acrescente-se à tabela a que se refere o art. 9.0 : 

"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 -
20% do preço". 

Parágrafo - Aumentam-se de dez por cento as contribuições 
quando o proprietário possuir dois cavalos e de mais de dez por 
cento para cada unidade adicional que possuir, entendendo-se como 
pertencentes a um único proprietário os cavalos registrados ou que 
corram nos hipódromos em que haja apostas, ainda que em nome 
de dependentes de proprietário. 

N.º 103 

Intercale-se onde convier: 
Art. Para os efeitos desta Lei, as bacias sedimentares não 

metamórficas do território nacional, serão divididas em treze pro-
víncias que assim se discriminam: 

I - Norte do Solimões entre a fronteira da Colômbia e o Rio 
Negro. 

II - Sul do Solimões, entre a fronteira do Peru e o divisor 
Juruá-Purus e rio Tefé. 

III - Bacia Hidrográfica do Purus e Madeira, compreendendo 
a faixa meridional do Solimões, a partir do divisor Juruá-Purus 
e rio Tefé até o rio Canumã. 

IV - Bacia hidrográfica do Baixo Amazonas e costa do Pará. 
V - Maranhão, norte de Goiás e sudeste do Pará. 
VI - Piauí e noroeste da Bahia. 
VII - Costa leste de Sergipe e Alagoas. 
VIII - Costa leste de Sergipe ao Rio de Janeiro. 
IX - Norte da bacia hidrográfica do Paraná, ao norte do 

Paranapanema e a leste do Paraná-Paranaíba. 
X - Paraná - Santa Catarina. 
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XI - Rio Grande do Sul. 
XII - Noroeste da bacia hidrográfica do Paraná e bacias 

hidrográficas do Alto Araguaia e Paraguai. 
XIII - Centro-Oeste, compreendendo as bacias hidrográficas 

do Alto Xingu, Alto Tapajós e Alto Madeira. 
§ 1.0 O país será quadriculadCJ por meridianos e paralelos de 

grau inteiros, numerando-se seguidamente os retângulos assim 
obtidos de leste para oeste e de norte para sul. 

Art. Autorização para reconhecimento superficial, objetivando 
a seleção de regiões adequadas às pesquisas petrolíferas, poderá ser 
outorgada a qualquer província sedimentar, sob as condições esta-
belecidas 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 cinco retângulos ímpares para cada 
província sedimentar, satisf~itas as estipulações regulamentares. 

Art. A concessão para lavra, se requerida, só será outorgada 
para 50% da área pesquis~.da, 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, con,1 reversão à União de tôda a maqui-
naria e instalações ao fim do prazo. 

b) A exportação de óJeo para o exterior só será permitida 
quando garantido o amplo ai.bastecimento ao território nacional. 

c) O concessionário perceberá um royalty de 903 do óleo 
extraído 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. A Petrobrás não se aplicam as disposições dos quatro 
artigos antecedentes. 

N.o 104 

Ao substitutivo da Comissão de Finanças 

Ao artigo 33, acrescente-se o seguinte parágrafo: 
§ - O proprietário do solo, onde houver lavra de petróleo e 

xisto betuminoso, que provar o domínio privado da terra nos últi-

http:pesquis~.da


- 107 -

mos vinte anos receberá a quantia correspondente a 1 % do valor 
de cada barril de óleo extraído ou da tonelada de xisto. 

N.º 105 

Ao projeto n.º 1. 516-51. 
Imprimam-se no artigo 13, os incisos III e IV. 

N.º 106 

Ao projeto n.º 1. 516-51. 
Imprima-se no artigo 13, o inciso IV. 

N.0 107 

Ao projeto n.º 1. 516-51. 
Imprima-se no artigo 14, o parágrafo terceiro. 

N.º 108 

Ao projeto n.0 1. 516-51. 
Imprima-se o artigo 9.º. 

N.0 109 

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
Art. - O preço de venda (CIF) do óleo bruto de origem na-

cional será igual ao do óleo bruto importado. 
§ l.º - :g: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. 

N.º 110 

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo: 
Art. - A Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima poderá pro-

mover a constituição de subsidiárias para a exploração industrial 
da refinação e do transporte do petróleo e de seus derivados, por 
navios ou por condutos. 
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§ 1.º - A Petróleo Brasileiro S .A. não poderá associar-se e 
nem constituir subsidiârias, para a distribuição e o comércio dos 
derivados importados do petróleo. 

§ 2.0 - Para a distribuição e o comércio dos derivados de 
petróleo de origem nacional, refinado pela Petróleo Brasileiro S.A. 
ou por suas subsidiãrias, essas emprêsas poderão organizar serviços 
próprios. 

N.º 111 

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". 

III 
Art. 23 - Suprima-se. 

~·º 112 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - Em relação às ações preferenciais emitidas pela Pe-

tróleo Brasileiro Sociedade A:q.ônima e suas subsidiárias não preva-
lece o disposto no parágraio único do art. 81 do Decreto-lei n.o 2.627, 
de 26-9-40, a não ser nas condtções e limites estabelecidos no art. 13 
desta lei. 

Justificação 

O art. 81, parágrafo único, do Decreto-lei n.º 2.627, de 26 de 
setembro de 1940 que dispõe sôbre as sociedades por ações, esta-
belece 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, deixaram de ser 
pagos os respectivos dividendos fixos, direito que conservarão até 
o pagamento, se tais dividendos não forem cumulativos, ou até que 
sejam pagos os cumulativos ~m atraso". 



- 109 -

1!: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 não é crivel que, havendo lucros, deixe uma organização estatal 
de respeitar a preferência no pagamento do dividendo que fôr 
estabelecida. 

O prazo não se conta da entrega das ações preferenciais, mas 
do exercício em que comece a dar lucros contínuos. 

N.o 113 

Redija-se da seguinte forma o artigo 28 do substitutivo apre-
sentado pela Comissão de Finanças: 

"Art. 28 - Enquanto não fôr integralizado o capital da 
Sociedade, nos têrmos do art. 3.º e seus parãgrafos, enviará ela ao 
Tribunal de Contas, até 31 de março de cada ano, as suas contas 
gerais relativas ao exercício anterior, as quais serão examinadas 
juntamente com as do Presidente da República e com estas envia-
das ao Congresso Nacional". 

N.º 114 

Supressiva ao art. 16 do substitutivo apresentado pela Comis-
são de Finanças: 

Elimine-se a expressão: "que destinarã exclusivamente ao 
serviço de pesquisa e lavra de petróleo". 

N.º 115 

No art. 9.0 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". 

N.o 116 

Aditiva ao substitutivo da Comissão de Finanças. 
Inclua-se, depois do art. 27 do substitutivo. 

"Art.... Sempre que o Conselho Nacional do Pe-
tróleo tiver que deliberar sôbre o assunto de interêsse da 
Sociedade, o presidente desta participarã das sessões ple-
nárias, sem direito a voto". 
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N.º 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 
será garantida preferência às pessoas jurídicas de direito 
público interno, para a aquisição de ações, podendo ser 
admitidos outros acionistas, nos têrmos da legislação em 
vigor. 

§ 2.0 - As subsidiárias que tenham por objeto o 
transporte e o abastecimento do mercado interno só po-
derão ter como acionistas privados as pessoas físicas e 
jurídicas que atendam aos requisitos do artigo 3.0 do 
Decreto n.0 395, de 29 de abril de 1938. 

§ 3.º - Poderá o Conselho Nacional de Petróleo de-
terminar que, numa emprêsa organizada pela sociedade, 
sejam obedecidos limites, para cada acionista privado, na 
aquisição de ações com direito a voto. Dessa decisão caberá 
recurso para o Presidente da República. 

§ 4.º - Os cavgos de direção das emprêsas referidas 
neste artigo serão J.11rivativos dos brasileiros natos, sempre 
que seu objeto seja qualquer das atividades da indústria 
do petróleo. 

N.º 118 

Aditiva ao Art. 10 do substitutivo apresentado pela Comissão 
de Finanças. 

Acrescenta-se, in fine: 

" ... ou outros ·pancos sob o contrôle do Poder Público, 
podendo, ainda, excepcionalmente, realizar depósitos em 
bancos particulares, nas praças onde não existam os 
bancos indicados neste artigo". 

N.º 119 

- Dê-se a seguinte redaçüo ao parágrafo único do art. 2.º 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 Ccmselho Nacional do Petróleo, sem as 
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formalidades, exigências de limitações da área, e outras 
julgadas dispensáveis, em face do Decreto-lei n.º 3.236, 
de 7 de maio de 1941, autorizando-as o Conselho em nome 
da União". 

N.0 120 
Ao artigo 11. 
Redigir assim: 
Art. 11 - Se os recursos, a que se refere o artigo anterior, 

ultrapassarem a quantia que permita a integralização do mon-
tante do capital, referido no art. 3.0 , § 1.0 , o excesso será aplicado, 
na execução de um plano de eletrificação do pais. 

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. 

N.º 122 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - Durante os primeiros cinco anos de funcionamento da 

Petrobrás, sàmente poderão ser acionistas, as pessoas de direito 
público interno e as sociedades de economia mista indicadas nesta 
lei. 

Parágrafo único - Vencido êsse prazo e verificada a insu-
ficiência dos recursos tributários para pesquisa e exploração do 
petróleo nacional, poderão ser admitidas como acionistas as demaiS 
pessoas indicadas no artigo 13, precedendo autorização legal. 

N.0 123 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - As jazidas de petróleo de rochas betuminosas e piro-

betuminosas e de gases naturais, existentes no território nacional, 
são mantidas no domínio privado da União, como bens inalienáveis 
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e imprescritíveis, constituindo sua pesquisa e lavra monopólio do 
govêrno federal. 

Parágrafo único - O monopólio previsto neste artigo será 
exercido pela União através da Petrobrás e de suas subsidiárias, 
constituídas na forma desta lei. 

N.º 124 

Onde convier, acrescente-se: 
Art. - Enquanto o volume conhecido do óleo nos campos 

petrolíferos da Bahia, e áreas adjacentes não fôr três vêzes maior 
que o consumo anual do Rio, a sua extração, de pesquisa, para 
descoberta de novos por parte da Sociedade, fica limitada a cin-
qüenta por cento da quantidade existente. 

N.º 125 
1 

Onde convier, acrescent1.~-se: 
Art. - A Sociedade deyerá empregar nunca menos de qua-

renta por cento das suas normas, nos trabalhos dos campos 
petrolíferos. 

N.0 126 

Subemenda à emenda n.0 82 da minha autoria ao Projeto 
n.º 1.516, referente à "Petrobrás": 

Acrescente-se à emenda 82 o seguinte: (Art. 129 - I - II 
da Constituição)". 

O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Constituição e Justiça, 
tendo em vista as conside+ações desenvolvidas pelo relator do 
Projeto n.º 1. 516, de 1951, resolve adotar suas conclusões quanto 
ao exame das emendas apresentadas ao mencionado projeto cons-
tantes do seu relatório de 24 de julho adotando, no entanto, quanto 
às emendas de números 14, 63, 84 e 123, as três subemendas que 
vão redigidas em separado. 

A) Subemenda à emenda n.º 14, redigida nos têrmos da 
coordenação aprovada; 
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"Substitua-se o artigo 13 pelo seguinte: 
Art. 13 - Os Estatutos da Sociedade, garantida a preferência 

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

I - as pessoas jurídicas de direito público interno; 
II - o Banco do Brasil e as sociedades de economia mista, 

criadas pela União, pelos Estadm ou Municípios, as quais, em 
conseqüência de lei, estejam sob contrôle permanente do Poder 
Público; . · ' :;~:. ~?'\•. 

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

IV - as pessoas jurídicas de direito privado, organizadas com 
observância do disposto no artigo 9.º, alínea "b", do Decreto 
n.0 4.071, de 12 de maio de 1939, limitada a aquisição de ações 
ordinárias a cem mil; 

V - as pessoas jurídicas de direito privado, brasileiras de que 
somente façam parte as pessoas indicadas no item II, limitada a 
aquisição de ações ordinárias a vinte mil". 

B) Subemenda às emendas números 1 - 2 - 24 - 63 -
84 e 123, redigida nos têrmos da coordenação- ãprovada e na forma 
proposta pelo Deputado Gustavo Capanema: 

"Incluir como disposição inicial: 
Artigo A - Constituem monopólio da União: 
1 - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros 

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

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III - o transporte marítimo, fluvial e lacustre do petróleo 

bruto de origem nacional ou de derivados de petróleo produzido no 
País e bem assim o transporte por meio de condutos de petróleo 
bruto e seus derivados assim como de gases raros de qualquer 
origem. 

8 - 26 24ã 
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Artigo B - A União exercerá o monopólio estabelecido no 
artigo anterior: 

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

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

C) Subemenda (2.ª) às emendas anteriormente citadas e 
nas mesmas condições da subemenda B. 

"Incluir como disposições transitórias. 
Artigo A - Ficam excluídas do monopólio estabelecido pela 

presente lei as refinarias ora em funcionamento no País. 
Artigo B - Não ficam prejudicadas as autorizações para 

instalação de refinarias no País, feitas até 30 de junho de 1952, não 
podendo ser alterados os prazos de sua caducidade fixados em 
decisão do Conselho Nacional do Petróleo, irreformável a partir 
desta lei. 

Artigo C - Não será d1.1da autorização para a ampliação de 
sua capacidade as refinarias de que tratam os dois artigos ante-
riores. 

Artigo D - A Petróleo Brasileiro S. A., poderá, independen-
temente de autorização legislativa especial, participar, como acio-
nista, de qualquer das emp:rêsas de refinação de que tratam os 
artigos antecedentes, para o fim de torná-la sua subsidiária. 

Parágrafo único - A Pietróleo Brasileiro S. A. adquirirá, nos 
casos do presente artigo, :q.o mínimo 51 % das ações de cada 
emprêsa. 

Artigo E - Do monopólio estabelecido pela presente lei, ficam 
excluídos os navios-tanques de propriedade particular ora utilizados 
no transporte especializado de petróleo e seus derivados". 

O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Transportes, Comuni-
cações e Obras Públicas, apreciando as emendas apresentadas ao 
Projeto n.º 1. 516-51 - "Dis:põe sôbre a constituição da Sociedade 
por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima e dá outras 
providências", deliberou: 

Aprovar as Emendas números 7 - 22 - 41 - 42 - 43 -
44 (apresentando subemenda) - 67 - 68 (a 1.a parte) - 104 -
114 - 115 e 117; 



- 115 -

Considerar prejudicadas, por jã terem sido atendidas pela Co-
missão de Finanças, as Emendas números 10 - 61 - 62 - 98 -
112 e 120; 

Considerar-se incompetente para opinar sôbre o assunto das 
Emendas números 64 - 66 - 72 - 90 e 123, bem como da segunda 
parte da 68; 

Considerar prejudicada a de n.º 12, por já ter sido rejeitada 
outra emenda idêntica; 

Considerar prejudicada a de n.º 15, em virtude da rejeição da 
Emenda n.o 13; e 

Rejeitar as Emendas números - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 -
23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 -
34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 45 - 46 - 47 - 48 -
49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 -
60 - 63 - 65 - 70 - 71- 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 -
79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 -
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 99 - 100 - 101 - 102 -
103 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 113 -
116 - 118 - 119 - 121 - 122 - 124 - 125 - 126. 

Subemenda à Emenda n.º 44 

Art. - A Sociedade será dirigida por um Conselho de Admi-
nistração, com função deliberativa, e por uma Diretoria Executiva. 

§ 1.º - O Conselho de Administração será constituído da 
seguinte forma: 

a) o Presidente da República nomeará quatro Diretores, dos 
quais um será o Presidente da Sociedade e do Conselho de Admi-
nistração, com direito de veto das decisões do Conselho, com re-
curso para o Presidente da República, ouvido o Conselho Nacional 
do Petróleo; 

b) 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 %% (sete 
e meio por cento) do capital social, correspondendo a cada am-
pliação de 7 Y2 % (sete e meio por cento) da participação mais um 
Diretor até o limite de 3 (três); 

e) desde que a participação de pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado exceda a 7 %% (sete e meio por cento) do capital 
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social, ser-lhe-á assegurada a faculdade de elegerem separadamente 
um Diretor. 

§ 2.º - O Presidente do Conselho e os Diretores nomeados 
pelo Presidente da República terão mandato de seis (6) anos. Nas 
primeiras nomeações, o mandato de dois (2) Diretores será de 
apenas três (3) anos. Todos os diretores podem ser destituídos 
pelo Presidente da República. 

§ 3.º - Os Conselheiros eletos para o Conselho de Adminis-
tração terão o mandato de três (3) anos, podendo ser reeleitos. 

§ 4.º - Tanto o Presidente como os Diretores nomeados pelo 
Presidente da República poderão ser reconduzidos a novos man-
datos. 

§ 5.º - A Diretoria Executiva será constituída pelo Presidente 
do Conselho e pelos três (3) Diretores nomeados pelo Presidente da 
República. 

§ 6.º - Os Estatutos d~terminarão o critério de constituição 
do Conselho Fiscal da Sociedade. 

§ 7.º - É privativo dos brasileiros natos o exercício das fun-
ções de Presidente, membroiS do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal da Sociedai;ie. 

. O SR. PRESIDENTE - Tendo a Comissão de Segurança Na-
cional adotado, como substitutivo, o Projeto n.º 1. 595, do Deputado 
Eusébio Rocha, com três emendas, deixou de se manifestar sôbre 
as emendas de primeira discussão, para fazê-lo quando fôr ouvida 
sôbre as de segunda discus~ão. 

O SR. PRESIDENTE -· A Comissão de Economia, após apre-
ciar as emendas oferecidas em plenário ao Projeto n.º 1. 516-51, em 
primeira discussão, em face do parecer do Relator e do debate a 
que o mesmo foi submetido, opina: 

Favoràvelmente, às seguintes emendas: 
Números 3 - 7 - 9 - 14 - 22 - 42 - 43 - 66 - 67 - 68 -

69 - 90 - 92 - 97 - 115 -- 119. 

Favoràvelmente, com S'µ,bemendas, às seguintes emendas: 
- n.º 13, com o acréscimo das palavras "se licenciados no 

mesmo município", depois das palavras "que possuir"; 
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- n.º 41, com a seguinte subemenda substitutiva: 
acrescente-se ao artigo 1.º "por abreviatura Petrobrás"; 
- n.º 44, com a seguinte subemenda substitutiva: 
Desdobre-se o artigo 14 em dois com a seguinte redação: 
Art. - A Sociedade será dirigida por um Conselho de Admi-

nistração, com funções deliberativas, e uma Diretoria Executiva. 
§ 1.º - O Conselho de Administração será constituído de: 
a) um Presidente nomeado pelo Presidente da República e 

demissível "ad nutum", com direito de veto sôbre as decisões do 
próprio Conselho e da Diretoria Executiva; 

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

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

d) Conselheiros eleitos pelas pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado, em número máximo de dois e com mandato de 
três anos. 

§ 2.º - O número dos Conselheiros será fixado na proporção 
de um para parcela de 7 ,5 % do capital votante da Sociedade subs-
crito pelas pessoas mencionadas nas letras e e d do § 1.0 • 

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

§ 4.º - É privativo dos brasileiros natos o exercício das fun-
ções de membro do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal. 

§ 5.º - Do veto do Presidente, ao qual se refere a letra a 
do§ 1.º, haverá recurso ex officio para o Presidente da República, 
ouvido o Conselho Nacional do Petróleo. 

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

Art. - O Conselho Fiscal será constituído de cinco membros, 
com mandato de três anos e honorários não inferiores a dois têrços 
àos que perceberem os diretores. 
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Parágrafo único. - A União não terá voto na eleição dos 
membros do Conselho Fiscal, assegurado a cada grupo de acionis-
tas que representar um quinto do capital votante, excluído o da 
União, o direito de eleger separadamente um membro. 

- n.0 30, primeira parte, com a seguinte subemenda: 
Suprimam-se, na Emenda n.º 30, primeira parte, as palavras 

"bem como das preferências". 
- n.º 80, quarta parte, com a seguinte subemenda: 
na Emenda n.0 80, quarta parte, diga-se: "Conselho Nacional 

do Petróleo", em vez de "Presidente da República"; 
- n.º 86, com a seguinte subemenda substitutiva: 
"Os estatutos da sociedade estabelecerão as normas gerais a 

observar na compra e venda de bens pela Sociedade, especificando 
os casos em que será exigida a concorrência pública ou adminis-
trativa". 

- n.o 91, com a seguinfo subemenda substitutiva: 
Suprima-se, no parágrafq único do artigo 7.º, as palavras "po-

dendo ser isentados os mun~cipios com menos de 100. 000 habi· 
tantes". 

contràriamente, às seguintes emendas: 

Números 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 -
- 16 - 17 - 18 - 19 - 2Q - 21 - 23 - 24 -
- 28 - 29 - 30 - 31 - 3~ - 33 -- 34 - 35 -
- 39 - 40 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 -
- 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 62 -
- 67 - 70 - 71 - 73 - 74 ---'- 75 - 76 - 77 -
segunda e terceira partes - Bl - 82 - 83 - 84 -

11 -
25 -
36 -
51 -
63 -
78 -
85 -

12 -
26 -
37 -
52 -
64 -
79 -
87 -

15 
27 
38 
53 
65 

80, 
88 

- 89 - 93 - 94 - 95 - 9(1 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 -
103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 -
112 - 113 - 114 - 117 - 118 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 
- 125 - 126; considerando ainda prejudicadas as Emendas núme-
ros 71e116. 

A Comissão de Finanças, tendo examinado as emendas apre-
sentadas em Plenário ao Projeto n.º 1. 516-A, de 1951, que dispõe 
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§ 3.0 - Os Membros eleitos do Conselho de Administração 
terão o mandato de três anos, podendo ser reeleitos. 

§ 4.º - Os Estatutos determinarão um critério semelhante ao 
da composição do Conselho de Administração para a constituição 
do Conselho Fiscal da Sociedade. 

§ 5.º - É privativo de brasileiros natos o exercício das funções 
de Presidente, Diretor e Membro do Conselho de Administração e 
do Conselho Fiscal. 

A Emenda n.0 114: 
"Suprima-se o Art. 16". 
A Emenda n.º 71: 
Acrescente-se onde convier: 
Art. - Não ocorrendo a desapropriação, a Petrobrás indeni-

zará, pelo seu justo valor, aos proprietários do solo pelos prejuízos 
~ausados com a pesquisa ou lavra. 

A Emenda n.º 124: 
Acrescente-se onde conv~er: 
Art. - A Petrobrás, de ~tcôrdo com a orientação do Conselho 

Nacional do Petróleo, deverá, manter um coeficiente mínimo de 
reservas de óleo nos campos :petrolíferos. 

As Emendas números 2 ip 63: 
Art. - O Conselho Nacional do Petróleo, órgão autônomo, 

diretamente subordinado ao Presidente da República, tem por 
finalidade superintender as mipdidas concernentes ao abastecimento 
nacional de petróleo. 

§ 1.º - Entende-se por abastecimento nacional de petróleo a 
produção, a importação, a exportação, a refinação, o transporte, 
a distribuição e comércio de petróleo bruto, de poço ou de xisto, 
assim como de seus derivados. 

§ 2.º - Ainda se inclui na esfera da superintendência de 
Conselho Nacional do Petróleo e aproveitamento de outros hidro-
carbonetos fluídos e de gases raros. 

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

Parágrafo único - O Presidente da República expedirá o novo 
regime do Conselho Nacional do Petróleo tendo em vista o disposto 
neste artigo. 
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A Emenda n.o 35: 
Redija-se assim: 
Art. - A direção da Petrobrás é obrigada a prestar as infor-

mações que lhe forem solicitadas pelo Congresso Nacional acêrca 
dos seus atos e deliberações. 

A Emenda n.º 37: 
Suprima-se o § 2.o da emenda. 

c) Sejam rejeitadas as de números: 

1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 -
24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 -
34 - 36 - 38 - 39 - 40 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 -
50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 -
60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 67 - 70 - 72 - 73 - 74 -
75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 -
85 - 86 - 87 - 88 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 -
96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 -

106-107-108-109-110-111-112-113-115-117-
118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 125 - 126. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação. 
Há vários requerimentos de destaque. Vou submeter a votos o 

primeiro grupo de emendas, com parecer favorável salvo os des-
taques. 

O Sr. Deputado Gustavo Capanema requereu destaque, para 
serem rejeitadas, das Emendas seguintes: 1 - 2 - 5 - 7 - 10 -
14 - 15 - 17 - 21 - 22 e 23 da Comissão de Finanças; 2 - 3 
- 4 - 5 - 6 e 7, da Comissão de Economia; 1 e 2, da Comissão 
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas; 6 - 7 - 8 - 9 
- 10 - 15 - 18 - 21 - 30 - 31 e 32, da Comissão de Finanças; 
1 - 2 - 3 - 4 - 5, da Comissão de Segurança Nacional; e, ainda, 
para serem aprovadas as emendas de plenário, com parecer con-
trário, 5 - 11 - 75 - 77 e 79; e, também, a votação de destaque 
da Emenda 19 da Comissão de Finanças. 

Vão ser votados os diversos grupos, salvo os destaques. 
Destaque do Sr. Deputado Vieira Lins para a Emenda n.º 14. 
Destaques do Sr. Deputado Bilac Pinto para tôdas as emendas 

apresentadas pelo Sr. Deputado Rondon Pacheco. 
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Destaque do Sr. Deputado Lôbo Carneiro para as Emendas 
números 3, da Comissão de Economia, e 90. 

Destaque para o grupo de Emendas, números 46 - 47 - 48 
- 51 - 52 - 53 e 54. 

Destaque para as emendas números 45 e 50. 
Destaque para a Emenda n.º 88. 
Destaque para a primeira e segunda parte da Emenda n.º 80.  
Destaque para a Emenda n. o 56.  
Destaque para as Emendas números 59 e 95.  
Destaque para a Emenda n.o 96.  
Destaque para a Emenda n.º 111, bem como do grupo de  

Emendas números 49 - 55 - 57 - 58 e 60. 
Destaque do Sr. Deputado Aliomar Baleeiro para a Emenda 

n.º 21. 

Vai ser votado agora o grupo de emendas com parecer favo-
rável, salvo os destaques que acabo de ler. 

1 

Tem a palavra o Sr..Amando Fontes para encaminhar a 
votação. 

O SR. AMANDO FONTia:s (Para encaminhar a votação) -
Senhor Presidente, em deze:rµbro de 1949 como relator da Mensa-
gem do Poder Executivo, em que se propunha a criação do Esta-
tuto do Petróleo, apresentei, na Comissão de Indústria e Comércio, 
de que fazia parte, longo parecer, do qual vou ler a seguinte pas-
sagem (Lê): 

"Ante os exemplos da Inglaterra, França e Holanda, 
que exploram, efici~nte e vantajosamente, os seus óleos 
minerais através de sociedades de economia mista e con-
siderando também algumas experiências vitoriosas dêsse 
instituto no País - sempre nos inclinamos a dar solução 
semelhante, para o caso da exploração do petróleo na-
cional. 

Mais tarde se acentuou essa tendência, em face dos 
argumentos precisos e lúcidos, explanados pelo Almirante 
Juvenal Greculhog, em conferência proferida a 12 de maio 
de 1948, e inserta 110 "Diário do Congresso Nacional", de 
20 de agôsto último. 

Por fim, o Projeto recentemente apresentado pelo 
preclaro Deputado Artur Bernardes, adotando o sistema, 
consolidou-nos na certeza de que trilhávamos rumo certo. 



- 123 -

Inspirados nessa Proposição, cujas linhas centrais 
seguimos, elaboramos o Substitutivo que mais abaixo pro-
poremos ao juízo dos ilustres companheiros da Comissão 
de Indústria e Comércio". 

E, assim, formulei o substitutivo, Sr. Presidente, no qual, 
desprezando a proposta do Executivo e alguns projetos existentes, 
propunha que se estabelecesse uma sociedade de economia mista 
para explorar o petróleo brasileiro. 

Ora, acontece que o atual Govêrno da República, enviou a 
esta Casa Mensagem, sugerindo a criação de uma sociedade de 
economia mista, para o mesmo efeito. Dissenti da proposta gover-
namental em alguns pontos. 

O primeiro dêles, era aquêle no qual o projeto, vindo com a 
última Mensagem presidencial, não estabelecia qualquer exclusi-
\Tidade, monopólio algum para aquela sociedade de economia mista. 
Eu entendia que, embora explorado por meio de uma sociedade de 
economia mista, deveria esta ter o monopólio da pesquisa, da la-
vra, do refino e do transporte do produto. 

Assim, formulei emenda no sentido de ser introduzido no 
projeto governamental dispositivo que figurava no meu substitu-
tivo e que visava a estabelecer o monopólio para essa sociedade de 
economia mista. A minha sugestão, Sr. Presidente, foi aceita pelo 
nobre Líder da Maioria, em subemenda formulada pela Comissão 
de Justiça e que, justamente, determina o estabelecimento do 
monopólio da pesquisa, lavra, refinação e transporte do petróleo, e 
transfere êsse monopólio para a Petrobrás, coincidindo, pois, com 
o ponto de vista que eu defendia, há três anos. 

Só posso, Sr. Presidente, me regozijar com êsse evento, e está 
claro que vou dar meu voto favorável ao projeto, com essa 
subemenda. 

Outras emendas formulei. Duas delas tiveram aprovação das 
respectivas Comissões. Há outras, ainda, originárias da Comissão 
de Economia, às quais dou inteiro apoio e pelas quais vou votar, 
neste momento. 

Apenas não consegui, Sr. Presidente, reduzir a vontade do 
nobre Líder da Maioria, de referência às concessões de duas refi-
narias de petróleo, cuja construção não foi iniciada e que, pelo 
meu substitutivo, seriam encampadas, ressarcindo-se, natural-
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mente, os prejuízos e danos ocorrentes aos concessionários. Entre-
tanto, na subemenda a que acabo de me referir, da douta Comis-
são de Justiça, está ressalvado que não se darão mais concessões 
para exploração de usinas de beneficiamento de petróleo, e que as 
duas existentes, cuja construção não foi iniciada não poderão ser 
aumentadas de futuro. 

Propenderia, Sr. Presidente, para pleitear a vitória integral de 
minha emenda, que determinava a encampação dessas refinarias, 
mas como estamos votando num corpo legislativo onde a vontade 
de um só não pode prevalecer, onde deve haver concessões de parte 
a parte e, entendendo que os pontos de vista básicos por mim defen-
didos em meu parecer de 1949 e em meu substitutivo, estão acolhi-
dos no projeto, na emenda e na subemenda que agora vêm à dis-
cussão, com o apoio da maioria desta Casa, cederei neste ponto, 
certo de que êsses pequenos inconvenientes serão superados, pois, 
se essas refinarias vierem a funcionar dentro do prazo marcado na 
emenda, apressarão a soluçijo do assunto magno que no momento 
vamos votar. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE -- Devo ainda comunicar que há um 
requerimento do nobre Deputado Lôbo Carneiro, para que sejam 
votados em separado algun;s dispositivos do substitutivo apresen-
tado por esta Comissão ao Projeto n.º 1. 516. S. Ex.ª quer, também, 
seja ouvido o parecer verbal do relator, mas isto não é possível 
porque o parecer é dado durante a discussão, e agora se trata de 
votação. · 

O Sr. deputado Nestor Duarte pede destaque da emenda n.º 20, 
e o Sr. Luís Viana da de n.º 12. 

O SR. LOBO CARNEIRO - (Para uma questão de ordem) * 
Sr. Presidente, pedi a palavra para esclarecer meu requerimento. A 
Comissão de Segurança Nacional apresentou um substitutivo, um 
novo projeto, e o que peço é a votação em separado de dois artigos 
dêsse projeto. 

• Não foi revisto pelo oraqor. 
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O SR. PRESIDENTE - Mas V. Exa. requer, também, que seja 
ouvido o parecer verbal da Comissão. Não há mais oportunidade 
para êsse parecer. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Senhor Presidente, com a devida 
vênia, o Regimento determina que o relator dê parecer verbal 
sôbre o pedido de destaque - não sôbre o projeto - declare se 
aceita ou não o destaque . 

O SR. PRESIDENTE - Não manda emitir parecer verbal 
sôbre isso, senão no momento da discussão: estamos, agora, em 
votação. 

Vão ser votados em primeiro lugar - salvo os destaques que 
comuniquei e não receberei mais nenhum - o grupo de emendas 
com parecer favorável. 

O SR. LOBO CARNEIRO (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, encaminhando a primeira votação do projeto 1.516, 
inicialmente desejo protestar contra o fato de ter o Govêrno man·· 
dado afixar em tôda a cidade, esta manhã, cartazes mais ou menos 
com os seguintes dizeres: "~le disse: ninguém me arrancará das 
mãos a bandeira nacionalista. A Petrobrás dará o petróleo ao 
Brasil". 

Sr. Presidente houve em relação a êste projeto numerosas 
emendas e, finalmente, um grupo de subemendas do Deputado 
Antônio Balbino, que consubstanciam um acôrdo entre a maioria 
e um grupo de Deputados da minoria ou, antes, da oposição ao 
projeto da Petrobrás. Estas subemendas não transformam o pro-
jeto da Petrobrás no monopólio estatal, como muitos julgam e 
como tem sido divulgado pela imprensa. Trata-se, apenas, de dar 
o monopólio de determinados ramos da indústria do petróleo à 
sociedade de economia mista Petrobrás e suas subsidiárias. Não 
se trata, portanto, de monopólio estatal, que é a aspiração do povo 
brasileiro, que por êle se vem batendo há mais de quatro anos de 
memorável campanha. 

Sr. Presidente houve algumas alterações substanciais no pro-
jeto inicial, alterações que constam das subemendas do Deputado 
Antônio Balbino. Em primeiro lugar, são eliminadas, dentre os 
acionistas da Petrobrás, as pessoas jurídicas de direito privado que 
tenham sócios estrangeiros - uma das maiores objeções oferecidas 
ao projeto. No entanto, o Deputado Antônio Balbino modificou a 
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emenda do P. T. B., de iniciativa do Deputado Lúcio Bittencourt, 
no sentido de permitir sejam sócias da Petrobrás as sociedades de 
economia mista com acionistas estrangeiros. 

Continua, portanto, Sr. Presidente, sem ser eliminados, do 
corpo de acionistas da Petrobrás, os elementos estrangeiros, as 
subsidiárias dos trustes organizadas no Brasil. Não percebo o 
alcance da emenda, porquanto não existem no Brasil sociedades de 
economia mista com interêsse em participar da Petrobrás como 
acionista, seja a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia 
Vale do Rio Doce ou a Companhia Nacional de Alcalis. Destas ne-
nhuma terá interêsse em participar da Petrobrás como acionista 
nem tal se justifica, pois sequer possuem capital para os próprios 
empreendimentos e, até no momento recorreram a empréstimos 
externos. Mas como está redigida a emenda do Deputado Antônio 
Balbino, há possibilidade de serem organizadas novas emprêsas de 
economia mista, com participação de acionistas estrangeiros, subsi-
diários dos trustes sendo ff!CUltado às mesmas figurar entre os 
acionistas da Petrobrás. A h~pótese, Sr. Presidente, é perfeitamente 
plausível. Constato, então qt~e, apesar de todos os acordos, continua 
permitida, pela emenda Antônio Balbino, a presença de acionistas 
estrangeiros na Petrobrás, através das sociedades de economia 
mista, de organização da União, dos Estados ou dos Municípios. O 
Estado do Rio por exemplo, não está impedido de organizar uma 
sociedade de economia dês~e tipo, com acionistas estrangeiros, e 
a esta é dado entrar para a Petrobrás. 

O Sr. Antônio Balbino ·-V. Ex.ª permite um aparte? 
O SR. LOBO CARNEIRO- V. Ex.ª, naturalmente, vai usar da 

palavra no encaminhamentp da votação. Como disponho de prazo 
muito curto, pediria aguardasse essa oportunidade. 

Outro aspecto, mantido no acôrdo é o da organização de subsi-
diárias: o monopólio será exercido pela Petrobrás, ou suas subsi-
diárias. 

Não há razão para a organização de subsidiárias da entidade 
principal que vai explorar o petróleo brasileiro. Isto não se jus-
tifica. 

Os trustes costumam subdividir-se· em emprêsas autônomas, 
para melhor burlar as leis dos países onde atuam, sonegando o 
impôsto de renda, entre outros. Mas, numa emprêsa do tipo da 
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Petrobrás, não há motivo para a organização de subsidiárias dessa 
mesma emprêsa. Ela poderá descentralizar seus serviços através de 
departamentos autônomos, precisamente como procede a Standard 
Oil Co. of Brazil, que opera como única em todo o território na-
cional e tem, no entanto, departamentos plenamente autônomos 
nas diferentes regiões do país. 

Esta operação, através de subsidiárias será maneira de se diluir 
ainda mais o capital de 51 % do Estado, podendo êle reduzir-se, 
numa subsidiária, por exemplo, apenas à quarta parte. Se, na 
principal, o Estado tem 51 % e esta organiza uma subsidiária en-
trando com 51 % e os particulares com o restante, o capital parti-
cular, ao fim, predominará e a maioria dos lucros do empreendi-
mento irão para o bôlso de particulares. 

Além disto, Sr. Presidente, um sistema de subsidiário se presta 
para as mais escusas manobras. São, estas, emprêsas de caraáter 
privado, que estarão inteiramente fora do contrôle da opinião pú-
blica, do Parlamento, do Tribunal de Contas, enfim de qualquer 
contrôle. Essas emprêsas subsidiárias poderão realizar, com os 
grandes trustes do petróleo, acordos e negociatas do tipo já conhe-
cido e tratado nesta Casa - do grupo - Max Leitão, de Niterói. 

Sr. Presidente, o ponto de vista que defenderei desta tribuna 
é o do monopólio estadual. Neste sentido, requeri destaque para as 
Emendas de números 46 e 54, do nobre Deputado Roberto Morena, 
que só permite figurar como acionistas da Petrobrás as pessoas 
jurídicas de direito público interno - Estado, Município e au-
tarquias. 

Requeri, também, destaque da Emenda n.0 111, do Deputado 
Fernando Ferrari, equivalente às Emendas números 49 - 55 -
57 - 58 e 60 do Deputado Roberto Morena, no sentido de suprimir 
as subsidiárias da Petrobrás. Aprovadas essas emendas, a Petro-
brás não teria nenhuma subisidiária. 

Outros destaques por mim requeridos, Sr. Presidente, e sôbre 
os quais falarei ao encaminhar a votação, são os relativos às con-
dições para ser membro da Diretoria da Petrobrás e ao monopólio. 
Alude às Emendas números 45 a 50, do Deputado Roberto Morena 
e à Emenda n.0 88, do Deputado Rondon Pacheco. Uma vez apro-
vadas, tôdas essas emendas, teremos a exploração do petróleo 
exercida sob a forma de monopólio, por uma sociedade por ações 
da qual só participarão pessoas jurídicas de Direito Público Interno, 
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e sem subsidiárias, isto é, ficarão eliminados tanto os capitais par-
ticulares brasileiros, como os capitais de trustes estrangeiros. 

Senhor Presidente, votarei nesse sentido, refletindo, assim, a 
opinião unânime do movimento em defesa do petróleo, que acaba 
de realizar grandiosa II Convenção, reafirmando, mais uma vez, 
os princípios que vem defendendo há quatro anos de campanha, 
que realizou um congresso regional no Norte do país, em São 
Paulo, Recife e Pôrto Alegre - os quais examinarão os resultados 
desta primeira votação e sôbre se manifestarão. Tenho confiança 
em que, devido aos êxitos anteriores dessa campanha e ao imenso 
poder da pressão da opinião pública organizada, chegaremos, final-
mente, quer na segunda discussão, nesta Casa, quer em emendas, 
no Senado, à solução do verdadeiro monopólio estatal, aquêle por 
todos os brasileiros almejado. 

Sr. Presidente, reservo-me o direito de esclarecer melhor êstes 
três destaques, ao encaminhar a votação das respectivas emendas. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. EUSÉBIO ROCHA 
1 

(Para uma questão de ordem) - Se-
nhor Presidente, para orien1;ação do plenário e minha, gostaria de 
saber quais são essas emenclas. Só assim poderemos votar devida-
mente esclarecidos. 

O SR. PRESIDENTE -- Já anunciei as emendas cujos desta-
ques foram pedidos e, automàticamente, concedidos. Anunciá-los-ei, 
novamente, salvo os destagues, porque os Senhores Deputados 
devem saber o que requereram. 

As emendas do plenário com pareceres favoráveis de tôdas as 
Comissões são as de números 7 - 22 - 42 - 66 e 68. 

As emendas com pareceres contrários de tôdas as comissões 
são as seguintes: 

5 - 6 - 8 - 10 -- 11 - 16 - 23 - 25 - 26 -
27 - 28 - 29 - 30 -- 31 - 32 - 33 - 34 - 36 -
38 - 39 - 40 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 -
51 - 52 - 53 - 54 -- 55 - 56 - 57 - 58 - 59 -
60 - 64 - 65 - 70 -- 72 - 73 - 74 - 75 - 76 -
77 - 78 - 79 - 81 - 82 - 83 - 85 - 87 - 88 -
93 - 94 - 95 - 96 -- 98 - 99 - 100 - 101 - 102 -

103 - 105 - 106 - 107 -- 108 - 109 - 110 - 111 - 112 -
113 - 118 - 120 - 121 -- 122 - 125 - 126. 

Destas foram requeridos alguns destaques. (Muito bem). 
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O SR. EUSÉBIO ROCHA (Para uma questão de ordem) * -
Sr. Presidente, confesso a V. Ex.ª que procurei, com a maior boa 
vontade, acompanhar a seqüência nas emendas ditadas por Vossa 
Excelência. Parece-me, entretanto, que não me pronunciarei de 
acôrdo com minha consciência, se votarmos dessa forma. Assim, 
pediria a V. Ex.ª para considerarmos emenda por emenda. (Muito 
bem). 

O SR. ERNANI SATIRO (Para uma questão de ordem) * -
Sr. Presidente, na qualidade de representante da União Demo-
crática Nacional, participei dos entendimentos com os Líderes dos 
diversos partidos, no sentido de verificarmos, por combinação de 
todos, quais as emendas que deviam ser aprovadas; quais as que 
deviam ser rejeitadas; e, depois, aquelas que constituíam motivo 
de controvérsia. Neste último caso estavam as questões referentes 
às refinarias e de contrôle da Petrobrás pelo Congresso e pelo Tri-
bunal de Contas. Fizemos uma relação completa dessas emendas 
assinalando cada uma dessas particularidades que acabo de men-
cionar. Verificamos, posteriormente, que, de acôrdo com o Regi-
mento, a votação dentro dessa mesma orientação, jamais poderia 
ser feita. Daí ter ocorrido, sem culpa da Mesa, ou de qualquer de 
nós, mas em virtude do próprio Regimento, essa verdadeira balbúr-
dia que nos impede de votar com consciência questão de tanta 
relevância, razão por que requeiro a V. Ex.ª retire o projeto da 
Ordem do Dia, a fim de que se encontre um meio que nos permita 
pronunciamento com pleno conhecimento de causa sôbre assunto 
de tanta magnitude. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - O pedido do Sr. Deputado Eusébio 
Rocha não pode ser considerado, porque o Regimento exige, para 
a hipótese, requerimento escrito. 

O SR. EUSÉBIO ROCHA (Para uma questão de ordem)  
Sr. Presidente, mandarei à Mesa por escrito o requerimento.  

O SR. LOPO COELHO (Para uma questão de ordem) * -
Sr. Presidente, creio que houve acôrdo entre as várias correntes 
políticas desta Casa, no sentido de melhor votar o assunto. 

Assim, consultaria a V. Ex.ª sôbre a possibilidade de o Líder da 
Maioria, dentro do referido acôrdo verbal havido, sugerir alguma 

• Não foi revisto pelo orador. 
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coisa concreta, a fim de acabar com êsse chamado caos estabelecido 
neste instante, quanto à votação da matéria. 

O Líder da Maioria, Sr. Deputado Gustavo Capanema, sugeriu 
a V. Ex.ª a fórmula baseada justamente no acôrdo firmado entre 
as correntes políticas desta Casa. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Devo, em primeiro lugar, submeter ao 
plenário o requerimento do Sr. Deputado Eusébio Rocha, no sen-
tido de ser votada emenda por emenda. 

Vem à mesa e vou submeter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Senhor Presidente: 
Requeiro a votação das emendas ao Projeto n.0 1. 516, de 1951, 

seja feita de uma a uma. 
Sala das Sessões, 1.º de ~etembro de 1952. - Eusébio Rocha. 

O SR. PRESIDENTE -- Tem a palavra o Senhor Gustavo 
Capanema. 

O SR. GUSTAVO CAPAN'EMA (Para uma questão de ordem) * 
- Sr. Presidente, consulto ~-V. Ex.ª se é possível, no caso vertente 
e na hipótese de V. Ex.ª o admitir, a votação de grupos de emendas, 
isto é, das que devam ser aprovadas ou rejeitadas, considerando-se, 
separadamente, as emendas das Comissões e as de plenário. 

Explico mais claramente a V. Ex.ª: Consideremos as emendas 
das Comissões de Justiça, de 'l'ransportes e de Segurança Nacional. 

Perguntaria se seria possível uma vez requerida, a votação de 
um grupo das emendas da Comissão de Justiça para ser aceito e 
um grupo para ser recusado; um grupo de emendas da Comissão 
de Finanças para ser aceito e um grupo para ser recusado, assim 
por diante. 

Poderíamos, com pequeno trabalho, liquidar a questão das 
emendas das Comissões, ressalvados os destaques, evidentemente. 

Agora, Sr. Presidente, com relação às emendas do plenário 
consulto a V. Ex.ª se poder~mos abandonar o critério de votar de 
acôrdo com o parecer das Comissões, uma vez que, neste caso, as 

* Não foi revisto pelo oraqor. 
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Comissões andaram desencontradas. De modo que não se pode 
falar, aqui, na questão da votação do presente projeto em parecer 
favorável e em parecer contrário, das Comissões, porque elas deram 
pareceres contraditórios, pois não sabemos quando as Comissões 
emitiram parecer contrário e quando deram parecer favorável. 
Creio que a melhor interpretação regimental será aquela que pos-
sibilite pronunciamento consoante o desejo de todos. Nós, pelas 
diferentes correntes, assentamos determinado rumo nas votações. 
Salvo dois ou três pontos, em tudo mais estamos de pleno acôrdo. 

Assim, Sr. Presidente, reina na Casa certa desconfiança -
não é bem o têrmo - certo receio da parte de todos de que aquilo 
que foi combinado não seja, afinal, aprovado e que venhamos a ter 
alguma surprêsa. 

Interessado que estou em manter, em tudo por tudo, as com-
binações feitas com os companheiros e adversários, é que estou 
sugerindo tipo qualquer de votação que permita, com clareza, a 
manifestação do plenário sôbre tôdas as proposições. 

O Sr. Eusébio Rocha - Não é que haja, propriamente, descon-
fiança, mas cada um de nós não estaria tranqüilo se não estivesse 
certo do que se está votando. O que queremos é votar seguramente 
aquilo que nos propomos, em face da responsabilidade decorrente 
de nosso mandato. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Sr. Presidente, deixo ao 
critério, sempre tão alto e tão lúcido de V. Ex.ª encontrar, dentro 
do Regimento, caminho que nos possibilite realizar, agora, aquilo 
que, politicamente, combinamos fora do plenário. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Em primeiro lugar tem de ser votado 
o requerimento do Sr. Deputado Eusébio Rocha, porque, se fôr 
aprovado, não adianta sugerir qualquer providência, pois a votação 
irá processar-se emenda por emenda. Inicialmente, se a Câmara 
quiser adotar outra providência que não a que a Mesa vinha 
seguindo, terá de rejeitar êsse requerimento. 

O SR. ORLANDO DANTAS (Para encaminhar a votação) * -
Sr. Presidente, estou convencido que não é possível a aprovação do 
requerimento do Sr. Eusébio Rocha, por ser materialmente impos-
sível votar como êle propõe. Também como a Mesa formula a vo-

'" Não foi revisto pelo orador. 
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tação, creio que não poderemos atender a uma questão de cons-
ciência, de plena convicção. De modo que sugeriria, no encaminha-
mento de votação do requerimento do Deputado Eusébio Rocha, 
fôsse êle rejeitado e a Mesa mandasse formular um substitutivo, 
com as emendas aprovadas, para que a Câmara pudesse aprovar, 
de consciência, frente ao substitutivo constante de tôdas as 
~mendas. 

De modo que é esta a minha sugestão para que V. Ex.a, Se-
nhor Presidente, atenda nossas dúvidas e aos nossos receios <l. 
votar contra a nossa consciência. <Muito bem). 

O SR. EUSÉBIO ROCHA (Para encaminhar a votação) * -
Sr. Presidente, conversando com os ilustres Líderes da Maioria e 
Minoria, chegamos realmente à compreensão de que não é pos-
sível votar sem uma ordenação, primeiro das emendas, de tal 
forma que elas coincidam com os propósitos altamente patrióticos 
que têm inspirado a solução dêste assunto. De forma que, Senhor 
Presidente, havendo na mfsa um requerimento propondo a reti-
rada do projeto da Ordem po Dia, não tenho dúvidas em retirar o 
lneu requerimento, contan~.o que V. Ex.ª nos permita uma votação 
que, realmente, reflita os npssos desejos. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE -- Retirado o requerimento, vou, então, 
resolver a questão de ordem do Sr. Deputado Gustavo Capanema. 

Diante dos requerimeJ:1Ltos que existem sôbre a mesa, não era 
possível adotar outra fórmula senão a que determina o Regimento. 
O que há são requerimento::; de destaque, de modo que essas emen-
das seriam votadas a final. 

Quanto ao mais, ter-se,·ia de proceder na forma do Regimento, 
que manda se faça a votação por grupos de emendas com parecer 
favorável e de emendas coµi parecer contrário. 

Para que não se tenha de seguir essa determinação regimental, 
só há uma fórmula: é um requerimento de preferência para tôdas 
as emendas que, em virtude de combinação, devam ser aprovadas, 
quer tenham elas parecer favorável, quer tenham parecer contrãrio. 

Assim, todos os Srs. Deputados ficarão cientes do que vão 
votar. E, para que se prqceda desta forma, retiro o projeto da 
Ordem do Dia, a fim de que os Líderes possam estabelecer êsse 
requerimento. 

* Não foi revisto pelo orador. 



SESSAO EM 1.0 DE SETEMBRO DE 1952 

(Extraordinária Noturna) 

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

. .. .. . . . . . . . . ... ..... . . . . . . .... . .. . .. . . .. . . . .. . . . . ... . . . . . .. . 
ORDEM DO DIA 

1 - Votação, em primeira discussão, do Projeto n.0 1. 516-B, 
de 1951 que dispõe sôbre a constituição 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 declaração de voto dos Srs. Lúcio 
Bittencourt e Augusto Meira; parecer da Comissão de Segurança 
Nacional adotando como substitutivo, o Projeto n.º 1. 516, de 1951 
de iniciativa do Poder Executivo, o Projeto da Câmara n.0 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 Comissão de Finanças, 
com emendas ao Projeto e às emendas das Comissões de Consti-
tuição e Justiça e de Economia, com declarações de voto dos Se-
nhores Alde Sampaio, Abelardo Andréa e Raul Pila. Pareceres: da 
Comissão de Constituição e Justiça sôbre emendas de primeira 
discussão e, com subemenda às de números 1 - 2 - 14 - 24 -
63 - 84 e 123 da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras 
Públicas, favorável às de números 7 - 22 - 41 - 42 - 43 - 67 
- 68 (l.ª parte) - 104 - 114 - 115 e 117, com subemenda à 
de n.o 44, considerando prejudicadas as de números 12 - 19 -
61 - 62 - 98 - 112 e 120, considerando-se incompetente para 
opinar sôbre as de números 64 - 66 - 68 (2.ª parte) - 72 -
90 e 123, e contrário às de números 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
- 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 
- 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 -
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32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 45 - 46 -
47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 -
58 - 59 - 60 - 63 - 65 - 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 -
77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 -
89 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 99 - 100 - 101 -
102 - 103 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 -
113 - 116 - 118 - 119 - 121 - 122 - 124 - 125 e 126 da Co-
missão de Segurança Nacional adotando como substitutivo ao Pro-
jeto o de n.0 1. 595-1951, com emendas apresentadas pela referida 
Comissão (Parecer de 7-3-52); da Comissão de Finanças favorável 
às de números 7 - 22 - 41 - 42 - 43 - 66 - 68 e 69 (trans-
ferindo-a para as Disposições Gerais) 89 e 116, com subemendas 
às de números 44 - 114 - 71 - 124 e 63 - 35 e 37 e contrário 
às de números 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 
- 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 
- 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 
- 38 - 39 - 40 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 
- 53 - 54 - 55 - 56 - '57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 
-~-M-W-H-n-M-%-~-TI-W-~ 
- 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 90 - 91 
- 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 -
102 - 103 - 104 .:___ 105 --'- l06 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111-
112 - 113 - 115 - 117 -- 118 - 119 - 120 - 121 - 122 -
123 - 125 e 126, e da Comissão de Economia, favorável às de 
números 3 - 7 - 9 - H - 22 - 43 - 45 - 61 - 66 - 68 
- 69 - 90 - 92 - 97 - 115 e 119, com emendas às de números 
13 - 41 - 44 - 80 (1.ª parte), 80 (4.ª parte), 86 e 91, conside-
rando prejudicadas as de números 71 e 116 e, contrário às de 
números 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 15 -
16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 -
28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 -
39 - 40 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 -
54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 62 - 63 - 64 - 65 -
67 - 70 - 71 - 74 - 75 -- 76 - 77 - 78 - 79 - 80, segunda e 
terceira partes 81 - 82 ----- 83 - 84 - 85 ~ 87 - 88 - 89 -
93 - 94 - 95 - 96 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 -"-
104 - 105 - 106 - 107 -- 108 - 109 - 110 - 111 - 112 -
113 - 114 - 117 - 118 -- 120 - 121 - 122 - 123 - 124 ._ 
125 e 126. (Em urgência). 
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O SR. PRESIDENTE - É deferido o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro a retirada da Emenda número 104, que tem parecer 
contrário. 

Sala das Sessões, 1.0 de setembro de 1952. - Lafaiete Cou-
tinho. 

o SR. PRESIDENTE - Vem à mesa e é deferido o seguinte 

REQUERIMENTO 

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara dos Deputados. 
Os abaixo-assinados, na forma do Regimento, requerem a 

V. Ex.ª destaque para a Emenda n.0 14, apresentada ao Projeto 
n.0 1.516. 

E P. Deferimento. - Vieira Lins. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. Deputados Gustavo Capanema, 
Ernani Sátiro, Vieira Lins e Deodoro de Mendonça mandaram à 
Mesa os seguintes requerimentos: 

Requeremos seja votado em primeiro lugar os seguintes grupos 
de emendas: 

1.0 
A) Da Comissão de Justiça números 3 - 4 - 6 - 8 - 9 

- 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 e mais subemendas à Emenda 
número 14. 

B) As de números 1 - 2 - 23 - 63 - 84 e 123 e ainda as 
subemendas às Emendas números 17 - 41 - 43 - 69 e 72. 

C) Da Comissão de Finanças números I - II - III - IV 
- V - XI - XII - XIII - XIV - XVI - XVII -- XIX -
XX - XXII - XXII! - XXIV - XXV - XXVI - XXVII -
XXVIII - XXIX - XXXIII (tôdas em algarismos romanos) e 
ainda as subemendas às emendas números 2 e 63 e às Emendas 
números 35 - 71 - 114 e 124. 

D) Da Comissão de Economia a de n.0 1 e mais a subemenda 
à Emenda n.0 44. 

E) As emendas de plenário, com parecer favorável de tôdas 
as Comissões, de números 7 - 22 - 42 - 66 e 68. 
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2.0 

As emendas de plenário de números 11 - 75 - 77 - 79 com 
parecer contrário de tôdas as Comissões. - Gustavo Capanema. -
Ernani Sátiro. - Vieira Lins. - Deodoro de Mendonça. 

O SR. PRESIDENTE - Vou submeter a votos o grupo de 
emendas, tôdas com parecer favorável das Comissões. Em primeiro 
lugar, vai ser votado o requerimento para votação em globo dessas 
emendas. 

Os Senhores que aprovam a votação em globo das emendas 
queiram conservar-se como se acham. (Pausa). 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam o primeiro 

grupo de emendas, que têm parecer favorável de tôdas as Comis-
sões, queiram ficar como se acham. (Pausa). 

Aprovado. 
Em votação o requerimeirto para votação em globo das Emen-

das 11 - 75 - 77 e 79, tôda.s elas com parecer favorável. 
OS Senhores que aproVBfm queiram ficar como se acham. 

(Pausa). 
Aprovado. 
Os Senhores que aprovam as Emendas números 11 - 75 -

77 e 79, queiram ficar como se acham. (Pausa). 
Aprovadas. 
Votação do Requerimento para as emendas destacadas nú-

meros 9 - 15 - 18 - 20 -- 61 - 62 - 80, primeira e segunda 
partes, 92 - 115 - 116 - 117 e 119. 

Os Senhores que aprovam o requerimento queiram ficar como 
estão. (Pausa). 

Aprovado. 
Votação da Emenda n.0 9. 
Ao artigo 11. 
Suprima-se o Art. 11. 
O SR. PRESIDENTE -· Os Srs. que aprovam queiram ficar 

como estão. (Pausa). 
Aprovado. 
Acrescente-se ao Art. 9.º o seguinte: 
". . . respeitado o disposto no Art. 13 desta lei". 
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O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Aprovado. 
Votação da Emenda n.º 18. 
Ao Art. 4.º acrescente-se mais um parágrafo: 
§ 3.º - A União transferirá, sem ônus, aos Estados e Muni-

cípios em cujos territórios existem ou venham a ser descobertas 
jazidas e minas de petróleo de rochas betuminosas e pirobetumi-
nosas e gases naturais, respectivamente 15% e 5% das ações rela-
tivas ao valor atribuído a essas jazidas e pelo qual sejam incorpo-
radas ao capital da "Petrobrás" no ato de sua constituição ou 
posteriormente. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Aprovado. 
Votação da Emenda n.º 20. 
Ao artigo 17 - Acrescente-se os seguintes parágrafos: 
§ 1.º - Nos Estados em cujo território fôr extraído ou refi-

nado óleo cru será sempre assegurado ao respectivo Govêrno a 
preferência à organização, com o concurso dos seus Municípios e 
de particulares, de sociedades subsidiárias para sua refinação e 
distribuição, bem como a participação preferencial dos mesmos em 
emprêsa organizada pela Petrobrás S. A. ou a ela transferida pelo 
Govêrno Federal até o montante de 49 % do seu Capital. 

§ 2.0 - Sempre que o Estado produtor de petróleo manifestar 
o propósito de usar da preferência de que trata o parágrafo ante-
rior ser-lhe-ão atribuídas ou transferidas pela Petrobrás S.A. as 
ações que o mesmo se proponha a tomar, para serem integralizadas 
no prazo de cinco anos, com os recursos previstos no artigo 7.º 
n.º II desta lei, em quotas suplementares a serem incluídas no seu 
orçamento e dos municípios durante êsse prazo e com subscrições 
particulares realizadas por seu intermediário. 

§ 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, 
como se as houvessem integralizado. 

§ 4.º - Da quota de 49% reservada ao Estado, deverão ser por 
êste transferidas as ações correspondentes às quotas dos seus mu-
nicípios às subscrições de que trata o artigo 9.o do Projeto pelos 
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proprietários de veículos automóveis domiciliados em seu território 
e que manifestem o desejo de aplicá-Ias em ações ou obrigações das 
sociedades subsidiárias. 

§ 5.º - Na constituição da diretoria das sociedades subsidiárias 
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 Sociedade Anônima. 

O SR. PRESIDENTE - Conforme sabem os Srs. Deputados, as 
emendas destacadas podem ser encaminhadas pelo autor e pelo 
relator, e, de acôrdo com a praxe aqui adotada, o requerente do 
destaque também pode encaminhá-la. É o Art. 142, § 5.0 do nosso 
Regimento. 

Tem a palavra o Sr. Eusébio Rocha. 
O SR. EUSÉBIO ROCHP,\. - (Para encaminhar a votação) * 

Senhor Presidente, a Emend~.t n.º 20 consigna o seguinte princípio: 

"§ 1.0 - Nos E1stados em cujo território fôr extraído 
ou refinado óleo cr111 será sempre assegurado ao respectivo 
Govêrno a preferênc~ia à organização, com o concurso dos 
seus Municípios e de particulares, de sociedades subsi-
diárias para sua refinação e distribuição bem como a par-
ticipação preferenci;al dos mesmos em emprêsa organizada 
pela Petrobrás S . A. ou a ela transferida pelo Govêrno 
Federal até o montante de 49% do seu capital. 

§ 2.º - Sempre que o Estado produtor de petróleo 
manifestar o propósito de usar da preferência de que trata 
o parágrafo anterior ser-lhe-ão atribuídas ou transferidas 
pela Petrobrás S. A. as ações que o mesmo se proponha 
a tomar, para serem integralizadas no prazo de cinco 
anos, com os recursos previstos no artigo 7.º n.º II desta 
lei, em quotas sup}ementares a serem incluídas no seu 
orçamento e dos rp.unicípios durante êsse prazo e com 
subscrições particu+ares realizadas por seu intermédio. 

§ 3.º - Desde ;a, organização da sociedade subsidiária 
ou transferência das ações a que se referem os parágrafos 
anteriores, o Estado e os Municípios gozarão de todos os 
direitos de acionist~, como se as houvessem integralizado. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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§ 4.0 - Da quota de 49% reservada ao Estado, de-
verão ser por êste transferidas as ações correspondentes 
às quotas dos seus municípios das subscrições de que trata 
o artigo 9.0 do Pro.ieto pelos proprietários de veículos 
automóveis domiciliados em seu território e que mani-
festem o desejo de aplicá-las em ações ou obrigações das 
sociedades subsidiárias. 

§ 5.º - Na constituição da diretoria das sociedades 
subsidiárias assim criadas, a Petrobrás S. A. dará o Pre-
sidente com direito de voto; o Estado, onde estiverem 
situadas - um dos Diretores; e o terceiro será eleito pelos 
acionistas particulares, desde que representem 7,5% do 
capital social ou pela maioria da Assembléia Geral en-
quanto essa quota não fôr atingida, excluídas dessa vota-
ção as ações da Petrobrás S . A. ". 

Sr. Presidente, a Emenda n.º 20, se aprovada, quebraria por 
completo o sistema de monopólio que procuramos estabelecer, 
através emendas sucessivas e de um acôrdo unânime e quase uni-
forme, de tôda a Câmara. 

Conseqüentemente, seria grave êrro, êrro fatal ao sistema a 
aprovação da Emenda n.º 20. Ela fere fundamentalmente ... 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª não é autor da Emenda nem 
do requerimento de destaque para a Emenda n.º 20. V. Ex.ª mandou 
agora, à última hora, depois de haver eu anunciado, na sessão da 
tarde, o pedido de destaque dos Deputados Nestor Duarte e Luiz 
Viana. 

O SR. EUSÉBIO RCHA - Devo declarar a V. Ex.ª que enca-
minhei êsse requerimento com a autorização do Líder. 

O SR. PRESIDENTE - Mas o Regimento não lhe dá licença. 
V. Ex.ª concluirá suas considerações. 

O SR. EUSÉBIO ROCHA - Concluo passando a palavra ao 
Líder do meu partido, que, estou certo, sustentará com mais brilho 
do que eu êsse princípio que é fundamental à aprovação do projeto. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - O Regimento é positivo: estabelece que 
as emendas destacadas só podem ser encaminhadas pelo autor da 
emenda, que são os deputados baianos, a começar pelo Sr. Depu-
tado Manuel Novais e outros, e os autores do destaque, que são os 
Deputados Nestor Duarte e Luís Viana. O relator também não é 



-140 -

o Deputado Vieira Lins, de modo que eu não lhe posso dar a 
palavra. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (Para uma questão de ordem) 
- Sr. Presidente, com a companhia dos demais líderes partidârios, 
requeremos a votação destacada desta Emenda n.º 20. De modo 
que, como um dos autores de um requerimento de votação pref&-
rencial em que se inclui esta emenda, consulto a V. Ex.a. se aos 
signatârios dêsse requerimento não poderia ser dada a palavra para 
encaminhar a votação, na presente oportunidade. Os autores da 
emenda como os do destaque são os que a defendem. Para colocar-
-se em posição contrária não há mais ninguém na Casa. Assim, 
adotado o critério de só poderem falar o autor da emenda e o do 
destaque, o debate fica defeituoso, porque contra os autores do 
destaque e contra os da emenda não há quem se pronuncie. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE - Não vejo inconveniente em que se 
considerem também os líderes.que requereram a votação destacada 
de vârias emendas. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Muito agradecido a Vossa 
Excelência, Senhor President~. 

O SR. VIEIRA LINS (Pa,ra encaminhar a votação) * - Se-
nhor Presidente, depois das conclusões e da sábia decisão de Vossa 
Excelência, venho em socor:ro dos argumentos do meu ilustre 
colega Eusébio Rocha, dizendo que o Partido Trabalhista Brasileiro 
não-somente está de pleno acprdo com os pontos de vista por Sua 
Excelência exarados e aqui debatidos, como votará contra essa 
emenda, porque ela, realmente, fere todo um princípio de mono-
pólio que vimos defendendo; sem ser monopólio do Estado, todavia 
é monopólio da própria Petrobrás. 

Desta forma, o pronunciamento oficial do P. T. B. é contra a 
Emenda n.º 20. (Muito bem; muito bem). 

O SR. NESTOR DUART:Ij: (Para encaminhar a votação) * -
Sr. Presidente, a critica que se está fazendo contra a Emenda 
n.º 20 não é procedente. A Emenda n.º 20 não pretende, de modo 
algum, inovar, para modificar em sentido contrário, o principio 
que deve reger a admissão dos sócios particulares na Petrobrás e 

* Não foi revisto pelo orador. 
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nas subsidiárias. Ela apenas procurou impedir a redação do pro-
jeto primitivo da Petrobrás. 

Desde que alterado foi o projeto da Petrobrás, está aí para 
deliberação e aprovação, sobretudo a Emenda n.º 117, aliás des-
necessária. Mas, se determina que, na admissão dos sócios parti-
culares, se atenderão às limitações da legislação em vigor, é claro, 
é óbvio, é imperativo, como conclusão lógica, que a Emenda n.o 20, 
aprovada e integrando o texto da Petrobrás, há de estar de acôrdo 
com o princípio geral de que, na admissão dos sócios, seja para a 
Petrobrás, seja para as subsidiárias, há de se atender àquele con-
junto de limitações que a legislação em vigor criou e impôs para 
a constituição de sociedades de mineração. 

A objeção, pois, do nobre Deputado Eusébio Rocha é improce-
dente, e só lhe pode ter acudido ao espírito por não ter S. Ex.a 
examinado convenientemente, no seu conjunto, todo o texto da 
Petrobrás, com as emendas que terão de ser aprovadas. Se S. Ex.a 
se tivesse dado a êsse trabalho, aliás, difícil, no momento de uma 
votação de última hora, por certo, com a lealdade de seu espírito 
e a boa-fé com que procura orientar-se aqui dentro, não faria a 
objeção que formulou a V. Ex.ª, Sr. Presidente. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (Para encaminhar a votação) * 
~Sr. Presidente, meu propósito, desde a primeira hora, era apro-
var a Emenda n.º 20. Neste sentido, diligenciei, entre os compa-
nheiros com que combinávamos as soluções finais, no sentido da 
aceitação dêsse texto da bancada baiana. 

Todavia, Sr. Presidente, não foi possível encontrar entendi-
mento entre quantos comigo debatiam o acôrdo. Por maior que 
fôsse a minha boa vontade, não consegui, portanto, na fase das 
negociações, a inclusão da Emenda n.0 20 entre as que deviam ser 
aprovadas. 

Hoje, quando estávamos aqui nos momentos preliminares da 
votação, acedi ao apêlo veemente do nosso companheiro Nestor 
Duarte, no sentido de que atendêssemos aos baianos e incluíssemos 
a Emenda n.º 20 entre as que deviam ser desde logo aceitas. 

O Deputado Antônio Balbino, que comigo tem colaborado de 
maneira tão valiosa nos entendimentos relativos à votação das 

* Não foi revisto pelo orador. 
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emendas, afirmou ser favorável a esta inclusão, querendo juntar 
o seu pensamento aos dos demais companheiros da bancada 
baiana. 

Desta forma, Sr. Presidente, aquiesci e resolvi incluir a Emen-
da n.0 20 entre as que devessem, agora, na sessão noturna, ser 
aprovadas. Todavia, o Líder da União Democrática Nacional, 
Sr. Ernani Sátiro, acaba de comunicar-me que não poderá votar 
favoràvelmente a esta emenda. 

O Sr. Ernani Sátiro - Assim, voltamos aos entendimentos 
anteriores, no sentido da rejeição da emenda. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Nestas condições, Sr. Pre-
sidente, eu ficaria sozinho, se a esta altura da votação pretendesse 
ainda insistir na aprovação da emenda. Por isso, terei de votar de 
acôrdo com o espírito das combinações, que é, tanto quanto pos-
sível, o espírito da unanimidade da Casa. 

Sou, portanto, forçado a votar contra a Emenda n.º 20. Con-
tudo, não quero crer que o' pronunciamento seja definitivo. É 
muito possível que, na segunda discussão, encontremos fórmula 
capaz de atender cabalmente às justas reivindicações da bancada 
baiana, sem que desperte o prptesto, que me parece tão justificado, 
dos companheiros com que acordamos a votação do projeto. 

O Sr. José Guimarães -- E V. Ex.ª cumpriria sua honrada 
palavra, votando pela emenda. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Em segunda discussão, ten-
tarei renovar o assunto, mediante nova emenda que possa, tanto 
quanto possível, atender às reivindicações baianas. 

Consulto, pois, ao autor da emenda, Sr. Deputado Nestor 
Duarte, o que prefere neste momento: se a votação da emenda, 
com a ressalva que estou fazendo, relativamente ao propósito da 
maioria ou se prefere retirar a emenda para que sôbre ela não 
tenhamos de deliberar, no momento. 

O Sr. Nestor Duarte - Sinto-me realmente decepcionado com 
a conclusão final das dema+ches em tôrno da Emenda n.º 20. 
Ainda há pouco falei, e o fiz antes de V. Ex.ª, por gentileza de sua 
parte, e V. Ex.ª me havia dito que iria declarar ao plenário que 
deveríamos aprovar a emenda, ficando V. Ex.ª e todos nós com o 
compromisso de encontrar a redação mais conveniente. 
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O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Não! Não disse isso agora! 
Pelo amor de Deus! Declarei que tenho de manter as combinações 
com os meus companheiros de negociações. 

O Sr. Nestor Duarte - Meu nobre colega, não desejo criar um 
mal-entendido entre nós dois a respeito dêstes fatos. V. Ex.ª ainda 
há pouco disse que poderíamos votar a emenda ressalvada a re-
dação. Foi, pelo menos, o que ouvi. V. Ex.ª declara, agora, que 
não disse isso. Acredito na sua palavra. Eu, porém, ouvi isto. Trans-
formarei, já agora, o que acabei de declarar como tendo sido de 
V. Ex.ª, num apêlo pessoal: que V. Ex.ª possa encaminhar a 
votação da emenda com o compromisso solene, de todos nós, de 
ressalvar, na sua redação, a parte que levantou tamanha dúvida 
ou mal-entendido entre os colegas que a criticaram. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA-Nobre colega, só poderei votar 
favoràvelmente à emenda se os Líderes do Partido Trabalhista 
Brasileiro e da União Democrática Nacional declararem que a 
aceitam. Neste caso, eu a aceitarei também; não farei nenhuma 
restrição. 

O Sr. Nestor Duarte - V. Ex.ª há de compreender que estou 
um pouco surprêso, porque havia conversado com vários líderes e 
ouvi de todos êles, depois da minha declaração, manifestações de 
boa vontade para atender e acolher a emenda. Ora, se estamos 
aqui agindo dentro de um compromisso de lealdade, por que não 
atender a êsse compromisso em tôdas as suas conseqüências, no 
sentido de aprovar a emenda, ressalvada a redação, na parte em 
que provocou mal entendidos ou incompreensões de alguns colegas? 

O Sr. Vieira Lins - O nobre orador citou, nominalmente, os 
Líderes da U.D.N. e do P.T.B., quanto a êsse ponto. Devo dizer 
a V. Ex.ª que o Partido Trabalhista Brasileiro é irredutível neste 
particular, em virtude de que, se precisamos de sinceridade nos 
propósitos de nossas confabulações em tôrno do projeto, como 
temos tido, é mister seja ainda maior a sinceridade com os prin-
cípios que norteiam a votação nesta Casa. 

O Sr. Nestor Duarte - Longe de qualquer de nós, da repre-
sentação baiana, o propósito de querer modificar os princípios 
pelos quais nos batemos nesta Casa: o do monopólio estatal dentro 
da emprêsa mista e o ponto de vista da nacionalidade dos sócios 
particulares. Não estamos pretendendo alterar êsse princípio. Seria 
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um insulto a nós e lançar-nos a pecha de incoerentes. Dizemos ê 
que não se contêm na Emenda n.º 20 qualquer contradição a êsse 
princípio, mas, quando ainda existisse, pela relação "A", toma-
ríamos o compromisso de aprovar a emenda, ressalvada a redação. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA-Por que V. Ex.ª, nobre colega, 
não atende ao meu apêlo? Por que hei de atender ao apêlo de 
V. Ex.a, se sou eu quem estã em dificuldade, tendo de manter 
compromisso com tôda a Casa? 

O Sr. Nestor Duarte - Se V. Ex.ª estã em dificuldades, maio-
res são as minhas, pois mandei comunicação ao governador do 
meu Estado e assegurei aos meus companheiros de bancada sobre-
tudo àqueles com os quais não tive entendimentos, que a Emenda 
n.º 20, passaria. Eu, sim, estou em dificuldades. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - V. Ex.a estã tratando de 
düiculdades pessoais ... 

O Sr. Nestor Duarte - Pessoais, não. 
1 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA- ... e minhas dificuldades não 
são pessoais. 

Houve um acôrdo de ordem política, de tôda a Câmara, em 
tôrno da votação. . 

Assim, tenho de manter esta unanimidade política. Não posso 
faltar a tal imperativo, sob p~na de perder a confiança da Câmara. 
(Palmas). E não posso perdef a confiança da Câmara para atender 
a reivindicações, por mais l~gítimas que sejam. 

O Sr. Nestor Duarte - Q nobre colega acaba de receber palmas 
do plenário, porque se proclamou fiel a seu compromisso. Tive, 
também, de V. Ex.ª palavra,, de que estas emendas seriam apro-
vadas. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA- Nunca disse que seriam apro-
vadas. Sempre declarei, sim, que me bateria pela sua aprovação. 
Apelei para o Sr. Presidente da República no sentido de que fôs-
sem aprovadas. Apelei para o Sr. Deputado Antônio Balbino, a 
fim de que desse parecer favorãvel às emendas baianas. Apelei 
para os companheiros com quem negociava, no sentido de que 
aceitassem as emendas. Em tudo fui o mais baiano dos baianos. 
Fui o maior dos baianos para pleitear a aprovação de quanto os 
baianos desejavam. Não me comprometi a mais que isto: a bater-
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-me pelas emendas baianas. Neste sentido, telegrafei ao Senhor 
Governador da Bahia, declarando que aqui estava, como continua-
rei a estar defendendo as justas pretensões dos baianos. O que não 
posso, meu amigo - permito-me falar em nossa amizade, no 
momento em que preciso de seu apoio e compreensão - é faltar à 
confiança da Câmara, na hora em que aceitei um compromisso 
geral. (Muito bem). 

Nesta condições, meu apêlo é no sentido de que V. Ex.ª, 
compreendendo a dificuldade da situação criada para todos nós, 
concorde em examinarmos, em segunda discussão, as emendas 
baianas não aceitas na primeira, para encontrar a fórmula capaz 
de obter acolhida dos baianos, sem as repercussões hostis ora obser-
vadas da parte da União Democrática Nacional e do Partido 
Trabalhista Brasileiro. 

O Sr. Nestor Duarte - Não estou a cobrar o cumprimento da 
palavra de V. Ex.ª. Não poderia fazê-lo, não só pela delicadeza que 
lhe devo, como pelo respeito que me merece. 

(Trocam-se inúmeros apartes). 

Estava a dizer, quando V. Ex.ª teve a atenção interrompida, 
não estar aqui a cobrar o cumprimento de sua palavra, já por uma 
questão de delicadeza, já por uma questão de respeito a essa 
palavra. 

Proclamei, e preciso repetir, que V. Ex.ª me assegurou, numa 
conversa a dois no seu gabinete, que as emendas - aquelas quatro 
- baianas da coordenação passariam. 

A respeito delas, sabe V. Ex.ª tive entendimento com o Doutor 
Rômulo de Almeida, que me trazia, segundo alegava, o pensamento 
do Presidente da República. Como as emendas tiveram pareceres 
contrários de algumas comissões, procurei V. Ex.ª e V. Ex.ª me 
disse que elas seriam vitoriosas no plenário. Perguntei se bastaria 
sua palavra. Então, V. Ex.ª me retrucou, com certa vivacidade: "E 
não basta minha palavra?" e assim me expressei: "Não estou des-
confiando da palavra de um homem de bem. Quero, apenas, saber 
se ela é suficiente para que não se crie novo mal entendido ou 
alguma discordância em plenário". Disse-me V. Ex.ª: "Não acre-
dito. Estamos, até o fim, dentro desta coordenação e tudo correrá 
muito bem". 

10 - 26 245 
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Ora, diante disso, transmiti informações à bancada e ao Gcr 
vêrno do Estado, ainda há pouco, o que vale dizer, à Bahia, no 
sentido de que a Emenda n.º 20, passaria, porque estava na 
coordenação de Vossa Excelência. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Sr. Presidente, esgotados 
estão meus recursos de persuasão. Tudo fiz para que esta emenda 
fôsse aprovada. Diligência maior não poderia ter sido feita por 
mim. 

Estou apelando para os Deputados baianos a fim de retirarem 
a emenda, para que, em segunda discussão, possamos aprovar o 
texto que os companheiros da U. D. N. e do P.T. B. resolverem 
aceitar. 

Os Deputados da Bahia não estão, porém, inclinados a retirar 
a emenda. 

Nestas condições, sou forçado, de acôrdo com os meus compro-
missos, a dar-lhe meu voto contra. 

O Sr. Nestor Duarte - Vê V. Ex.ª como a coordenação foi 
feita com falta de certa contiµuidade nos entendimentos havidos. 
Esta circunstância pode leva;r Vossa Excelência a votar contra, 
adotando uma segunda atitude, não esperada nem do seu espírito 
nem da sua boa vontade. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - É preciso ainda ficar claro 
que as negociações foram feitas, em todos os momentos, com a 
presença do Deputado Antônio Balbino, da bancada baiana, um 
dos signatários de tôdas essa~ emendas. O aceitar ou não aceitar 
a emenda dependeu sempre do assentimento de S. Ex.a. Assim, 
se transigi, com os companheiros de negociações, no sentido de as 
emendas baianas serem adotadas dêste ou daquele modo, fi-lo com 
assistência continuada, com a aprovação sistemática de um dos 
Deputados baianos subscritor~s dessas emendas. 

O Sr. Antônio Balbino - Meu pensamento pessoal, devo escla-
recer a V. Ex.ª, na bancada baiana, por sentir que as representa-
ções do P. T. B. e da U. D. N., pelo menos através do ponto de 
vista de seu líder, inclinavam-se para a criação de restrições ou 
para estabelecer reservas quanto à maneira como estão redigidos 
dois parágrafos da Emenda n.º 20, seria no sentido de, realmente, 
apresentarmos outra fórmul~ em segunda discussão. Aí, então, 
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estou certo, sanado êsse obstáculo - que não constitui, absolu-
tamente, propósito da bancada baiana, porque não queremos, de 
modo algum, infinnar a tese do monopólio - afastado êsse obs-
táculo de caráter doutrinário, que tanto tem agitado o plenário, 
nossa emenda, com nova redação, passaria a merecer a simpatia 
unânime da Casa. Esta, a tese que defendi. Sucede, porém, que 
o nobre Deputado Nestor Duarte, interpretando o pensamento de 
outros companheiros de bancada, com os quais se havia enten-
dido, achou que a fórmula melhor seria a de manter a combinação 
de aprovar a Emenda n.º 20, para que, em segunda discussão, fôs-
sem feitas as alterações necessárias. Nesse sentido foi que interferi 
junto a Vossa Excelência, Sr. Deputado Gustavo Capanema, para 
incluir-se na relação das emendas que deveriam ser aprovadas 
a de n.º 20, em cuja rejeição, eu, pessoalmente, não estava vendo 
maior inconveniente, desde que se fizesse a rejeição, ou, melhor, 
a retirada com o propósito expresso de, em segunda discussão, 
esclarecermos o nosso pensamento, em têrmos de merecer o be-
neplácito de todo o plenário. 

O Sr. Nestor Duarte - Dá um aparte. 
O Sr. Antônio Balbino - :Meu nobre colega, eu, como baiano, 

como Deputado, que c<;>nheço V. Ex.a. e os meus companheiros, evi-
dentemente não poderei faltar com a solidariedade do meu voto a 
qualquer posição que V. Ex.ª tome. Mas acho que a nossa terra 
compreenderia muito bem o nosso papel, se, defendendo, do ponto 
de vista político, os seus interêsses, procurássemos aqui, também, 
ainda que com sacrifício momentâneo, criar um ambiente de sim-
patia para as nossas emendas. E eu não veria - V. Ex.a me per-
mita, sem indagar mais a fundo das razões que possamos ter de 
queixa por se não cumprir êsse ou aquêle entendimento - maior 
inconveniente em que reexaminássemos essas restrições, manifes-
tadas inicialmente, não pelo Líder da Maioria, mas pelo Líder do 
P.T.B. e pelo Líder da U.D.N., dois homens compreensivos, que 
se têm mostrado, sempre, amigos das reivindicações do nosso Es-
tado. E, nesse sentido, prazer causaria a todos nós ver que marchá-
vamos para uma fórmula de retirar esta emenda, certos de que 
nossa reivindicação seria apresentada, nos devidos têrmos, na se-
gunda discussão, como um compromisso ao qual ninguém faltaria. 
Neste sentido, compreendo perfeitamente que o nobre Deputado 
Sr. Nestor Duarte se manifeste nos têrmos e com a veemência com 
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que o fêz, de vez que S. Ex.ª traduziu apenas a verdade, ao dizer 
que a esperança da Bahia era ver tôdas essas emendas aprovadas. 
Mas acho que temos que agir, no Parlamento, também em têrmos 
políticos. E eu creio que o sacrifício que estaríamos fazendo seria 
apenas um sinal de compreensão, muito da índole baiana, quando 
se trata de legítimos interêsses nacionais, sobretudo, desde que se 
levantaram dúvidas, que nós não podemos, de modo algum, admi-
tir perdurem, em relação aos nossos propósitos quanto ao projeto, 
isto é, porque dá à iniciativa dos Deputados baianos a preocupa-
ção de desnaturar o sistema do monopólio, que temos como consa-
grado, face ao entendimento geral. Só nos ficaria bem esta transi-
gência. Claro que êste é o ponto de vista pessoal. Seria, no entanto, 
o meu apêlo aos colegas da Bahia, especialmente ao Deputado 
Sr. Nestor Duarte, se alguma valia pudesse meu apêlo ter no seu 
coração e no espírito. E tenho certeza absoluta de que êste apêlo, 
atendido, ecoaria muito bem. Digo isto com a autoridade de quem, 
se os colegas baianos não quisessem naturalmente adotar esta 
solução, votaria inteirament(i com êles, solidário que sou com a 
atitude que tomaram. 

O Sr. Vieira Lins - O apêlo de V. Ex.ª é tão nobre, patriótico 
e elevado, está tão plename:q.te de acôrdo com a atitude do meu 
partido que, para não criar dificuldades, quando nos firmamos no 
propósito de votar contra a emenda, por uma questão de princípios 
partidários, nós nos solidari~arfamos, como líder, com os Depu-
tados da Bahia, para que niio ficassem mal vistos na sua terra, 
por problemas políticos. 

O Sr. Nestor Duarte - l!: interessante a maneira por que 
alguns, do lado de lá - vaµios estabelecer uma divisão - pre-
tendem que só a nós deve caber o dever da transação, do recuo, 
quando poderíamos dizer que a inversa também é verdadeira. Se 
nos pedem para retirar a emenda, porque na segunda discussão se 
fará a alteração da redação, também podemos dizer: "Aprovem a 
emenda que nos comprometeremos a alterar inteiramente a redação 
que provocou tanta celeuma e confusão no plenário". Mas, meus 
caros amigos e colegas, como todos estão a ver, neste debate o que 
menos está importando é o curso que possa ter a votação desta 
emenda, visto como o que mais nos interessa é o conjunto de 
compromissos assumidos, por conta dos quais dormimos tranqüilos 
quanto à sorte desta emendai.. 

http:plename:q.te
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Ademais, devemos dizer, de uma vez por tôdas, que essas emen-
das não são emendas baianas. Não estamos aqui a defender interês-
ses particulares do nosso Estado: são emendas de todos os Estados 
do Brasil, são emendas da Federação Brasileira. Nem só na Bahia 
há petróleo, nem só na Bahia há gases minerais, nem só na Bahia 
existe o xisto betuminoso. As emendas, como foram redigidas, 
atendem aos interêsses de todos os Estados petrolíferos de futuro. 
Por isso, de cabeça erguida pediríamos - quase exigiríamos - a 
aprovação das chamadas emendas baianas, que só são baianas pela 
iniciativa, pelo interêsse com que as defendemos, mas que, pelos 
seus objetivos e espírito, são do Brasil, da Federação brasileira. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Sr. Presidente, ao concluir, 
devo dizer que, dada à Casa, creio que cabalmente, a explicação, 
digamos, da correção com que aqui atuei em tôdas essas negocia-
ções, em segunda discussão, seja qual fôr o resultado da votação, 
será apresentado por um Deputado da Maioria, provàvelmente pelo 
Deputado Antônio Balbino, emenda que consubstancie as reivin-
dicações da que agora vai ser votada e que não encontre a impug-
nação dos demais companheiros com quem assentamos um enten-
dimento em tôrno dêste projeto. (Muito bem; muito bem). 

O SR. LUíS VIANA (Para encaminhar a votação) * - Senhor 
Presidente, Srs. Deputados, felizmente não tenho os constrangi-
mentos, nem as surprêsas do ilustre colega Deputado Nestor 
Duarte. Não venho cobrar nada e também não tenho nada a pagar.. 
Por isso mesmo, não estou obrigado, salvo por deveres de amizade, 
a jogar no eminente Líder da Maioria aquêles confetes que lhe 
foram lançados há pouco neste plenário. Justamente ao contrário 
do que ocorreu com o Deputado Nestor Duarte e certamente pela 
desvalia do modesto orador (não apoiados), tendo várias vêzes 
procurado me entender com o Sr. Deputado Gustavo Capanema, 
sempre encontrei em Sua Excelência uma atitude que era franca-
mente de evasão. Notei mesmo que S. Ex.ª por várias vêzes en-
controu pretextos - não posso dizer motivos e sim pretextos -
para não conversar comigo, com a largueza que o assunto requeria, 
sôbre as chamadas emendas baianas. Lembro-me bem de que, ao 
ter notícia de que o Deputado Manhães Barreto, ilustre relator na 
Comissão de Finanças, se propunha a dar parecer contrário às 

* Não foi revisto pelo orador. 
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emendas baianas, procurei o Sr. Gustavo Capanema, que me 
declarou dever, primeiro, entender-se com o Sr. Presidente da 
República. 

O Sr. Gustavo Capanema - Chamo a atenção da Casa para 
a declaração de V. Ex.ª. O nobre colega está dizendo que, tôdas as 
vêzes que tentou conversar comigo, eu fugi à conversa? 

O SR. LUÍS VIANA - É verdade, e V. Ex.a não contesta. 
O Sr. Gustavo Capanema - Quer dizer que não assumi nenhum 

compromisso com Vossa Excelência? 
O SR. LUfS VIANA - Comigo, não. Comecei dizendo isso. 

V. Ex.ª não tem nenhum compromisso comigo, nem eu com Vossa 
Excelência. 

O Sr. Gustavo Capanema - O Deputado Nestor Duarte, com 
o qual não tenho relações mais chegadas do que com V. Ex.ª, afir-
mou justamente que o meu compromisso com êle ... 

O SR. LUíS VIANA - Com' êle, sim. 
O Sr. Gustavo Capanema - . . . foi expresso e explícito. Quero 

dizer, sobretudo a V. Ex.a, que não houve da minha parte qualquer 
intenção de deixar de conversa+; houve, sim, aquela natural con-
duta de quem não podia conversar senão dentro dos limites que 
os companheiros de combinaç~o estabeleciam. Creia V. Ex.ª na 
sinceridade dos meus propósitos com relação a esta emenda e no 
espírito de amizade com que se;mpre acudi às palavras de V. Ex.a 
porque, devo dizer, dentre os Deputados baianos, tenho que aquêle 
a quem estou ligado por víncu~os mais antigos e mais cordiais é 
Vossa Excelência. 

O SR. LUfS VIANA - Agradeço a V. Ex.ª a referência, que 
me honra e compraz muito. 

Mas, Sr. Presidente, a verC,,ade é que, enquanto isso se dava 
em relação a mim, o Deputado Nestor Duarte, por mais de uma 
vez, e ainda hoje, neste recinto, me declarou que a Emenda n.0 20 
iria ser aprovada, tal o compromisso assumido com S. Ex.a pelo 
nobre Líder da Maioria. 

É portanto, com surprêsa que vejo declarar-se aqui que a 
emenda ainda dependia de um acôrdo com o P. T. B. e com a 
União Democrâtica Nacional. 
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O Sr. Ernani Sátiro - A situação ainda não é essa. Dentro dos 
entendimentos com os líderes da U. D. N., do P.S.D. e dos outros 
partidos que compareceram ao gabinete do Líder da Maioria, o que 
ficou combinado foi a rejeição dessa emenda. Invoco para isso o 
testemunho do Deputado Antônio Balbino. Agora à noite fui sur-
preendido com a inclusão dessa emenda entre aquelas que deviam 
ser aprovadas. O Deputado Nestor Duarte, diante da minha objeção, 
fêz apêlo a minha boa vontade e eu aquiesci. Mas logo depois o 
chamei para dizer-lhe que não podia ter essa boa vontade. 

O Sr. Nestor Duarte - Perdão! V. Ex.ª não me chamou. 
O Sr. Ernani Sátiro - Estava procurando V. Ex.ª; V. Ex.ª 

passou e eu o chamei. Mas compromisso de boa vontade também 
não é compromisso de votação; é compromisso de abrir o espírito 
para o exame do assunto. E não-somente porque essa emenda está 
fora de todos os compromissos, inclusive do representante baiano 
que conosco procedeu à elaboração do trabalho, como também 
porque quebra todo o sistema do projeto a ser votado, é que a 
União Democrática Nacional está contra a emenda, sem haver 
nisso manifestação de má vontade, para com a Bahia, cujas rei-
vindicações apreciaremos com a melhor disposição, no momento 
oportuno, mas sem quebrar o espírito e o sistema do projeto que 
estamos votando. 

O SR. LUíS VIANA - Sr. Presidente, diante das declarações 
que acabamos de ouvir do nobre Líder da União Democrática Na-
cional e do ilustre líder do Partido Social Democrático, estou certo 
de que a Bahia teria preferido que Suas Excelências não tivessem 
alardeado esta boa vontade para com a Bahia, mas aprovassem as 
emendas que ela pleiteia. 

Certamente, não é crível que da crista desta maré de boa von-
tade tenha saido justamente a rejeição de uma emenda fundamen-
tal para o meu Estado ... 

O Sr. Nelson Carneiro - Excesso de boa vontade! 
O Sr. José Guimarães 

maré, Excelência. 
- i maré vazante, é um refluxo da 

O SR. LUíS VIANA - ... tanto mais quanto tivemos o cuidado 
de redigir a emenda de maneira que beneficiasse não apenas o 
Estado da Bahia... 
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O Sr. Nestor Duarte - Apoiado! 
O SR. LUfS VIANA - ... mas tôda e qualquer unidade 

federativa em idênticas condições petrolíferas. Já se anuncia que, 
dentro de alguns dias, São Paulo verá jorrar de seu território óleo 
negro. O Governador anuncia a breve exploração de xisto betu-
minoso naquele Estado do Sul. 

Em vários outros Estados .•. 
O Sr. Nestor Duarte - Já estão organizando uma emprêsa 

para explorar o xisto betuminoso, no Estado do Rio de Janeiro. 
O SR. LUfS VIANA - ... como no do Maranhão, está com-

provada a existência de petróleo e gases naturais. Portanto, longe 
de ser uma emenda baiana, ela é eminentemente nacional. Ela 
o que não é, Sr. Presidente, é uma emenda "contenta tudo", uma 
emenda que fôsse feita num conventículo; foi feita a sol aberto, 
com grande antecedência, e conhecida de todos os Srs. Deputados. 

Estranho, pois, que neste :qiomento, à última hora, venha de-
clarar que nessa emenda há dispositivo que contraria os princípios 
fundamentais assentados em relação à Petrobrás; porque, de fato, 
Sr. Presidente, bem pesadas as coisas, bem analisado, o que contém 
essa emenda, o que se verifica é que o único espantalho aqui apon-
tado é aquela referência à participação dos particulares nessas 
emprêsas petroliferas. 

Ora, não podemos deixar de consignar que, no momento em 
que foi apresentada essa emenda, isto é, há mais de três meses, o 
princípio dominante, a orientação traçada aqui pelo Govêrno da 
República, orientação sustentaqa pelo Líder da Maioria, era justa-
mente esta, isto é, a participação de particulares nas organizações 
petrolíferas da Petrobrás. Ora, pestes têrmos, não podíamos senão 
fazer uma emenda que se adaptasse àqueles princípios que tínha-
mos como vitoriosos. 

Mas, se dessa época para cá ocorreu uma mudança de direção, 
se outros ventos vieram a sopr~r nos quadrantes dos interêsses do 
petróleo, era natural, era comezinho, que justamente êsses ele-
mentos que tanto alardeiam a ~ma boa vontade para com a Bahia 
tivessem nas comissões próprias feito apresentar subemendas, des-
taques, retificações, das quais se originasse a estirpação nas emen-
das, dos princípios aqui equacionados. 
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De modo que nenhum temos a pretensão e muito menos o 
interêsse na persistência dêsses dispositivos, tanto mais quanto, 
em relação à maioria da bancada baiana, não eram êles simpáticos. 
Sempre defendemos um ponto de vista que era bem diferente, o 
do monopólio estatal, mas não podíamos apresentar uma emenda 
fora das normas do projeto inicial da Petróleo Brasileiro Sociedade 
Anônima. 

Nessas condições, o que cabe aqui não é o apêlo que foi formu-
lado pelo Sr. Gustavo Capanema, mas o feito pelo Sr. Nestor Duarte, 
isto é, o da aprovação da emenda, para que, em segunda discussão, 
se venha então retificar, estirpar êsse adminículo, pois não é pos-
sível que o acessório se sobreponha ao principal. O principal nessa 
emenda não é essa referência, mera referência à participação de 
particulares. Isso é simples acessório, que será retirado sem qual-
quer prejuízo, sem qualquer dano, sem qualquer dificuldade. E 
êsse é que será a meu ver, segundo creio, o voto dominante nesta 
augusta assembléia, que bem compreenderá que a esta altura já 
não nos é possível mais retirar a emenda em causa. Agora, quere-
mos, sim, e é isso sobretudo que estou fazendo aqui, consignar nos 
anais da Casa os debates sôbre o assunto, a fim de ficar não só 
na história mas no conhecimento de meus conterrâneos a ma-
neira por que foi conduzida a questão, pois, se houve assunto con-
duzido no meio da maior balbúrdia parlamentar de que há notícia 
é evidentemente o assunto da Petrobrás. Basta atentar para os 
pareceres das comissões. Os seus relatórios, como não se pode des-
conhecer, deviam representar o pensamento das bancadas majo-
ritárias, o pensamento do Líder da Maioria, o pensamento dos 
líderes que coordenavam a matéria. São, no entanto, quase todos 
contraditórios. Vemos a Comissão de Constituição e Justiça mani-
festar-se contra a Comissão de Segurança Nacional; a Comissão de 
Finanças opinar contra os pontos de vista da Comissão de Cons-
tituição e Justiça. Depois disso eu poderia perguntar: - Onde 
está o líder? Quem liderou êsse assunto? 

É evidente que estamos numa liderança de última hora, quan-
do o que se devia ter, no assunto, era uma liderança contínua, 
para segurança nossa e para conhecimento nosso. - (Muito bem). 
Não fôsse isso, não fôsse a maneira pela qual o assunto foi con-
duzido, por certo não estaríamos nem surpreendidos nem recla-
mando. 
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O Sr. Joel Presídio - O que se vai tornando praxe, na Casa, 
em problemas da magnitude dêste, é cada Comissão opinar em 
sentido diferente. 

O SR. LUfS VIANA - Sinal de que não há nem direção, nem 
govêrno, porque quem assistiu, quem acompanhou os trabalhos 
parlamentares de outros tempos sabe que não eram assim condu-
zidos. 

O Sr. Gustavo Capanema - Permita. O tipo de liderança que 
V. Ex.ª está desejando é incompatível com meu temperamento. Não 
posso liderar impondo às Comissões que votem fatalmente ãssim, 
(palmas) nem impondo aos partidos que lidero que obedeçam 
dêste ou daquele modo. O tipo de liderança a que sou inclinado e 
do qual sou capaz é o de fazer uma grande confabulação, uma 
grande conversa, um grande entendimento e apresentar o resul-
tado como fruto da liderança. (Palmas). 

O SR. LUfS VIANA - Varpos assim aprovar as conversas de 
última hora de Vossa Excelência ... 

O Sr. Gustavo Capanema - A história universal se fêz com 
essas conversas de última hor~. 

O SR. LUfS VIANA - Mas nem sempre saiu boa. 
O Sr. Gustavo Capanema -. :É a única possível. 
O SR. LUfS VIANA - Mas, Sr. Presidente, por outro lado é 

de louvar que S. Ex.ª o Sr. Gustavo Capanema nos venha declarar 
que a sua liderança é uma liderança "doce de côco". O que não 
é de louvar é que S. Ex.ª, tendo conduzido o assunto dentro dêsse 
espírito a que se referiu, dentro dêsse espírito liberal a que fêz 
menção, queira, no momento d~ votação, justamente agir de modo 
contrário, impondo sua opini~o ao plenário, quando não pôde 
fazê-lo nas Comissões. 

O Sr. José Guimarães - V, Ex.ª não classificou bem, sem dú-
vida, por que "doce de côco" se+viria à Bahia. 

O SR. LUfS VIANA - Pois bem, Sr. Presidente, já agora, 
diante da declaração do Sr. Gustavo Capanema, estou certo de que 
S. Ex.ª, que conduziu com tanta brandura e suavidade a discussão 
do assunto nas Comissões, deix~ndo a estas inteira liberdade para 
concluírem como bem entendessem, não terá outra atitude em 
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face do plenário, pois, do contrário, seríamos levados a concluir 
que, enquanto S. Ex.ª usa de uma orientação de referência às Co-
missões, enquanto é êsse homem suave e benévolo com as Comis-
sões, deseja ser o ditador do plenário. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

O SR. MANOEL NOVAIS (Para encaminhar a votação) ~· -
Sr. Presidente, chegando a êste plenário deparei-me com um am-
biente de agitação e, indagando dos colegas presentes o motivo 
dessa celeuma, apurei que se discutia uma das chamadas emendas 
baianas, justamente a de n.º 20, da qual sou o primeiro signatário. 

O Sr. José Guimarães - Pelo Regimento, já disse o Sr. Pre-
sidente, só poderão falar autores de emendas e, por extensão, os 
líderes. Aguardava a presença de V. Ex.ª nesta Casa, líder que é 
para honra minha e do nosso Partido na bancada baiana, porque 
aqui se debateu e se afirmou que a bancada baiana tinha sido 
suficientemente informada a respeito da rejeição que se está pro-
pondo desta emenda. V. Ex.ª, como líder, e na tribuna, irá escla-
recer a Câmara a respeito dessa afirmação. 

O SR. MANOEL NOVAES -Respondendo a V. Ex.ª, Deputado 
José Guimarães, e em abono da verdade, devo declarar à Casa que 
jamais fui consultado a respeito da retirada dessa emenda. Ainda 
anteontem chamou-me pelo telefone o Deputado Nestor Duarte, 
brilhante colega da representação baiana, que encaminhava os 
entendimentos em tôrno das emendas baianas, sôbre o ponto de 
vista assente - e eu pediria a atenção de Sua Excelência ... 

O Sr. Nestor Duarte - Estou ouvindo-o, Excelência. 
O SR. MANOEL NOVAES - ... sôbre o ponto de vista assente 

nas combinações em tôrno da emenda, se não me falha a memória, 
de n.º 19, referente à quota que caberia aos Estados produtores 
de petróleo. 

O Sr. Vieira de Melo - Questão de forma de royaUy. 

O SR. MANOEL NOVAES - Tive oportunidade de responder 
a V. Ex.ª que concordava pessoalmente com a aprovação das demais 
emendas, alterando-se a de n.0 19, porque, tendo a Bahia, através 
de sua bancada, e no interêsse dos futuros Estados produtores de 

• Não foi revisto pelo orador. 
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petróleo, reivindicado uma contribuição, premio, ou que nome 
queira dar, de 10% - já existindo uma conquista, conquista que 
eu considerava segura e de ótimos resultados para o nosso Estado, 
de 5% de um "royalty" em espécie - entendia que deveríamos 
manter êstes 5% em espécie e os outros 5% convertidos em ações 
do Estado da Bahia e dos demais Estados produtores e ações da 
Petrobrás Sociedade Anônima. 

Esta a declaração única que fiz a respeito do problema, res-
pondendo a uma interpelação do Deputado Nestor Duarte. 

O Sr. Nestor Duarte - Exato. Isto prova que não poderia estar 
falando sàzinho. Naquela oportunidade, cabia-me, como tarefa que 
me havia sido delegada, ouvir quanto possível os membros da nossa 
representação a respeito da aprovação das emendas, da sua coorde-
nação e das alterações possíveis. 

O Sr. José Guimarães - Conseqüentemente, em que pese a 
palavra honrada do nobre Lid~r da Maioria, é de ver que S. Ex.ª 
obrou mal. Teve um represen~ante da Bahia junto a si para os 
entendimentos e não se lembroµ de dar disso conhecimento a tôdas 
as bancadas, porque a Bahia não é só uma bancada. 

O SR. MANOEL NOVAES - Sr. Presidente, a minha posição 
no problema da Petrobrás ... 

O Sr. Gustavo Capanema - Desejaria prestar um esclareci-
mento. Não havia na coordenação feita, pràpriamente represen-
tantes de bancadas estaãuais. Havia representantes dos partidos e 
os relatores da matéria. Fiz o entendimento nesta base: os repre-
sentantes de partidos, por um lado, e por outro os relatores, que 
esclareciam tecnicamente, o assunto. V. Ex.ª compreende que para 
realizar entendimento dessa natureza, não era fácil convocar 
todos os Estados. Tinha de convocar, no máximo, os partidos, de 
um lado, e os relatores, de outro - os partidos, e os relatores, para 
um esclarecimento. V. Ex.ª tomou parte em tôdas as combinações 
através do Deputado Artur Bernardes, que é o seu presidente. Devo 
dizer a V. Ex.a que fui à casa do Dr. Artur Bernardes, para falar-
-lhe pessoalmente sôbre o assunto; S. Ex.ª estêve, também, em 
minha casa, e aqui na Câmara conversamos numerosas vêzes. 
Assim, nesses entendimentos, não faltou o partido de V. Ex.a, 
através do seu presidente, o Dr. Artur Bernardes. 
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o SR. MANOEL NOVAES - O esclarecimento de V. Ex.ª, 
Sr. Deputado Capanema, é hábil, como hábil é V. Ex.ª na direção 
da maioria. Mas quero crer que, neste caso da Emenda n.º 20, 
como das emendas baianas. V. Ex.ª devera ter conversado comigo, 
porque, em que pese acatamento às deliberações partidárias assu-
midas, ou tomadas pelo Presidente Artur Bernardes, V. Ex.ª sabe 
muito bem que, desde o inicio, quando se discutiu o projeto da 
Petrobrás, V. Ex.ª me encontrou justamente em ponto de vista 
oposto ao do Presidente do meu Partido. Fui eu, justamente, quem 
defendeu a Petrobrás, nos têrmos, segundo dizia desta tribuna, 
votados pela Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados.  
Portanto, se havia divergências de ordem radical entre mim e o  
Presidente Artur Bernardes, no encaminhamento da solução do  
problema do petróleo, há de convir Vossa Excelência que nesta  
altura dos acontecimentos, tratando-se de interêsse da Bahia,  
V. Ex.ª estaria na obrigação de conversar comigo. 

O Sr. José Guimarães - Apoiado. 
O SR. MANOEL NOVAES - Porque eu disse sempre a Vossa 

Excelência: apoiarei a Petrobrás nos têrmos da Comissão de Fi-
nanças; aceitarei, mesmo, diversas alterações propostas por Vossa 
Excelência e por líderes de outros partidos, mas jamais poderia 
abdicar de minha condição de representante baiano ou sufragar 
condições que não condissessem com os legítimos interêsses do 
Estado que aqui represento. 

O Sr. José Guimarães - E haja visto que tendo o Deputado 
Artur Bernardes proferido, discurso contra a Petrobrás, Vossa 
Excelência imediatamente falou em defesa. 

O SR. MANOEL NOVAES - A única coisa que me distancia do 
eminente Líder Gustavo Capanema na votação desta matéria é 
exatamente esta, porque entendo que a Bahia, como os demais 
Estados produtores de petróleo, no futuro próximo, têm direito 
realmente a tratamento especial no Estatuto do Petróleo. 

Eu não veria inconveniente na votação da Emenda n.o 20, que 
representa uma reivindicação da Bahia, no sentido de organizar-
-se uma subsidiária, subsidiária essa que amanhã, qualquer outro 
Estado produtor poderia também instalar. 
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Há, realmente, num dos dispositivos da emenda um choque 
entre o sentido da reivindicação baiana e as combinações poste-
riores com a proibição da participação do capital privado. 

Ai é que caberia a intervenção de meu nobre colega Antônio 
Balbino; em vez de deixar-se para a segunda discussão o acêrto 
desta matéria, desde que senti em Sua Excelência, legítimo, ardo-
roso e fiel defensor da Bahia, e também, nas palavras do eminente 
Líder da Maioria, o desejo de conciliar os interêsses da Bahia com 
a Petrobrás, que se vote a emenda, nos têrmos em que está, e nós 
da Bahia poderíamos assumir o compromisso de, na segunda dis-
cussão, ajustar o pensamento da Emenda n.º 20 com aquêle que 
há de ser votado pelo plenário, isto é, a exclusão do capital privado 
na Petrobrâs. 

Penso eu, Sr. Presidente, que a Bahia pode ser derrotada no 
plenário, mas não deve abrir mão desta reivindicação. 

Não estou falando por motivos políticos. Acho que errará quem 
der sentido político ao debate de um . problema da relevância do 
petróleo. A minha atitude, a ininha posição defendendo, invarià-
velmente, nesta Casa, a tese d,a Petrobrás, deixa-me muito à von-
tade para, nesta hora, dizer lij.O eminente Líder da Maioria e ao 
Deputado Antônio Balbino, co9rdenador nas Comissões, em tômo 
do problema, que, em vez de s,;e inverter a ordem das coisas, der-
rubando-se a emenda n.º 20 para pô-la em segunda discussão, 
votemos a emenda e se compromete a Bahia a, na segunda dis-
cussão, reajustá-la nos têrmos do pensamento adotado pela Câmara 
e pela Nação. 

O Sr. Nelson Carneiro - A emenda é de maio de 1952. Foi 
redigida com o pensamento da época de sua apresentação, como 
já salientou o Sr. Deputado Luís Viana. Se hoje a mentalidade é 
outra, a orientação é outra, se a emenda tem inconvenientes, de-
veria ter sido trazida a plenário pelas comissões que assim a acha-
ram, com a redação ajustada ao novo texto. Se não foi, a culpa é 
daqueles que a apresentaram em maio, e que não poderiam reapre-
sentá-la neste instante. A solução só pode ser propugnada por 
V. Ex.ª, com o apoio da bancada baiana. 

O Sr. Mário Altino - Não acha Vossa Excelência que constitui 
uma série de incoerências o desejo da votação da emenda nos têr-
mos em que se encontra? Desde que os próprios baianos estão de 
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acôrdo em que haja o monopólio, como se compreende seja votada 
emenda que quebra o monopólio, embora com o plano de se con-
sertar em segunda discussão? 

O SR. MANOEL NOVAES - Onde está a incoerência? Não 
vejo incoerência alguma. 

O Sr. Mário Altino - A incoerência consiste nisto: desde que 
V. Ex.ª adota a tese monopolista, não se compreende que a maioria 
e V. Ex.ª votem emenda, com quebra dessa tese. 

O SR. MANOEL NOVAES - Qual a tese monopolista que 
V. Ex.ª advoga? 

O Sr. Mário Altino - Quanto ao fato de particulares poderem 
ser acionistas da Petrobrás e das emprêsas subsidiárias. 

O SR. MANOEL NOVAES - V. Ex.ª sabe que isto não foi vo-
tado em primeira discussão pela Comissão de Finanças. 

O Sr. Mário Altino - SP.rá votado agora. 
O SR. MANOEL NOVAES - Sua inversão foi decorrente da 

emenda do plenário em primeira discussão. Vossa Excelência se 
recorda que eu mesmo apresentei emenda na Comissão de Finan-
ças. Já aceitava a exclusão do capital privado apenas dentro de 
certo limite. 

O Sr. Nestor Duarte - Apoiado. Isto está vitorioso. 
O SR. MANOEL NOVAES - Isto não foi aceito, a não ser 

agora. Eu me conformarei com o ponto de vista do plenário e o 
apoiarei. Não tenho a menor objeção quanto a êle, porque está de 
acôrdo com o que sustentei na Comissão de Finanças. 

Por outro lado, Sr. Presidente, encerrando estas considerações, 
não vejo incoerência em que votemos êste dispositivo, já que não 
estamos tratando de um assunto com visão particularista, mas 
encarando uma situação geral na política do petróleo. Que se vote 
a matéria como está, e nós, da Bahia, assumiremos o compromisso 
de, em segunda discussão, caso votado e aprovado o dispositivo 
que exclui o capital privado, aceitar também a exclusão do capital 
privado da Emenda n.º 20. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a Emenda 
n.0 20 queiram ficar como estão. (Pausa).  

Rejeitada.  
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O SR. BERBERT DE CASTRO (Pela ordem) - requer veri-
ficação da votação. 

Feita nova votação simbólica é dada como rejeitada. 
O SR. BERBERT DE CASTRO (Pela ordem) insiste na veri-

ficação da votação por bancadas. 
Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-

nhece-se terem votado a favor 48 Senhores Deputados e contra 133; 
total 181, com o Sr. Presidente 182. 

O SR. PRESIDENTE - Está rejeitada a Emenda n.0 20. 

Votação da Emenda n.o 61 

Suprimam-se os parágrafos 1.0 e 3.0 do artigo 12. 
O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 

como estão. (Pausa). 
Aprovado. 
O SR. BERBERT DE CASTRO (Pela ordem) requer verifi-

' cação da votação. 
Feita nova votação simbqlica é dada como aprovada. 
O SR. BERBERT DE c4STRO (pela ordem) insiste na veri-

ficação da votação, por bancadas. 
Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-

nhece-se terem votado a favor 178 Senhores Deputados e contra 4; 
total 182, com o Sr. Presidente 183. 

O SR. PRESIDENTE - Está aprovada a Emenda n.º 61. 

Votação qa Emenda n.º 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 impliquem modificação desta 
lei depende de autorização legislativa, e, nos demais casos, fica 
subordinada à aprovação do Presidente da República, mediante 
decreto". 

O SR. PRESIDENTE -- Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Aprovado. 
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O SR. BERBERT DE CASTRO (Pela ordem) requer verifi-
cação da votação. 

Feita nova votação simbólica é dada como aprovada. 
O SR. BERBERT DE CASTRO (Pela ordem) insiste na veri-

ficação da votação, por bancadas. 
Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-

nhece-se terem votado a favor 180 Srs. Deputados e contra 1; 
total 181, com o Sr. Presidente 182. 

O SR. PRESIDENTE - Está aprovada a Emenda n. o 62. 

Votação da Emenda n.º 80 

Redija-se assim o Art. 4.0 : 

"Art. 4.0 . A União subscreverá a totalidade do capital inicial 
da Sociedade, que será expresso em ações ordinárias e, para s'.la 
integralização, disporá de bens e direitos que possui, relacionados 
com o petróleo, inclusive a permissão para utilizar jazidas de pe-
tróleo, rochas betuminosas e pirobetuminosas, e de gases naturais; 
e também subscreverá, em todo aumento de capital, pelo menos 
52% das ações ordinárias, bem como das preferenciais, que forem 
emitidas". 

2.ª. Redija-se, assim, o Art. 5.º: 
"Art. 5.0 . As transferências pela União de ações do capital 

social, ou as subscrições de aumento de capital pelas entidades e 
pessoas às quais a lei confere êste direito, não poderão, em hipó-
tese alguma, importar em 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 
nulidade ser pleiteada inclusive por terceiros, por meio de ação 
popular''. 

3.ª Substituam-se o Art. 17 pelos seguintes: 
"Art. A Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima operará dire-

tamente ou através de sociedades por ações que constituir, com 
aprovação do Conselho Nacional do Petróleo, para a pesquisa, a 
lavra, a refinaria, o comércio ou o transporte de petróleo e de seus 
derivados, inclusive de xisto betuminoso. 

tl - 26 245 
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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 próprio 
total do capital social; 

II - Além da Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, somente 
poderão ser acionistas as pessoas jurídicas de direito público in-
terno, as pessoas físicas brasileiras ou naturalizadas há mais de 
cinco anos, e as pessoas jurídicas de direito privado, organizadas 
com observância do disposto no Art. 3.º, alínea "b", do Decreto 
n.º 4. 071, de 12 de maio de 1939, garantida preferência para as 
primeiras e obedecidos os limites para a aquisição de ações esta-
belecidos no artigo 13, guardadas as proporções com o capital 
social; 

III - Será privativo de brasileiro nato o exercício dos cargos 
de administração e fiscalização". 

"Art. Mediante autorizaç~o 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 de petróleo, cujo desenvolvimento seja necessário à 
expansão de suas atividades, limitados os recursos que poderá 
empregar com êsse objetivo a Cr$ 400.000.000.000,00 (quatrocen-
tos bilhões de cruzeiros). 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a 1.ª e 2.ª 
partes da Emenda n.0 80 queir~m ficar como estão. (Pausa). 

Aprovadas. 
O SR. BERBERT DE CASTRO (Pela ordem) requer verifi-

cação da votação. 
Feita nova votação simbólica é dada como aprovada. 
O SR. BERBERT DE CA&TRO (Pela ordem) - insiste na 

verificação da votação, por bancadas. 
Procedendo-se à verificaçã,o da votação, por bancadas, reco-

nhece-se terem votado a favor 172 Senhores Deputados e contra l; 
total 173, com o Sr. Presidente 174. 

O SR. PRESIDENTE - Está aprovada a Emenda n.0 80, 1.a e 
2.ª partes. 
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Votação da Emenda n.º 92 

Suprima-se o Art. 11. 
O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 

como estão. (Pausa). 
Aprovada. 

Votação da Emenda n.0 115 

No Art. 9.º do substitutivo da Comissão de Finanças (pará-
grafo único do Art. 8.0 do projeto original), 

onde se diz: "até o exercício de 1956", 
diga-se: "até o exercício de 1957". 
O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 

como estão. ( Pausa). 
Aprovada. 

Votação da Emenda n.º 116 

Aditiva ao substitutivo da Comissão de Finanças. 

"Art.... Sempre que o Conselho Nacional do Pe-
tróleo tiver que deliberar sôbre assunto de interêsse da 
Sociedade, o presidente desta participará das sessões ple-
nárias, sem direito a voto". 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Aprovada. 

Votação da Emenda n.0 117 

No Art. 17 do substitutivo apresentado pela Comissão de Fi-
nanças dê-se a seguinte redação aos parágrafos: 

§ l.º - Nas emprêsas organizadas pela Sociedade será garan-
tida preferência às pessoas jurídicas de direito público interno, 
para a aquisição de ações, podendo ser admitidos outros acionistas, 
nos têrmos da legislação em vigor. 
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§ 2.0 - As subsidiárias que tenham por objeto o transporte e 
o abastecimento do mercado interno só poderão ter como acionis-
tas privados as pessoas físicas e jurídicas que atendam aos requi-
sitos do artigo 3.0 do Decreto n.o 395, de 29 de abril de 1938. 

§ 3.º - Poderá o Conselho Nacional do Petróleo determinar 
que, numa emprêsa organizada pela sociedade, sejam obedecidos 
limites, para cada acionista privado, na aquisição de ações com 
direito a voto. Dessa decisão caberá recurso para o Presidente da 
República. 

§ 4.º - O cargo de direção da emprêsa referida neste artigo 
será privativo dos brasileiros natos, sempre que seu objeto seja 
qualquer das atividades da indústria do petróleo. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Aprovada. 

Votação dai Emenda n.0 119 

Dê-se a seguinte redaçãq ao parágrafo único do Art. 2.º da 
emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, com 
parecer favorável da Comissão de Finanças: 

"Parágrafo únic,o. A pesquisa e a lavra, realizadas 
pela Sociedade, obedecerão a planos por ela organizados e 
aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo, sem as 
formalidades, exigências de limitações de área, e outras 
julgadas dispensáveis, em face do Decreto-lei n.0 3.236, 
de 7 de maio de 1941, autorizando-as o Conselho em nome 
da União". 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Aprovada. 
O SR. PRESIDENTE - Vou submeter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos sejam votadas em grupo as seguintes emendas: 
A - Da Comissão de Constituição e Justiça, às de números 1 -

2 - 5 - 7 - 10 - 14 - 15, - 17 - 21 - 22 e 23. 
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B - Da Comissão de Finanças, às de números VI - VII -
IX - X - XV - XVIII - XXI - XXX - XXXI e XXXII (tôdas 
em algarismos romanos) . 

C - Da Comissão de Economia, às de números 2 - 3 -
4 - 5 - 6 e 7. 

D - Da Comissão de Transportes, às de números 1 e 2. -
Gustavo Capanema. - Deodoro de Mendonça. - Ernani Sátiro. -
Vieira Lins. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. LOBO CARNEIRO (Para uma questão de ordem) -

Sr. Presidente, as emendas da Comissão de Segurança Nacional  
referem-se a outro projeto, não ao de número 1.516. Assim, pediria  
a V. Ex.ª que retirasse êsse grupo.  

O SR. PRESIDENTE - Tenho requerimento do Deputado 
Gustavo Capanema para estas emendas de números 1 - 2 - 3 -
4 e 5. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Dizem respeito ao projeto Eusébio 
Rocha. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO (Para uma questão de ordem) -
Sr. Presidente, confesso que, desatento por alguns instantes, não 
pude fixar bem se V. Ex.ª fêz menção à Emenda n.0 21, para a 
qual pedi, oportunamente, destaque. Pergunto, pois, se está resol-
vido destaque em relação a Emenda n.º 21? 

O SR. PRESIDENTE - A Emenda n.º 21, do plenário, está 
destacada. É o último requerimento em meu poder. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Muito obrigado a Vossa 
Excelência. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (Para uma questão de ordem) 
- Sr. Presidente, consulto a V. Ex.ª se está de acôrdo com o Regi-
mento o requerimento que fiz, de incluir nesse conjunto as emen-
das que se referem ao Projeto n.º 1. 595. 

O SR. PRESIDENTE - Evidentemente, não está, porque o 
Projeto em votação é o de n.º 1. 516. 
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O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Neste caso, Sr. Presidente, 
para que tudo se faça de acôrdo com a nossa Lei Interna, peço a 
V. Ex.a que retire do conjunto a alínea "f", para que constitua 
matéria de novo requerimento. 

O SR. PRESIDENTE - É a parte referente às emendas da 
Comissão de Segurança Nacional. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Exatamente. Peço a Vossa 
Excelência que essas emendas sejam votadas em um grupo, a final, 
junto com o projeto a que se referem. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam o requerimento 
queiram ficar como estão. (Pausa). 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam essas emendas 

requeridas queiram ficar como estão. (Pausa). 
Rejeitadas. 
O SR. PRESIDENTE - O~ Srs. que aprovam o grupo de emen-

das com parecer contrário d~s comissões, queiram ficar como 
estão. (Pausa). 

Rejeitado. 
Em votação as emendas destacadas. 

Votação da Emenda n.0 3 

Substitua-se o parágrafo único do artigo 2.º pela disposição 
seguinte: 

§ 1.º - A pesquisa e a lavra, realizadas, pela sociedade, obe-
decerão a planos aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo, 
independendo de requerimento a outorga das autorizações res-
pectivas. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 

Votação d(L Emenda n.º 4 

Adite-se ao Art. 2.o o seg'Uinte parágrafo: 
§ - O proprietário do solo, privado do exercício dos direitos 

de preferência referidos no § 1.º do artigo 153, da Constituição, 
receberá, mediante arbitrame:i;:tto e a título de indenização pelos 
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terrenos em correspondência com os campos da lavra, o seu justo 
valor em dinheiro; ou, se preferir, a contribuição de um por cento 
da produção anual, na bôca dos preços. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 
Votação da Emenda 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.0 1. 516, de 1951, passa a ter a seguinte redação: 
a) Particularea: 

Cr$ 
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 estâ). 

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

(O mais como está).  
O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar  

como estão. (Pausa). 
Rejeitada. 
O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam a 3.ª parte da 

Emenda n.o 80, queiram ficar como estão. (Pausa). 
Rejeitada. 

Votação da Emenda n.0 86 

Acrescentem-se, onde convierem, os seguintes artigos: 
Art. a) As compras da sociedade, no país e no estrangeiro, 

serão sempre precedidas de concorrências, abertas com prazo ra-
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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 represen-
tação diplomática do Brasil, no respectivo país. 

Art. e) As concorrências de valor superior a vinte milhões de 
cruzeiros (Cr$ 20. 000. 000,00), somente poderão comparecer as 
próprias fábricas ou produtores, representados por diretor ou pro-
curador, com podêres especiais, sendo vedada a participação de 
intermediários. 

Art. d) Dos editais das concorrências de valor superior a 
cinco milhões de cruzeiros (Cr$ 5. 000. 000,00) deverá constar, 
obrigatoriamente, que o preço 1 líquido da oferta não poderá ser 
superior ao vigente no mercado e que dêle deverão ser deduzidas, 
a favor da sociedade, as comissões ou participações que normal-
mente são pagas aos intermediários. 

Art. e) Será nula a concorrência em caso de fraude. 
Parágrafo único. Serão consideradas como fraudes às con-

corrências: 
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. 

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 objetos 
de escritório, de campo, de impressos e demais material de con-
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sumo, de pequeno valor, poderá ser estabelecido o regime de simples 
coleta de preços, assegurado, entretanto, o princípio competitivo, 
sempre que possível. 

Art. g) Para cada compra superior a cinco milhões de cruzei-
ros (Cr$ 5. 000. 000,00) o Conselho de Administração elaborará um 
edital de concorrência que atenda às peculiaridades da operação, 
depois de estudar as especificações, as condições, o prazo e o local 
em que deva ser realizada a concorrência, de modo a assegurar 
plenamente o objetivo final da competição que será o de adquirir 
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 petróleo 
bruto e de derivados, às propostas que estabeleçam o pagamento 
ou em cruzeiros ou pelo regime de compensação ou por meio de 
operações vinculadas que venham desenvolver ou abrir novos mer-
cados para a exportação nacional. 

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

Art. i) Na aquisição de equipamentos para a pesquisa, a 
lavra e a industrialização do petróleo e do xisto para o transporte 
especializado a sociedade dará preferência às propostas que esta-
beleçam o pagamento parcelado e, especialmente, às que prevejam 
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. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 

Votação da Emenda n.0 89 

Acrescente-se ao parágrafo único do Art. 9.º, depots da palavra 
artigo: 

Ficando isentos os transportes coletivos a serviço da Instrução 
Pública ou Particular. 
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O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 

Votação da Emenda n.0 91 

Art. 7.º, parágrafo único. Depois da palavra "artigo", acres-
cente-se: concedendo ser isentados os Municípios com menos de 
50.000 (cinqüenta mil) habitantes. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 

Votação da Emendá n. o 97 

Artigo 13. 
Suprima-se a expressão "com direito a voto". 

1 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 

Votação da Emenda n.º 45 

Ao Art. 2.0, acrescentar os; seguintes parágrafos: 
§ - Não serão instituídas quaisquer outras organizações nem 

feitas novas concessões ou a11torizações com objetivos idênticos, 
correlatos ou afins aos da Sociedade e suas subsidiárias. 

§ - A União encampará1 dentro do prazo de seis meses, a 
contar da publicação desta lei, as refinarias de petróleo, instaladas 
ou por instalar, de propriedade de emprêsas particulares, com 
todos os seus bens, contratos, pbras e instalações fixas ou móveis, 
que serão incorporados aos bens e direitos a que se refere o Art. 4.º. 

§ - A Sociedade exercerá diretamente a distribuição de seus 
produtos aos postos de venda de sua propriedade ou a revendedores 
varejistas que operem na base de comissões fixadas pela Diretoria 
Executiva. 

§ - A Sociedade desapropriará, nos têrmos do artigo 22, os 
bens e instalações fixas ou móveis, das emprêsas que atualmente 
exercem o comércio atacadist~ de produtos de petróleo. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lobo Carneiro, 
para encaminhar a votação. 

O SR. LOBO CARNEIRO (Para encaminhar a votação) * -
Sr. Presidente, para simplüicar o encaminhamento da votação e 
a própria votação, pedi destaque das Emendas números 45 e 50, 
conjuntamente. 

As emendas números 45 e 50 foram parte de um grupo de 
emendas apresentadas pelo Deputado Roberto Morena que têm 
como objetivo, em primeiro lugar, transformar a sociedade mista 
Petrobrás numa sociedade por ações, da qual só sejam acionistas as 
entidades de direito público interno; em segundo lugar, estabelecer, 
para essa mesma sociedade, a qual não poderá ter subsidiárias, o 
monopólio de todos os ramos da indústria do petróleo. 

A emenda está assim redigida: 
"Ao artigo 2.º acrescentar os seguintes parágrafos: 
§ - Não serão instituídas quaisquer outras organi-

zações 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 contar da data da publicação desta lei, as refina-
rias de petróleo, instaladas ou por instalar, de proprie-
dade de emprêsas particulares, com todos os seus bens, 
contratos, obras e instalações, fixas ou móveis, que serão 
incorporados aos bens e direitos a que se refere o Art. 4.º. 

§ - A Sociedade exercerá diretamente a distribuição 
de seus produtos aos postos de venda de sua propriedade 
ou a revendedores varejistas que operem na base de co-
missões fixadas pela Diretoria Executiva. 

§-A Sociedade desapropriará, nos têrmos do Art. 22, 
os bens e instalações fixas ou móveis das emprêsas que 
atualmente exercem o comércio atacadista de produtos de 
petróleo importados". 

Sr. Presidente, sôbre o mesmo assunto foi apresentada uma 
subemenda, de autoria do Deputado Antônio Balbino, conseqüên-
cia de acôrdos havidos entre o Líder da Maioria e um grupo de 
Deputados que se opõem à Petrobrás. Há, no entanto, dois aspectos 
dessa subemenda que não concordam inteiramente com os têrmos 

* Não foi revisto pelo orador. 
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da emenda do Deputado Roberto Morena, devendo ficar claro que 
a emenda de S. Ex.ª se aplica a uma sociedade mista sem acionis-
tas particulares e sem subsidiária, assunto que debaterei ao com-
bater a aprovação de outra emenda. A subemenda do Deputado 
Antônio Balbino, em primeiro lugar, prevê fiquem fora do mono-
pólio as refinarias de petróleo existentes e aquelas para as quais 
foram dadas autorizações, mas que ainda não estão em funcio-
namento. ·~ 

O Sr. Eusébio Rocha - A emenda fixa o prazo de seis meses 
para encampação das refinarias. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Qual emenda? 
O Sr. Eusébio Rocha - A que V. Ex.ª está sustentando. Tem 

o n.0 45, não é exato? 
O SR. LOBO CARNEIRO - Perfeitamente. Dentro do prazo 

de seis meses. 
O Sr. Eusébio Rocha - Es~a emenda é no sentido da encam-

pação? 
O SR. LOBO CARNEIRO - Sim. 
O Sr. Eusébio Rocha - V. Ex.ª sabe que merece os meus 

aplausos. 
O SR. LOBO CARNEIRO - Muito agradecido a Vossa Exce-

lência. 
Sr. Presidente, teremos oportunidade de votar a subemenda do 

Deputado Antônio Balbino, coµi aquêle acréscimo que mantém 
fora do monopólio as duas refinarias particulares autorizadas e 
ainda não em funcionamento, bem como as pequenas refinarias 
Ipíranga e Uruguaiana, outra de São Paulo, em funcionamento 
desde antes da criação do próprio Conselho Nacional do Petróleo. 
Manter fora do monopólio duas grandes refinarias situadas preci-
samente nos centros de maior consumo - Rio de Janeiro e São 
Paulo - seria transformar essa declaração de monopólio em farsa. 
A história dessas refinarias é bastante conhecida e já foi objeto 
de debates nesta Casa, principalµiente pelo Deputado Hermes Lima, 
na legislatura passada. Trata-se de concorrência para a qual foi 
publicado edital no final do govêrno do Sr. Getúlio Vargas, aberta 
e julgada no princípio do govêrno Linhares, exatamente um dia 
após o famoso 29 de outubro. 
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Por êsse edital de concorrência pública, foram concedidas 
autorizações para refinarias de oito mil barris por dia, ao grupo 
Drault Ernani, hoje Peixoto de Castro, e mais ao grupo Soares 
Sampaio-Corrêa e Castro. 

Entre as condições estabelecidas nas cláusulas da concor-
rência existia a de que as refinarias deveriam estar em funciona-
mento dois anos após a concessão da autorização e o início das 
obras teria lugar 120 dias após a mesma sessão. 

No entanto, Sr. Presidente, decorreram-se os 120 dias - isso 
em princípio de 1946 - e as obras não se iniciaram; decorreram-
·se os dois anos e as refinarias não estavam em funcionamento, 
nem sequer em início de montagem. 

Apesar do não cumprimento de uma cláusula da concor-
rência pública, as autorizações para êsses grupos foram prorroga-
dos, ilegalmente, por simples portaria do Conselho Nacional do 
Petróleo, por dois anos e, assim, sucessivamente, várias prorroga-
ções de dois anos se verificaram até o dia de hoje. 

Além dêsses favores, um dos beneficiados foi o grupo Drault-
Ernani, hoje Peixoto de Castro, ainda favorecido com a concessão 
de vasta área de terreno ao longo da Avenida Brasil. 

Trata-se, portanto, Sr. Presidente, de duas autorizações, para 
refinarias que, a rigor, já estariam caducas, já não mais existem. 
No entanto, uma das subemendas do Deputado Antônio Balbino 
prevê que essas duas autorizações continuarão em vigor e fora do 
monopólio da Petrobrás. A exceção não se justifica de maneira 
alguma. Seria, dêste modo, burlado completamente o monopólio 
estabelecido pela primeira parte da subemenda Antônio Balbino; 
seria desviada para os bolsos dos poderosos núcleos particulares a 
principal parte dos lucros obtidos com a refinação nos centros de 
consumo do Rio de Janeiro e de São Paulo, lucros êsses que deve-
riam ser invertidos na pesquisa e na lavra do petróleo, quando as 
refinarias ficam em poder da organização estatal incumbida da 
exploração do petróleo brasileiro. 

Sr. Presidente, desejo chamar a atenção da Casa para êste 
aspecto. Que atente bem, quando votar a terceira parte da subemen-
da Antônio Balbino, para o absurdo da manutenção das duas 
refinarias particulares fora do monopólio, coisa que não se justi-
fica sob qualquer forma, principalmente tratando-se de dois gru-
ps que têm uma autorização pràticamente caduca. 
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O Sr. Eusébio Rocha - V. Ex.a poderia lembrar ainda o se-
guinte. As refinarias que estão de posse dessas concessões, as obti-
veram em nome da falta de capital do Estado. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Perfeitamente. 
O Sr. Eusébio Rocha - Entretanto, acabaram percebendo um 

presente de 300 mil cruzeiros, por ano, e um terreno no valor de 
800 mil cruzeiros. Obtiveram ainda um empréstimo de 250 milhões 
de cruzeiros do Banco do Brasil. Veja V. Ex.ª que se constrói uma 
refinaria com dinheiro da nação para meia dúzia da apaniguados 
ou favorecidos. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Outro aspecto, Sr. Presidente, da 
emenda Roberto Morena que não coincide com a subemenda Antô-
nio Balbino, e por isso requeri destaque para a mesma, é aquêle 
que inclui no monopólio o quarto ramo da indústria do petróleo, 
ou seja, o comércio distribuidor e atacadista. É comércio em grosso, 
dos derivados do petróleo que foram produzidos pela própria Pe-
trobrâs. Não é admissível que a Petrobrás, ou que outro nome 

1 

tenha a organização que vsi.i explorar o petróleo nacional, entregue 
seus produtos a rêdes comerciais, a trustes já estabelecidos no país. 
Isto está ocorrendo em relação à refinaria de Mataripe. Os pro-
dutos de Mataripe são entregues a uma rêde comercial, a um 
truste que faz a sua distribuição, por atacado, aos postos vare-
jistas de venda direta ao público e com isso se locupleta com 
grande parte dos lucros qu(~ Mataripe poderia estar proporcionando 
à Nação. 

O Sr. Orlando Dantas - Queria apenas esclarecer que, em 
tese, estamos de acôrdo com a argumentação de V. Ex.ª; havia-
mas porém, combinado entre os partidos votar uma subemenda 
onde estabeleceríamos que essas duas refinarias, que conseguiram 
uma concessão e, até agar~, não a realizaram, de continuarem com 
êsse privilégio. Essa satisfação que estou dando a V. Ex.ª é por-
que foi uma combinação; por isso temos que votar contra essa 
emenda, embora estejamos de acôrdo com tôda a argumentação 
que Vossa Excelência está. apresentando. 

O SR. LOBO CARNEIHO-Sr. Presidente, o outro aspecto que 
desejo abordar é o do comércio distribuidor atacadista. Não é 
admissível, como dizia, que os produtos da Petrobrás ou da orga-
nização que vai explorar o petróleo sejam entregues à rêde comer-
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cial dos trustes para que esta rêde fique com a maior parte dos 
lucros, o que está ocorrendo na Colômbia, onde uma grande con-
cessão nacionalizada pelo Govêrno daquele país, acabou pràtica-
mente entregue às filiais da Standard Oil. Era trabalho para os 
trustes, como em parte a refinaria de Mataripe também já está 
trabalhando. 

O Sr. Ernani Sátiro - Vamos votar contra a emenda de Vossa 
Excelência porque já temos um destaque que resolve, no nosso en-
tender, perfeitamente o problema, destaque pelo qual tôdas essas 
refinarias concedidas e não em funcionamento serão incorporadas, 
ficando por conseguinte fora do projeto. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Isso quanto ao que se refere às 
refinarias, assunto que não abordei porque não poderei falar em 
encaminhamento de votação. Estou tratando do comércio ataca-
dista. O que se pleiteia na quarta parte da Emenda n.º 45 do 
Deputado Sr. Roberto Morena é que a distribuição em grosso dos 
produtos que foram produzidos pela Petrobrás seja feita por ela 
própria aos postos de venda de sua propriedade ou aos revendedo-
res que operem na base de comissões fixadas pelo diretório exe-
cutivo. 

A Petrobrás ficaria proibida de entregar os produtos que fa-
bricasse à rêde comercial dos trustes, fazendo-o diretamente aos 
postos de vendas pertencentes a pequenos revendedores, aos vare-
jistas, aos postos que operem à base de comissão ou diretamente 
aos seus próprios postos de vendas, sistema êsse adotado no Mé-
xico com grande êxito. 

De outra maneira ficaria inteiramente burlado o monopólio 
estatal para o petróleo e as refinarias trabalhariam para os trus-
tes, auferindo lucros a rêde comercial dos Trustes. 

Sr. Presidente, todos os jornais noticiaram, nos últimos dias, 
o inquérito um tanto escandaloso dado a público pelo Senado ame-
ricano, inquérito de iniciativa dos grupos do pequeno comércio, da 
pequena produção americana, que estão em contradição com os 
grandes trustes, com os grandes monopólios. 

Em conseqüência dêsse inquérito, ficariam destruídas algumas 
grandes campanhas jornalísticas, radiofônicas, e de outros tipos, 
da Standard sôbre competição e livre concorrência na indústria 
do petróleo. Verificou-se existir um cartel internacional no comér-
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do distribuidor e atacadista do petróleo. Exatamente nesse ramo 
da indústria há maior condensação, quase 100 % . 

Estão citados no inquérito, como fazendo parte do cartel, pre-
cisamente tôdas as emprêsas, filiais, trustes americanos e inglêses 
que realizam a distribuição: a Shell Mex, a Texas Co. & South 
America Ltd., a Companhia Brasileira de Petróleo Gulf, a Atlantic 
Refining Co. 

Sr. Presidente, a emenda do Sr. Deputado Morena, nesta sua 
última parte, visa estender a êsse ramo do comércio atacadista, 
não atingindo, de maneira alguma, o comércio varejista. 

Apelo, portanto, para a Casa, no sentido da aprovação da 
emenda, porque, na sua quase totalidade, ela coincide com uma 
das subemendas do Sr. Deputado Antônio Balbino, que serão apro-
vadas em virtude de acôrdo firmado pelo Líder da Maioria com 
os partidos políticos. 

Com a aprovação dessa emenda do Deputado Sr. Roberto Mo-
rena, aquela subemendi~ ficaria completada com mais êste item 
- o monopólio se estendendo ao comércio distribuidor atacadista. 

Apelo, pois, para a Casa no sentido da aprovação da emenda 
n.o 45, do Deputado Roberto Morena, para ser depois fundida com 
outra, em segunda discu.ssão, ou para ir à Comissão incumbida de 
redigir o vencido. 

:mste o apêlo que faço ao plenário, pois, de outra maneira, não 
teremos monopólio de espécie alguma; teremos o monopólio tra-
balhando para os trustes. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENT1~ - Os Srs. que aprovam a Emenda n.º 45 
queiram ficar como estifo. (Pausa). 

Rejeitada. 

Votação da Emenda n.O 50 

Ao artigo s.o: suprimir todo o artigo. 

O SR. PRESIDEN'l'E - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 
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O SR. PRESIDENTE - Vou submeter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro destaque do grupo de Emendas números 46 - 47 -
48 - 51 - 52 - 53 - 54 ao Projeto n.º 1. 516-A, de autoria do 
Deputado Roberto Morena. 

Sala das Sessões, l.º de setembro de 1952. - Lobo Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lobo Carneiro. 
O SR. LOBO CARNEIRO (Para encaminhar a votação) * -

Sr. Presidente, trata-se de um grupo de emendas de autoria do 
Deputado Roberto Morena e que têm como objetivo fazer com que 
todos os sócios da Petróleo Brasileiro S. A. sejam exclusivamente 
a entidade de Direito Público, as pessoas jurídicas de Direito Pú-
blico Interno, isto é, os Estados, os Municípios, a União e as autar-
quias ou entidades paraestatais. 

Sr. Presidente, essa emenda corresponde a transformar a Pe-
tróleo Brasileiro S. A. num monopólio estatal de fato. Monopólio 
exercido por uma sociedade de economia mista da qual participem, 
como acionistas, entidades privadas ou pessoas físicas, não é mo-
nopólio estatal, é monopólio de uma sociedade mista, é monopólio 
absurdo, monopólio de urna associação de capitais particulares 
com capital do Estado. 

Sr. Presidente, desde 1947, que a opinião pública brasileira se 
vem empolgando pela campanha em prol do monopólio estatal 
para a exploração do petróleo brasileiro. 

O Sr. Deputado Antônio Balbino em seu relatório, declara que 
se trata de assunto novo, que só êste ano surgiu no Parlamento. 
No entanto, Sr. Presidente, a questão é bem mais antiga. Em 1947, 
foi pronunciada no Clube Militar uma hlstórica conferência em 
que o Excelentíssimo Senhor General Horta Barbosa respondia a 
outra conferência do General Juarez Távora. 

Nessa conferência, Sr. Presidente, o General Horta Barbosa 
propunha como solução única compatível com os interêsses do 
povo brasileiro, e única tecnicamente recomendável, o monopólio 
estatal para a exploração do petróleo brasileiro. 

"' Não foi revisto pelo orador. 

12 - 26 245 
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Em seguida a êste pronunciamento do General Horta Bar-
bosa, primeiro presidente daquele órgão, o Conselho Nacional do 
Petróleo, que descobriu petróleo no Brasil, em seguida a êste pro-
nunciamento, repito, houve grande movimentos estudantis e a 
campanha foi-se alargando e abrangendo os mais amplos setores 
da população. 

Em abril de 1948, já quando o movimento ia em crescendo, foi 
criado o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo, instituição pa-
triótica, sem qualquer côr partidária, da qual participam pessoas 
de tôdas as correntes, de tôdas as ideologias, de tôdas as condições 
sociais e que passou a liderar o movimento pelo monopólio estatal. 

Esta instituição promoveu, no ano de 1948, Sr. Presidente, a 
fundação de Centros de Defesa do. Petróleo e Comissões de Defesa 
do Petróleo em todo o território nacional, e constitui uma organi-
zação poderosa ainda em franco progresso nos dias que correm. 

Foram promovidos, pelo Centro, Congressos Estudantis e uma 
grande Convenção Nacional. A primeira Convenção que se reuniu 

1 

em outubro de 1948, Sr. Presidente, elaborou um projeto de lei, 
omitido naquele trecho dq parecer do Deputado Antônio Balbino, 
projeto de lei que foi trazido a esta Casa por numerosa comissão 
E' entregue, oficialmente, à Presidência. tste projeto de lei, muito 
semelhante ao do Deputaq.o Osvaldo Fonseca e ao da União Demo-
crática Nacional, estabelecia o monopólio estatal exercido através 
de uma repartição autônoma dotada de personalidade jurídica, de 
uma autarquia. 

Sr. Presidente, prosseguiu assim a campanha do petróleo, inva-
riàvelmente, mantendo como seus princípios ... 

O Sr. Plínio Coelho -- Eu fazia parte do Congresso do Centro 
de Estudos e Defesa do Petróleo que redigiu êsse projeto, assim 
como fiz parte da comissão que veio à Câmara fazer entrega da 
proposição ao Sr. Presidente. Lembro isso apenas para ratificar a 
palavra de V. Ex.ª e dizer, também, da mesma maneira que Vossa 
Excelência que êsse problema não é novo. Se há problema no Bra-
sil de que o povo tenha conhecimento, mercê da interferência do 
Centro de Estudos e Defesa do Petróleo, é justamente êsse. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Agradecido ao aparte esclarecedor 
de V. Ex.ª, cuja participacão na primeira Convenção - recordo-
-me perfeitamente - foi das mais ativas. 
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Mas, Sr. Presidente, a campanha prosseguiu, propugnando 
invariàvelmente por essa mesma tese, contrária à participação de 
quaisquer capitais privados, quer estrangeiros, quer nacionais. 

Ainda recentemente, uma terceira Convenção reafirmou êsse 
principio. Vou ler, resumidamente, as Resoluções da terceira Con-
venção, aquela mesma que as autoridades policiais tentaram proi-
bir, a pretexto da visita do Senhor Dean Acheson. 

São as seguintes: 

I - Reafirmando as resoluções das duas Convencões 
anteriores, de outubro de 1948 e julho de 1951, a III Con-
venção Nacional de Defesa do Petróleo proclama os se-
guintes princípios, definidores da solucão que o povo bra-
sileiro exige para o problema do petróleo: 

a) A III Convenção se opõe a qualquer participação, 
mesmo parcial ou indireta, de capitais estrangeiros, na 
exploração do petróleo brasileiro, porque tais capitais se-
riam pura e simplesmente os capitais dos grandes trustes 
que já tantas atribulações e malefícios têm causado a 
outros povos; 

b) A III Convenção se opõe também à participação 
de capitais particulares nacionais não só para eliminar os 
possíveis "testas-de-ferro", como porque, sendo a indústria 
do petróleo essencialmente monopolista, deve ser integral-
mente exercida pelo Estado, destinando-se os seus lucros 
ao financiamento da expansão de suas próprias atividades, 
bem como a aplicações que venham beneficiar tôda a 
coletividade; 

c) A III Convenção considera absolutamente indis-
pensável que o monopólio estatal abranja todos os ramos 
da indústria, o transporte especializado e a refinação até 
o comércio distribuidor, uma vez que tal monopólio seria 
inoperante se entregasse seus produtos à rêde comercial 
dos trustes. O monopólio estatal da distribuição não 
excluirá a presença de pequenos revendedores, varejistas, 
operando à base de comissões fixas. O monopólio estatal 
é no entanto indispensável no comércio atacadista, isto é, 
na distribuição em grosso; 

d) A III Convenção considera também indispensável 
que a entidade a ser criada para exercer o monopólio es-
tatal tenha a maior flexibilidade e autonomia de modo a 
funcionar em moldes comerciais, sem prejuízo da neces-
sária fiscalização de suas atividades pelo Parlamento e 
pela opinião pública; 
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Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-
nhece-se terem votado a favor 6 Senhores Deputados e contra 170; 
total 176, com o Sr. Presidente 177. 

O SR. PRESIDENTE - Está rejeitada.  
O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa o seguinte  

REQUERIMENTO 

Requeiro destaque da Emenda n.o 111 ao Projeto n.º 1. 516-A, 
de autoria do Deputado Fernando Ferrari, bem como do grupo de 
Emendas números 49 - 55 - 57 - 58 - .()0, com parecer contrário 
de autoria do Deputado Roberto Morena. 

Sala das Sessões, 1.º de setembro de 1952. - Lobo Carneiro. 

Votação da Emenda n.º 111 

I 
Art. 17 - Suprima-se. 

II 

Art. 18. Suprima-se, transfarmando-se seu parágrafo 
único em artigo autônomo, com a supressão das seguintes 
palavras: "e pelas suas subsidiárias". 

III 
Art. 23 - Suprima-se. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra. o Sr. Lobo Carneiro. 
O SR. LOBO CARNEIRO (Para encaminhar a votação) * -

Sr. Presidente, as Emendas números 49, 55, 57, 58 e 60 apresentadas 
pelo Deputado Roberto Morena, visam ao seguinte: suprimir as 
subsidiárias da Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima. 

A emenda principal é a de n.º 55, que está assim redigida: 

. N.0 55 

Ao Art. 17: substituir o artigo 17 pelo seguinte: 
Art. 17: A Sociedade exercerá sempre diretamente 

tôdas as suas atividades, sendo-lhe vedado organizar em-

* Não foi revisto pelo orador. 
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prêsas subsidiárias, bem como participar como sócia ou 
acionista de qualquer emprêsa privada. 

Sala das Sessões, em 9 de junho de 1952. - Roberto 
Morena. 

As outras emendas visam suprimir, no projeto, as referências 
às subsidiárias. No mesmo sentido o nobre Deputado Fernando 
Ferrari apresentou a seguinte Emenda de n.o 111: 

I 
Art. 17 - Suprima-se. 
Art. 18 - Suprima-se, transformando-se o seu pará-

grafo único em artigo autônomo, com a supressão das 
seguintes palavras: "e pelas suas subsidiárias". 

III 
Art. 23 - Suprima-se. 
Sala das Sessões, junho de 1952. - Fernando Ferrari. 

1 Justificativa 

A unidade de comando exigida pela indústria petrolífera e a 
sua integração orgânica, princípios consagrados universalmente, 
exigem, no caso brasileiro, a dispensa das chamadas subsidiárias. 
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 benemerência nacional.. - Fernando 
Ferrari. 

O Sr. Plínio Coelho ·- Permita. Desejo declarar que estarei 
com a emenda Fernando rerrari, de acôrdo, portanto, com as pró-
prias idéias do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo. 

o SR. LOBO CARNEIRO - Agradecido ao aparte de Vossa 
Excelência. 

Sendo assim, mais simples a Emenda de n.0 111, peço à Casa 
que vote pela sua aprovação, considerando-se então prejudicadas as 
demais emendas citadas :i:ieste grupo. 

Nada justifica a org~nização de subsidiárias da Petróleo Bra-
sileiro Sociedade Anônima. A descentralização dos serviços pode 
perfeitamente ser obtida com a instituição de departamentos autô-
nomos, agências, filiais, seções, ou que nomes sejam, tal como fazem 
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grandes organizações financeiras ou industriais com atividades em 
todo o território nacional. 

O Sr. Orlando Dantas - Quero apenas, colaborando com Vossa 
Excelência, declarar que estou de pleno acôrdo com a sua afirma-
ção, de que devemos aprovar a Emenda Fernando Ferrari, a de 
n.0 111, porque ela atende justamente ao ponto de vista que de-
fendíamos aqui e está coerente com o monopólio estatal. 

O SR. LOBO CARNEIRO -Agradecido a Vossa Excelência. 
O Sr. Coelho de Sousa - Faço minha a declaração do Depu- 

tado Orlando Dantas e estou de acôrdo com o ponto de vista de  
V. Ex.ª, tanto assim que a minha colaboração ao substitutivo Bilac  
Pinto foi no sentido de supressão das subsidiárias, substituídas por  
departamentos ou órgãos decorrentes da descentralização dos  
serviços.  

O SR. LOBO CARNEIRO - Obrigado a Vossa Excelência. 
Como se vê, Senhor Presidente, nada justifica a criação dessas 

subsidiárias, pois se passaria o seguinte: As subsidiárias seriam 
emprêsas privadas das quais, não o Estado, mas a Petrobrás, teria 
51 % do capital. Inicialmente, haveria uma dispersão do capital do 
Estado. Se o Estado tem 51 % na emprêsa principal e se a emprêsa 
principal tem 51 % nas subsidiárias, é fácil verificar que o capital 
do Estado, nas subsidiárias, será aproximadamente da quarta 
parte. 

Senhor Presidente, teríamos assim, uma diminuição do capital 
do Estado em benefício do capital privado, com a dispersão dos 
lucros, aquêles lucros, que, racional e tecnicamente, devem alimen-
tar o desenvolvimento da emprêsa, a pesquisa, a lavra, a construção 
de novas refinarias e que se encaminhariam para o bôlso dos acio-
nistas particulares. 

Desta maneira, ficaria gravemente prejudicado o auto finan-
ciamento, que é um dos caracteristicos da indústria do petróleo. 
Os trustes do petróleo costumam subdividir-se em subsidiárias 
autônomas com o fim de melhor burlar as leis dos países em que 
atuam, de fugir ao impôsto de renda e a uma série de outras faci-
lidades que êsse sistema lhes proporciona, principalmente quando 
atuam em países estranhos ao seu pais de origem. Numa emprêsa 
estatal, como esta que pretendemos criar, nada justificaria a insti-
tuição das subsidiárias. Além disso, elas seriam entidades privadas 
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distantes de qualquer contrôle. Se a Petrobrás pode ser contro-
lada por informações solicitadas pelo Parlamento, nos têrmos de 
uma das emendas não votada; se suas contas devem ser apresen-
tadas ao Tribunal de Contas ou ao Parlamento, nada disso se daria 
com as subsidiárias, que agiriam na base do famoso sigilo comer-
cial, como emprêsas privadas, escapando a qualquer contrôle, seja 
do Parlamento, seja da opinião pública. :G:sse sistema se prestaria 
admiràvelmente a tôdas as espécies de manobras, visando violar o 
monopólio estabelecido. 

Uma dessas manobras seria aquela já tantas vêzes denuncia-
da nesta Casa, aquela tentada pelo grupo Max-Leitão para uma 
refinaria que projetava construir em Niterói, isto é, a constituição 
de uma emprêsa pseudo-brasileira, com capitais brasileiros, mas, 
na realidade, emprêsa entregue aos trustes. No caso da refinaria 
de Niterói isso se daria. Seria uma emprêsa financiada pelo Socony 
Vacuum que ficaria com direito da fiscalização permanente, de 
gerência comercial, técnica e também da distribuição de seus pro-
dutos. 

A Socony Vacuum, 8enhor Presidente, dessa maneira, recebe-
ria royalties por essa ad~ninistração comercial e técnica; recebe-
ria juros de emprêstimos e ficaria com a maior parte dos lucros, 
através da dh~tribuição comercial. Manobras dêsse tipo seriam 
Lproporcionadas por êsse sistema de subsidiárias, escapando a qual-
quer contrôle. 

Sendo as&1m, e não havendo um único argumento plausivel 
apresentado até hoje no sentido da instituição de subsidiárias, 
apelo para a Casa no sentido de ser ap1ovaai:I. a Emenda n.º 111, 
do nobre Deputado Fernando Ferrari. Dessa maneira, a Petrobrás 
não teria subsidiárias. Ela exerceria diretamente tôdas as suas ati-
vidades, descentralizando-as no que fôsse necessário através da 
instituição de secções, divisões, departamentos autônomos, agên-
cias, filiais ou que nome tenham. 

É o apêlo que faço aos nobres colegas, no sentido da aprovação 
da Emenda n.º 111. (Muito bem; muito bem). 

O SR. FERNANDO F'ERRARI (Para encaminhar a votação) * 
- Sr. Presidente, confesso a V. Ex.ª que não tenho muitas ilusões a 
respeito do destino desta emenda. Todavia, tenho o dever, assim 

* Não foi revisto pelo orador. 
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mesmo, de dizer ao plenário e à opinião brasileira, ràpidamente, 
das razões principais que me levaram a apresentá-la e a defendê-
-la perante os órgãos técrucos desta Câmara. 

Sr. Presidente, V. Ex.ª está bem lembrado de que todos os ora-
dores que debateram, durante vários dias sucessivos, os problemas 
da Petrobrás naquela tribuna, todos unânimemente, a começar 
pelo brilhante representante das Minas Gerais, Sr. Bilac Pinto, 
todos apresentaram a exploração petrolífera no mundo inteiro como 
indústria íntegra, que não poderia, em hipótese alguma, ser desin-
tegrada. Ora, um dos últimos oradores citou o exemplo de vários 
trustes americanos, todos exploradores de petróleo em várias partes 
do mundo, dentro de uma emprêsa única, sob uma forma jurídica 
só. Muitas vêzes, pode acontecer que uma série de trustes forme 
um holding um conjunto para explorar determinado setor da ati-
vidade humana. Mas já pelo que ouvimos do plenário, já pelo que 
conhecemos da técnica petrolífera no mundo inteiro, essa indústria 
exige uma integração, um comando único, uma emprêsa só. 

Sr. Presidente, no Brasil, geralmente, gostamos muito de criar 
vários serviços, grandes departamentos, várias emprêsas, sem pri-
meiro planificarmos técnica e racionalmente, tal como exige o 
grande problema da admirustração geral, privada ou pública. Gos-
taria de perguntar, nesta emergência, ao plenário, em que poderia 
ficar prejudicada a exploração do petróleo brasileiro pelo fato de 
fazermos uma emprêsa só, a Petrobrás, pura e simples autonomia 
própria, com tantos setores, que seriam seus braços, através de 
secções e departamentos. Em que ficaria prejudicada a exploração 
do petróleo, desde que fôsse realizada por uma emprêsa só, integral, 
autônoma, que seria a Petrobrás? Por que substituir no Estado da 
Bahia em São Paulo e no Rio Grande do Sul? Em que a emprêsa 
única quebraria a forma nacionalista já defendida pelos líderes, 
no plenário? Sinceramente, não vejo razões ponderáveis para a 
preconização das emprêsas subsidiárias. Acho que um simples de-
partamento da Petrobrás, um simples setor, uma simples secção 
poderá perfeitamente operar em São Paulo, no Rio Grande do Sul 
e na Bahia com reais vantagens, sem necessidade de emprêsas 
naquelas unidades federativas para que o petróleo brasileiro jorre 
e floresça no solo brasileiro. 

Sr. Presidente, não devo insistir. Cumpria-me apenas, leal-
mente, trazer ao plenário as razões da emenda, pedindo-lhe que a 
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aprove, embora, como disse de início, não tenha muitas ilusões, 
pois o nobre Líder da Maioria vai esmagar-me irrefragável e irreme-
diàvelmente. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam a Emenda n.o 111 
queiram ficar como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 
O SR. LOBO CARNEIRO (Pela ordem) - requer verificação 

de votação. 
Feita nova votação simbólica é dado como rejeitada. 
O SR. LOBO CARNEIRO (Pela ordem) - insiste na verifi-

cação da votação por bancadas. 
Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-

nhece-se terem votado a favor 17 Senhores Deputados e cor.ttra 167; 
total 184, com o Sr. Presidente 185. 

O SR. PRESIDENTE - Está rejeitada a emenda. 
O SR. PRESIDENTE 

1 

Os Srs. que aprovam as Emendas-

números 49 - 55 - 57 - q8 e 60 queiram ficar como estão (Pausa). 
Rejeitadas. 
Há sôbre a mesa o seguinte: 

R~QUERIMENTO 

Requeiro destaque da Emenda n.º 56, ao Projeto n.º 1. 516, de 
autoria do Deputado Ro~1erto Morena. 

Sala das Sessões, 1.º de setembro de 1952. - Lobo Carneiro. 

Votação da Emenda n. o 56.  
Ao Art. 18: substituir o artigo 18 pelo seguinte:  

Artigo 18 - A Sociedade poderá celebrar contratos de 
crédito no país ou no estrangeiro desde que, ao realizar 
essas operações ftnanceiras, não assuma nenhum compro-
misso que envolva a indicação preferencial de fornecedor 
ou a participação do credor na sua administração, nas 
suas atividades ou nos seus resultados industriais. 

Parágrafo único - Fica o Ministério da Fazenda auto-
rizado a dar a gll).rantia do Tesouro Nacional às operações 
financeiras previstas neste artigo. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lobo Carneiro. 
O SR. LOBO CARNEIRO (Para encaminhar a votação) * -

Sr. Presidente, a Emenda n.o 56, também de autoria do Deputado 
Roberto Morena, declara o seguinte: 

"A Sociedade poderá celebrar contratos de crédito no 
país ou no estrangeiro, desde que, ao realizar essas ope-
rações financeiras, não assuma nenhum compromisso que 
envolva a indicação preferencial de fornecedor ou a par-
ticipação do credor na sua administração, nas suas ativi-
dades ou nos seus resultados industriais". 

Uma das maneiras de o capital financeiro norte-americano 
interferir nos negócios internos dos países chamados subdesenvol-
vidos, muito utilizada aliás e cada vez com maior freqüência nos 
tempos atuais, é a concessão de empréstimos, envolvendo cláusulas 
pelas quais as entidades financiadoras participem, na prática, da 
própria administração, do próprio planejamento, das atividades, do 
organismo financeiro. São dêste tipo os empréstimos concedidos 
pelo Export Import Bank pelo Banco Internacional. 

Ao encaminhar a votação da emenda anterior, tive o ensejo de 
referir-me ao caso do grupo Max Leitão, que recebera vultoso em-
préstimo na base de interferência do órgão estrangeiro financiador 
na administração, nas próprias atividades comerciais da emprêsa. 
Há também o caso da Companhia Vale do Rio Doce, para a qual 
foi concedido empréstimo do Export and Import Bank, mediante a 
condição constante das cláusulas do contrato de que dois dos dire-
tores que o Sr. Presidente da República tem o direito de nomeai 
para essa companhia f ôssem norte-americanos, designados por 
aquêle mesmo Banco. 

Eu poderia citar, Sr. Presidente, um sem número de outros 
casos. São conhecidos os em que os empréstimos, concedidos por 
êsses bancos americanos, envolvem a indicação dos fornecedores, 
a quem devem ser adquiridos os equipamentos, quando os emprés-
timos são feitos para aquisição de equipamentos no exterior, como 
os empréstimos que estão sendo examinados pela Comissão Mista 
Brasil-Estados Unidos. Os bancos indicam as firmas americanas, 
às quais devem ser adquiridos os equipamentos; indicam freqüen-

• Não foi revisto pelo orador. 
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temente, Sr. Presidente, quando se trata de empréstimos para rea-
lização de obras, as firmas americanas empreiteiras que devem 
executar essas mesmas obras. 

São os casos dos empréstimos concedidos à própria Vale do Rio 
Doce, em que o Export & Import Bank indicou a firma americana 
Morrisson-Knudsen para executar as obras, e o do empréstimo ga-
rantido pelo Tesouro Nacional e concedido à Light, em que aquêle 
mesmo banco indicou a mesma firma para, como empreiteira, 
executar as obras. 

O Sr. Eusébio Rocha - Não há dúvida nenhuma que o Art. 56 
encerra preceito de alta conveniência e de efetiva defesa do que se 
pode dizer do empreendimento, em relação a essas maquinações dos 
grupos econômicos. V. Ex.ª tem tôda a razão ao sustentá-lo. Con-
sidero ~se artigo daqueles que merecem, realmente, o nosso aplauso. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Obrigado a Vossa Excelência. 
Citarei mais um caso, Senhor Presidente, aqui tantas vêzes 

referido, que é o da Colômbia, em que também a International Pe-
troleum Company, subsidiária da Standard Oil, concedeu à em-
prêsa estatal, exatamente uma emprêsa estatal do tipo da Petro-
brás, concedeu um vultosa financiamento - 30 milhões de dólares 
- mediante a condição cie indicar os gerentes e os técnicos, de 
exercer rigorosa e minuciosa fiscalização de tôdas as atividades da 
administração, de todo o :planejamento das atividades futuras da-
quela emprêsa estatal. 

Sr. Presidente, êste tipo de ação dos grandes bancos america-
nos é uma nova modalidade de dominação dos empreendimentos 
nos países chamados subdesenvolvidos, sem participar do capital 
dos mesmos. 

O Sr. Plínio Coelho- V. Ex.ª tem tôda a razão. Desejo que faça 
constar no discurso de V. Ex.ª minha absoluta solidariedade. Vo-
tarei de conformidade COJill a emenda. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Agradecido a Vossa Excelência pelo 
aparte. 

Sr. Presidente, finalizando êste encaminhamento de votação, 
devo declarar que esta emenda do Deputado Roberto Morena foi 
inspirada em um dos artigos do substitutivo proposto pela União 
Democrática Nacional, que cria a E.N.A.P. - Emprêsa Nacional de 
Petróleo. Naquele projeto, de autoria da União Democrática Na-
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cional e subscrito por numeroso grupo de Deputados de outros 
partidos, está incluído um dispositivo idêntico. Neste sentido, Se-
nhor Presidente, apelo para a Casa, em particular para a bancada 
da União Democrática Nacional, a fim de que seja aprovada esta 
emenda, evitando-se assim que, através empréstimos obtidos no 
exterior, a Petrobrás fique amarrada a cláusulas, a ingerências 
minuciosas, a verdadeira tutela por parte do grande banco norte-
-americano. 

O Sr. Tenório Cavalcanti - Neste particular, V. Ex.ª está en-
ganado. Ouro não tem pátria. Ouro vale o que ouro é. Em tôdas 
as pátrias ouro é sempre ouro. 

O SR. LOBO CARNEIRO - Era o que tinha a dizer, Senhor 
Presidente. (Muito bem; muito bem). 

O SR. ERNANI SATIRO * - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
dentro das combinações feitas com a maioria, temos que votar 
contra a emenda que o Deputado Lobo Carneiro acaba de defender. 

Esta noite, Sr. Presidente, é para nós, para todos nós desta 
Casa, de profunda significação, não apenas porque estamos vo-
tando um dos projetos mais relevantes que têm passado por êste 
Congresso desde a reconstitucionalização como porque tenho o 
prazer de anunciar à Casa que a União Democrática Nacional 
acaba de resolver o problema de sua liderança, com a indicação de 
Afonso Arinos de Melo Franco. (Palmas). 

São as seguintes as notas aprovadas: 

"A bancada da União Democrática Nacional na Câ-
mara dos Deputados, reafirmando sua confiança nos vice-
-líderes Luís Garcia, Ernani Sátiro e Afonso Arinos, cuja 
patriótica atuação tem sido do maior proveito para o par-
tido, resolveu confirmá-los nos postos que vinham 
ocupando e atribuir-lhes a indicacão do líder que deverá 
completar o mandato do saudoso Soares Filho". 

A segunda nota diz: 
"Os vice-líderes, Deputados Luís Garcia e Ernani Sá-

tiro, tendo em vista a deliberação da bancada udenlsta, 
resolveram indicar para líder o Deputado Afonso Arinos, 
escolha essa unânimemente ratificada pela referida ban-
cada". (Palmas). 

• Não foi revisto pelo orador. 



-- 190 -

Sr. Presidente, com a restrição natural das referências feitas 
ao meu nome, congratulo-me com tôda a Casa e com a democracia, 
porque, no momento em que votamos projeto tão relevante, tam-
bém um grande partido nacional, através do entendimento de 
todos os seus componentes, novamente está na plenitude das con-
dições de continuar prestando ao Brasil os serviços que até agora 
lhe tem prestado. (Muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam a Emenda n.º 56, 
queiram ficar como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 
Há sôbre a Mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro destaque da Emenda n.º 95 ao Projeto n.º 1. 516-A, 
de autoria do Deputado Saulo Ramos, e da Emenda n.º 59, de auto-
ria do Deputado Roberto, Morena. 

Sala das Sessões, l.º de setembro de 1952. - Lobo Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE - Têm a palavra o Sr. Lobo Carneiro. 
O SR. LOBO CARNEIRO (Para encaminhar a votação) * -

Sr. Presidente, as Emendi:ts números 95 e 59, de autoria, respecti-
vamente, dos Deputados Saulo Saul Ramos e Roberto Morena, 
visam inverter, escrever ao contrário, um dos artigos da Petrobrás 
do projeto original enviado pelo Poder Executivo. 

Trata-se de um artigo, Sr. Presidente, que faz referência a um 
dispositivo de lei que crio11 o Conselho Nacional do Petróleo. Proibia 
o exercício de função de membro ou de Presidente daquele Con-
selho a quaisquer pessoas que tivessem tido, nos últimos cinco anos, 
relações de interêsse direto ou indireto com emprêsas particulares 
que se dediquem a qualqµer ramo da indústria do petróleo. 

Sr. Presidente, êsse preceito salutar da lei que criou o Conselho 
Nacional do Petróleo visava impedir que fôssem conduzidos a par-
ticipar daquele órgão ou elevadas à sua presidência, pessoas com 
ligações comerciais com os trustes de petróleo, portanto suspeitas, 
aÍiadas. sócias, ou testas-de-ferro dêsses mesmos trustes. 

No projeto, entretanto que institui a Petrobrás, de autoria do 
Poder Executivo, se declara exatamente o contrário: não se aplica 

* Não foi revisto pelo orador. 
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ao Presidente, aos membros da Diretoria e do Conselho da Petrobrás 
êsse preceito a que faço referência. 

Sr. Presidente, tal dispositivo era, aliás, desnecessário. O pre-
ceito a que se refere a lei aplicava-se ao Conselho Nacional do Pe-
tróleo. Se o projeto da Petrobrás silenciasse sôbre o assunto, não 
havia como aplicar à Diretoria da Petrobrás aquêle preceito. No 
entanto, o autor do projeto da Petrobrás quis tornar bem explícito 
que poderiam ser membros da Diretoria da Petrobrás, de seu Con-
selho, ou seu Presidente, pessoas com ligação com os trustes de 
petróleo. 

É apenas isto, Sr. Presidente, que consta daquele artigo do 
projeto da Petrobrás, visado por estas duas emendas. 

O Deputado Saulo Saul Ramos propõe simplesmente que 
naquele dispositivo do projeto da Petrobrás suprima-se a palavra 
não, dizendo-se, ao contrário, que se aplica aos diretores da Pe-
trobrás aqu~le preceito salutar da lei que criou o Conselho do 
:Petróleo. 

O Deputado Roberto Morena redigiu sua emenda de maneira 
um pouco diferente. Assim está, Sr. Presidente: 

Ao artigo 29: Substituir pelo seguinte: Art. 29: Não 
poderão exercer as funções de Presidente, Diretor, Mem-
bro do Conselho de Administracão ou Membro do Conselho 
Fiscal, pessoas que tenham sido acionistas, que tenham 
tido relações de interêsse com emprêsas de atividades afins 
com petróleo, nacionais ou estrangeiras, nos últimos dez 
anos. 

As duas emendas visam o mesmo fim: evitar que sejam mem-
bros da Diretoria da Petrobrás sócios, agentes, aliados ou testas-
,de-ferro de trustes, ao passo que o disposto no projeto original do 
Poder Executivo objetiva exatamente o contrário, isto é, permitir, 
de modo expresso, que possam vir a ser diretores da Petrobrás 
sócios e pessoas ligadas, aliadas ou testas-de-ferro dos trustes do 
petróleo. 

As Emendas números 59 e 95, portanto, para as quais solicitei 
destaque, são emendas saneadoras, são emendas que evitarão seja 
entregue a direção da Petrobrás a pessoas dêsse tipo que acabo de 
citar e que, uma vez colocadas na sua direção, principalmente se 
fôsse adotado o sistema das subsidiárias, fariam fatalmente tôda 
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uma série de combinações escusas para favorecer aos interêsses 
dêsses trustes, dessas companhias das quais fôssem sócias, aliadas 
ou testas-de-ferro. 

Neste sentido, Sr. Presidente, apelo para o plenário, a fim de 
aprovar a Emenda n.0 95 do Deputado Saulo Saul Ramos, ou a 
Emenda n.0 59, do Deputado Roberto Morena, que são equivalentes. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam as Emendas 
números 95 e 59 queiram ficar como estão. (Pausa). 

Rejeitadas. 
O SR. LOBO CARNEIRO (Pela ordem) - requer verificação 

da votação. 
Feita a nova votação simbólica é dada como rejeitada. 
O SR. LOBO CARNEIRO (Pela ordem) - requer verificação 

da votação por bancadas. 
1 

Procedendo-·se à verificação da votação, por bancadas, 
reconhece-se ter,~m votado a favor 5 Senhores Deputados 
e contra 154, total 159, com o Senhor Presidente 160. 

O SR. PRESIDENTE - Estão rejeitadas as emendas. 

Votação da Emenda n.o 96 

Inclua-se onde couber: 
Artigo . . . A criação de subsidiárias dependerá sempre de 

autorização do Congresso mediante proposta da Direção da Petro-
brás Sociedade Anônima, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lobo Carneiro. 

O SR. LOBO CARNEIRO (Para encaminhar a votação) * -
Sr. Presidente, requeri di=staque da Emenda n.º 96, propondo-me a 
defendê-la, como mal menor no caso da rejeição das emendas que 
suprimem as subsidiárias da Petrobrás e certo de que, em segunda 
discussão chegaremos à supressão dessas subsidiárias e à adoção 
do monopólio estatal, serp. acionistas particulares, atendendo, assim, 
aos reclamos do povo brasileiro. 

* Não foi revis«> pelq orador. 
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Nessa oportunidade, vou defender a emenda do Deputado 
Saulo Saul Ramos, nestes têrmos: 

"A criação de subsidiárias dependerá sempre de auto-
rização do Congresso, mediante proposta da direção da 
Petrobrás S.A., ouvido o Conselho Nacional do Petróleo". 

A emenda viria, pelo menos, minorar os malefícios dêsse sis-
tema de holding em que a Petrobrás operaria através de subsi-
diárias criadas por iniciativa de sua diretoria, sem_ qualquer inter-
ferência do Congresso, o que escaparia a qualquer espécie de fisca-
lização, fôsse pelo Congresso, fôsse indiretamente pela opinião 
pública. 

Pela emenda do Deputado Saulo Saul Ramos, a criação de 
subsidiárias dependerá de autorização prévia do Congresso, em cada 
caso, mediante proposta da diretoria. Nesse caso, ainda restaria a 
possibilidade de ser impedida, pelo Congresso, a criação dessas 
subsidiárias, principalmente das que, todos sabem, o govêrno já tem 
em vista, como uma pleiteada pelo governador do Estado do Rio, 
apoiando pretensão do grupo Max Leitão, a ser automàticamente 
criada pela diretoria da Petrobrás, caso fôsse aprovado o projeto 
tal como estabelecido no acôrdo do Lider da Maioria. 

Assim, apelo para a Casa, no sentido da aprovação da emenda 
do Deputado Saulo Saul Ramos, tornando a criação de subsidiárias 
da Petrobrás dependente de autorização expressa do Congresso. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a Emenda 
n.º 96, queiram ficar como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 
O SR. LOBO CARNEIRO (Pela ordem) - requer verüicação 

da votação. 
Feita a nova votação simbólica é dada como Rejeitada. 
O SR. LOBO CARNEIRO (Pela ordem) insiste na verificação 

da votação, por bancadas. 

Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, 
reconhece-se terem votado a favor 4 Senhores Deputados 
contra 156, total 160, com o Sr. Presidente 161 (cento e 
sessenta e um). 

13 - :t624li 
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O SR. PRESIDENTE - Está rejeitada a emenda. 
Há sôbre a mesa o seguinte: 

REQUERIMENTO 

Requeremos destaque para a Emenda n.o 12. 

N.º 12 

Inclua-se onde convier: 

Art. l!l 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 quota 
de 1 % sôbre o valor do óleo bruto extraído. 

§ - A opção, que deverá ser realizada em Juízo, poderá ser de 
iniciativa do proprietário do solo, que, em qualquer caso, deverá 
fazê-la dentro de trinta ~ias após ser notificado por quem faça a 
exploração do subsolo. 

O SR. PRESIDENT:Fj': - Os Srs. que aprovam queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 

Vota;ção da Emenda n.o 57 

Ao Art. 24: suprimir o Art. 24. 
O SR. PRESIDENT:U: - Os Srs. que aprovam queiram ficar 

como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 

Votação da Emenda n.o 90 

Suprima-se o item IV do Art. 13. 

O SR. PRESIDENT:E - Os Srs. que aprovam queirain. ficar 
como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 
O SR. PRESIDENTg - Há sôbre a mesa o seguinte 
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REQUERIMENTO 

Requeiro destaque para a Emenda n.º 21. 
Sala das Sessões, 1.0 de setembro de 1952. - Aliomar Baleeiro. 

Votação da Emenda n.0 21 

Ao Art. 7.º, ou onde convier, acrescentem-se os seguintes §§: 
§ l.º - Do total do impôsto único sôbre combustíveis e lubri-

ficantes, de que trata a Lei n.º 302, de 13 de julho de 1948, quarenta 
e oito por cento (48%) serão entregues aos Estados e ao Distrito 
Federal, feita a distribuição separadamente para os produtos de 
óleo cru extraido no país e para os de óleo cru importado. 

§ 2.º - A receita ~sultante de produtos de 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; c) ao consumo de 
lubrificantes e combustíveis; d) à produção de óleo cru. 

§ 3.º - A receita resultante de derivados importados, ou fabri-
cados com 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 super-
fície; c) ao consumo de lubrüicantes e combustíveis. 

§ 4.º - As proporções de consumo previstas nos §§ anteriores· 
serão calculadas sôbre as quantidades efetivamente consumidas em 
cada unidade federativa e não sôbre o impôsto pago. 

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

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Aliomar Baleeiro. 
o SR. ALIOMAR BALEEIRO (Para encaminhar a votação) * -

Esta emenda, Srs. Deputados, ainda que houvesse sido subscrita 
pela unanimidade da bancada baiana, não é, em absoluto, emenda 
baiana; é emenda brasileira. Brasileira, em primeiro lugar, porque 
visa assegurar o cumprimento fiel da Constituição. Ao passo que a 
Constituição, no Art. 15, alínea 3.ª, § 2.º determina seja o impôsto 
sôbre combustíveis dividido, proporcionalmente, pela superfície, 

• Não foi revisto pelo orador. 
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população, consumo e produção, a Lei n.º 302, que regularizou o 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, houve por bem 
de, arbitràriamente, estabelecer critério diverso: que o impôsto 
sôbre combustíveis fôsse dividido em 10 partes, atribuindo-lhes 
pesos diferentes - que 6/10 partes conhecem ao critério de con-
sumo, 2/10 à superfície a 2/10 à população. 

A emenda visa corrigir a iniqüidade manifesta ...  
O Sr. Saturnino Braga - Vossa Excelência permite um aparte?  
O SR. ALIOMAR BALEEIRO - É impossível, regimentalmente .  
. . . a inconstitucionalidade que se esconde naquele diploma de 

1948. Primeiramente, exclui os Estados produtores de participação 
que a Constituição fixa pelo critério produtivo. 

Claro que isso interessaria apenas a parte pequeníssima do 
país, porque só a Bahia produz e produz apenas 2% do consumo 
nacional. É gravíssimo, porém, o mal que a Lei n.º 302 causa aos 
demais Estados do Brasil. Todos os Senhores Deputados sabem 
perfeitamente que o m~ior consumo de combustíveis para motor 
de explosão no país se dá no Distrito Federal e no Estado de São 
Paulo, exatamente na p~quena zona do território nacional onde já 
há as melhores estradas de rodagem. Temos, então, o seguinte con-
traste: o Distrito Federal, com 1.200 quilômetros quadrados, re-
presenta mais de 50% do consumo de combustíveis de todo o pais; 
daí, o Amazonas não progride, porque não tem estradas e não pode 
ter estradas. não consome gasolina, e nesse círculo vicioso, pela 
eternidade afora, o AIµazonas, depois de ter sido terrivelmente 
explorado por êste país, na época da alta da borracha, há de ser 
aquela paragem descrita como "Inferno Verde". E, como o Ama-
zonas, o Pará; como Q Pará, Mato Grosso; como Mato Grosso, 
Goiás; como Goiás, Piaµi; enfim, todos os Estados de grande área 
serão condenados, eter:p.amente, ao marasmo, à decadência, por-
que não podem constnlir as vias de comunicações, sem as quais 
não há progresso possível. 

O Sr. Clóvis Pestana - Vossa Excelência quer fazer estradas 
onde não há progresso, onde não há movimento?! 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - E, então, vamos fazer estradas 
nos mil e duzentos ql.lilômetros do Distrito Federal, onde já há 
estradas por todos os cantos. 

(Travam-se numerosos apartes. O Sr. Presidente faz 
soar as campciinhas). 
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O Sr. Nestor Duarte - O impôsto não tem destinação urbana. 
É a primeira resposta que se pode dar ao brilhante Deputado 
Edison Passos, em segundo lugar, o Distrito Federal figura como 
consumidor de gasolina que não gasta. 

O Sr. Édison Passos - É questão de destinação econômica e 
de progresso. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Sr. Presidente, se Vossa Exce-
lência me permite continuar, com as armas do Regimento, que usa 
tantas vêzes ... 

O SR. PRESIDENTE - Desde que V. Ex.ª não consinta nos  
apartes.  

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Eu não tenho meio de arrolhar  
a bôca dos Srs. Deputados. Só V. Ex.ª pode faz.é-lo.  

Srs. Deputados, não são apenas os Estados de grande área, 
como o Amazonas, Mato Grosso, Pará, Goiás, Piauí os defraudados 
pela Lei n.o 302, mas também os Estados de grande população. Se 
o argumento é que não se deve fazer estradas no Amazonas, por-
que não há o que transportar, não há gente para aproveitar-se 
nessas estradas, então Minas Gerais, com 8 milhões de habitantes, 
com o labor tipico dos. mineiros há de ficar condenada, a vida 
inteira, à decadência que ali se ostenta pela falta de estradas de 
rodagem. 

O Sr. Saturnino Braga-Minas fica prejudicada com a emenda 
de Vossa Excelência. 

Vozes - Nunca. 
O SR. ALIOMAR BALEEIRO - É um absurdo que Vossa Exce-

lência não demonstra a qualquer pessoa de bom senso. 

Trocam-se apartes. O Sr. Presidente, fazendo soar os 
tímpanos reclama atenção. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - De sorte, Sr. Presidente, que 
o quadro que se oferece à Câmara neste instante é o de escolher 
entre dois caminhos: ou se continuar a investir em estradas de 
rodagem em São Paulo, que dispõe das melhores rodovias e fer-
ro".ias do Brasil, e no Distrito Federal, onde já se fêz estrada no ar 
e no mar ou então, teremos no resto do Brasil dando o impulso 
que todos desejamos e que foi a fonte de inspiração da Constituição 
de 1946. 
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O Sr. Plínio Coelho - Permita o nobre Deputado. Quero dizer 
a V. Ex.ª que o Amazonas inteiro está de pé nessa luta de Vossa 
Excelência e é gratíssimo, porque é através do Deputado baiano 
que nós somos vistos e olhados dentro da emenda de V. Ex.a. Vossa 
Excelência repete aqui o que fêz Artur Neiva, em 1934, quando 
lembrou que o Brasil deveria dar uma quota de sua receita para 
a hematização do vale. V. Ex.a tem nas bancadas de todo o norte 
homens de pé, ombro a ombro, para a vitória do ideal de Vossa 
Excelência que, mais do que baiano, é o ideal brasileiro. (Muito 
bem. Palmas). 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Agradeço ao nobre Deputado. 
Sr. Presidente, o sistema da Constituição de 1946 ... 
O Sr. Paulo Sarasate - 1!:sse é o ponto. 
O SR. ALIOMAR BALEEIRO - . . . tratou de estabelecer a 

absoluta solidariedade nacional. A Constituição quer que as partes 
mais progressistas, mais evoluídas, mais populosas, mais ricas, mais 
poderosas sejam os ele~rientos do levantamento da extensão das 
zonas subdesenvolvidas (lo Brasil. Esta a idéia que está na Consti-
tuição. Já não é mais l.jlm princípio nacional, mas também prin-
cípio internacional. Até as próprias nações já compreenderam que 
não podem prosperar so:zinhas, sem o chamado Ponto IV. 

(Trocam-se apartes) 

Sr. Presidente, não posso continuar, primeiro porque começa-
mos ontem e já estamo~ hoje - seria abusar da paciência da Câ-
mara - segundo porque o problema apresenta-se de uma claridade 
meridiana, e é uma questão de patriotismo e de cumprimento de 
dever. Se a Câmara qt~er que o Brasil seja outra coisa, vote a 
emenda: se quer que continue isso, vote então contra a emenda. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. DANIEL FA;RACO (Para encaminhar a votação) * -
Sr. Presidente, venho à tribuna sustentar o parecer da Comissão 
de Economia relativo a ~menda n.0 21. (Muito bem). Esta emenda, 
como sabe a Câmara, visa a alterar a Lei n.o 302 ou seja a modifi-
car o critério de acôrdo com o que se partilha entre a União, os 
Estados e os Municípios a arrecadação feita referente ao tributo 
único sôbre a gasolina. 

* Não foi revisto pelp orador. 
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Sr. Presidente, quando se votou a Lei n.o 302, esta matéria deu 
lugar a vivos debates, a acesas controvérsias. A Constituição esta-
belece normas gerais, e muito gerais, para essa distribuição. Mas 
a lei é que deve particularizar, dar o sentido, que pode variar com 
o tempo e com as circunstâncias ao inciso constitucional. Se a 
Constituição quisesse, desde logo, estabelecer a forma como esta 
partilha deveria ser feita, e não apenas indicar um critério, uma 
norma então desnecessária seria a lei. Ora desde que se faz neces-
sária a lei, é evidente que o inciso constitucional pode ser aplicado 
de uma ou de outra forma, conforme as circunstâncias, conforme 
o entendimento do Congresso Nacional. 

O Sr. Paulo Sarasate - Vamos admitir que a premissa de 
V. Ex.ª esteja certa. Mas V. Ex.ª não pode deixar de concordar com 
o seguinte: quando a Constituição assim dispôs, estabelecendo 
quatro elementos, de acôrdo com emenda de minha autoria, e não 
dois elementos, conforme a emenda de autoria do Deputado Costa 
N'eto, que foi vencida no plenário da Constituinte, quando a Cons-
tituição assim dispôs é porque desejava que se considerassem todos 
êsses elementos. E o que a lei faz é exatamente burlar o sentido 
dessa vitória que conseguimos na Constituição. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). Fora daí, não há argumento, porque, se a Consti-
tuição quer quatro elementos e a lei pudesse dizer que um dêsses 
elementos tem 9% e os três outros cada um 1% , de acôrdo com a 
premissa de V. Ex.ª essa lei estaria certa mas seria uma lei leonina, 
q,ue esbarraria no legítimo sentido do preceito constitucional. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, se eu estivesse de-
fendendo a Lei n.º 302, deveria responder ao aparte do nobre 
Deputado pelo Ceará. Mas, eu não estou defendendo a Lei n.º 302. 
Estou sustentando que o inciso constitucional exige uma lei que se 
aplique a uma situação qualquer. 

Ora, Sr. Presidente, já disse e repito que, quando se votou a 
Lei n.º 302, o assunto foi largamente debatido, porque o assunto 
merecia largo debate, uma vez que é matéria que não podia ser 
votada sem um estudo especifico, sem um estudo próprio, sem um 
estudo exclusivo. (Muito bem). 

Sr. Presidente, não seria numa emenda a um projeto que visa 
a constituir uma sociedade de economia mista para exploração do 
petróleo nacional ... 
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O Sr. Paulo Sarasate - Qual a base dessa sociedade? É o im-
pôsto sôbre o consumo único, Deputado Daniel Faraco. A base 
financeira dessa companhia de economia mista é o impôsto único. 
Logo, na hora de regularmos essa base financeira, temos de disci-
plinar devidamente a distribuição dêsse impôsto único. Não tenha 
dúvida sôbre isto. Quantas leis temos visto, sôbre determinada ma-
téria, consertar aquilo que está errado noutra lei de ordem geral! 
Agora mesmo, à lei que retifica o Orçamento V. Ex.ª apresentou 
emenda mandando abrir crédito para pagamento de subvenções 
que não foram inscritas em "Restos a Pagar". Tôda lei é instru-
mento hábil para consertar um êrro de lei anterior. 

O SR. DANIEL FARACO- Senhor Presidente, antes de tentar 
concluir a frase que eu havia iniciado, devo uma resposta ao Depu-
tado Paulo Sarasate naquela parte da sua fala que me diz respeito 
pessoalmente. 

Não apresentei emenda a projeto retificando o orçamento no 
sentido de mandar abrir ~rédito para fazer face a "Restos a Pagar". 
A emenda que apresentei foi a um projeto enviado pelo Executivo 
e que visava a aplicar um saldo no orçamento de 1951. O Executivo 
pedia, nesse projeto, autorização para destinar, do saldo que obti-
vera no orçamento do ano passado, um bilhão de cruzeiros para o 
pagamento de "Exercícips Findos". 

O Sr. Paulo Sarasate - Permita que insista, a fim de não 
haver confusão. A êste projeto, de fato, V. Ex.ª não apresentou 
emenda; mas no proje~;o que retifica o orçamento V. Ex.ª e o 
Deputado Adroaldo Cost~ se bateram no sentido de ser retificada.,~ 
lei de auxílios e subvenções, para que subvenções do Ministério da 
Justiça dêste ano pudessem ser recebidas. É ou não exato? 

O SR. DANIEL FAHACO - Não apresentei tal emenda. 
O Sr. Paulo Sarasate - Não apresentou emenda, mas se bateu 

para que ela fôsse vitoriosa. 
O SR. DANIEL FAHACO - Também não o fiz. Mas por não o 

ter feito, não significa que eu não apoiasse o dispositivo a que 
V. Ex.ª fêz referência e do qual não estou bem lembrado agora. 

O Sr. Paulo Sarasate - Mas eu estou, porque V. Ex.a sôbre ela 
me falou. 

O SR. DANIEL FA'RACO - Na verdade, a única emenda foi 
emenda de retificação EJ,o orçamento. 







SESSÃO EM 2 DE SETEMBRO DE 1952 
.............................................................  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . 

ORDEM DO DIA 

O SR. PRESIDENTE - O projeto de resolução vai à promul-
gação do Senhor Presidente da Câmara dos Deputados. 

1 - Votação, em primeira discussão do Projeto n.º 1. 516-B, 
de 1951 que dispõe sôbre a constituição da Sociedade por Ações 
Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima e dá outras providências. 
(Em urgência).  

Votação da Emenda n.o 21:  

Ao Art. 7.º ou onde convier acrescente-se os seguintes 
parágrafos: 

"§ l.º Do total do impôsto único sôbre combustíveis 
e lubrificantes, de que trata a Lei n.º 302, de 13 de julho 
de 1948, quarenta e oito por cento (48%) serão entregues 
aos Estados e ao Distrito Federal, feita a distribuição 
separadamente para os produtos de óleo cru extraído no 
país e para os de óleo importado. 

§ 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 pelos Es-
tados e Distrito Federal em proporção: a) à superfície; 
b) à população; c) ao consumo de lubrificantes e com-
bustíveis; d) à produção de óleo cru. 

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

§ 4.º As proporções de consumo previstas nos pará-
grafos anteriores serão calculadas sôbre as quantidades 
efetivamente consumidas em cada unidade federativa e 
não sôbre o impôsto pago. 
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§ 5.0 A distribuição da quota do impôsto único atri-
buída pela Lei n.0 302 de 1948, aos Municípios far-se-á 
também no que fôr aplicãvel, pelos critérios dos parágrafos 
anteriores". 

O SR. PRESIDENTE - Como devem estar lembrados os Se-
nhores Deputados, a votação ficou, ao esgotar-se a hora da sessão 
noturna, na Emenda n.º 21 do plenãrio, a qual vai ser novamente 
votada. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Senhor Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE - Faço uma distinção entre o encami-
nhamento da votação pelos partidos, cujo número é prefixado por 
uma Resolução e que, se falaram numa sessão, não podem falar na 
outra, sob pena de se eternizar a discussão, e o caso ocorrente, em 
que o encaminhamento é apenas do autor da emenda ou do des-
taque. 

1 

Assim, concedo a pallivra a V. Ex.ª, chamando, entretanto, a 
atenção para o fato, a fim de que não constitua precedente em 
outros casos. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO (Para encaminhar a votação) * -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, peço licença à Câmara para, em 
face .da importância do aSisunto que iremos votar dentro em pouco, 
agregar ainda um ligeira adminiculo aos argumentos que expus 
ontem em favor da Emenda n.o 21 do Projeto n.o 1. 516. 

Como a Casa se recqrda, esta emenda pretende dar cumpri-
mento fiel à Constituição, dividindo o impôsto único sôbre combus-
tíveis em partes proporcionais, isto é, em partes iguais. Se a Consti-
tuição diz "proporcionalmente" dã o sentido aritmético da expres-
são, e proporcionalmente há de ser entendido em parte proporcio-
nais, iguais. Se a Constit"t+ição não distinguiu, se fixou êsse critério 
rígido, não é licito, de modo algum, ao legislador ordinãrio, esta-
belecer um critério de puro arbítrio, como é o da Lei n.º 302, que 
dividiu em 10 partes, atribuindo 6 delas ao pêso do consumo, dois 
para população, 2 para superfície. 

O Sr. Paulo Sarasate - A título de esclarecimento, desejaria 
que V. Ex.ª, já que ocupa a tribuna e tem possibilidade para fazê-lo, 

"' Não foi revisto pelo orador. 
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elucidasse a Casa. A emenda não é o que se diz, nem o que se está 
pensando. Ela se acha dividida em duas partes. Muitos Senhores 
Deputados, inadvertidamente, estão pensando que a Bahia vai 
ficar com um quarto do impôsto único. Entretanto, a emenda tem 
redação inteiramente diversa. A produção entra com 25% apenas 
naquela migalha da primeira parte da emenda. Queria, pois, que 
V. Ex.ª desenvolvesse bem êste ponto, a fim de não persistir a 
dúvida do plenário, em tôrno do assunto. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Agradeço a ponderação do  
nobre Deputado, embora já houvesse ontem esclarecido a matéria.  
Acredito ainda que tôda a Câmara leu a emenda e não pode, de  
modo algum, confundir duas coisas diversas. Não obstante, insis- 
tirei no assunto, hoje.  

A Emenda n.º 21 tem duas partes. Na primeira, estabelece o 
ímpôsto único, quando o petróleo fôr produzido no Brasil. Neste 
caso, em obediência ao Art. 15, n.º II, § 2.º da Constituição, a par-
tilha será por quatro pesos, inclusive o da produção. 

O Sr. Paulo Sarasate - Evidentemente. Agora mesmo, estou 
discutindo com técnico de nomeada, o nobre Deputado Edison Pas-
sos. Sua Excelência está laborando na mesma confusão. 

O SR. ALIOMAR BALEEffiO - Então, o nobre e eminente 
Deputado que elaborou o monumental trabalho sôbre o Plano de 
Viação não leu minha emenda. 

O Sr. Paulo Sarasate - A divisão em quatro partes só é sôbre 
o óleo bruto pesado no Brasil. Não é? 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Evidentemente. 
O Sr. Paulo Sarasate - Portanto não é do todo do impôsto, 

mas de migalha do impôsto, que a Bahia terá a quarta parte. 
O SR. ALIOMAR BALEEffiO - O petróleo extraído de óleo 

cru no Brasil representa uma pequenina parcela de 2 1/2 % . Apenas 
sôbre essa parcela recai uma divisão proporcional sôbre a produção. 
Mas a parte mais importante da emenda é o§ 3.0 , êsse é que inte-
ressa, realmente a todo o país e visa corrigir a iniqüidade da Lei 
n.º 302. 

O § 3.0 , diante da comunicação que acaba de fazer o nobre 
Deputado pelo Ceará, será lido por mim, neste instante. 
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"§ 3.0 A receita resultante de derivados importados 
ou fabricados com óleo cru importado ... " 
(isto é, destilado no Pais). 

" . . . dividir-se-á em três partes iguais ... " 

Repare bem a Câmara: em três partes iguais, e não quatro. 

" . . . cada uma das ouais será distribuída, respecti-
vamente, pelos Estados e Distrito Federal, em proporção: 

a) à população; 
b) à superfície; 
c) ao consumo de lubrificantes e combustíveis". 

Creio não há, de modo algum, no espírito de quem quer que 
seja nesta Casa, dúvida de que, em relação ao petróleo importado 
ou fabricado no País com óleo cru importado, entrarão três ele-
mentos: superfície, população e consumo, em partes iguais; a 
produção não entra. 

1 
-O Sr. Edison Passos Permita V. Ex.a um aparte. Peço des. 

culpas pelo equívoco em iq_ue incorreu o nobre Deputado Paulo Sa-
rasate, quando transmitiu a V. Ex.ª e ao plenário a minha inter-
pretação desta emenda. Na parte que se refere ao óleo cru produ-
zido no Pais, dividido em quatro partes iguais, estou inteiramente 
de acôrdo. Só divirjo na outra, na do óleo importado, na modifica-
ção· da distribuição dos 48 % do total do impôsto arrecadado, no 
novo critério que querer,n adotar, porque considero êste de certo 
modo prejudicial a muitos de nossos Estados e à Nação. No meu 
modo de ver, permita-me V. Ex.ª, isto envolve grande injustiça a 
muitos Estados brasileiros, principalmente a São Paulo e ao Dis-
trito Federal. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - V. Ex.a tem tôda a razão e o 
nobre Deputado Artur Audrá também. Têm razão todos os Senhores 
Deputados de São Paulo e do Distrito Federal. 

O Sr. Artur Audrá -- Não. 
O SR. A.LIOMAR BALEEIRO - De propósito não pedi o voto 

de nenhum dêles. Realmente basta que a Câmara se inteire dos 
seguintes dados estatísticos colhidos na página 174 do Anuário 
Estatístico do Brasil para 1951. Existiam no Brasil, em 1950, .... 
409.486 automóveis. Repare bem a Câmara: 409 mil automóveis 
em todo o Brasil. Quantos em São Paulo? 141.959. Isto é, São Paulo 
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tem pouco menos da metade; São Paulo tem mais do que a têrça 
parte. O Distrito Federal tem 66.298 automóveis. Somando os auto-
móveis do Distrito Federal com os do Estado de São Paulo, temos 
208 mil carros. Mais da metade dos carros do Brasil, portanto, 
rodam no Distrito Federal e no Estado de São Paulo. 

Se eu fôsse Deputado por São Paulo ou pelo Distrito Federal, 
não teria atitude diversa daquela que, honestamente, dignamente, 
vêm assumindo os nobres colegas. 

O Sr. Artur Audrá - Permita-me V. Ex.ª. O§ 2°. é contrário 
aos interêsses nacionais. Não estamos encarnando aspecto regio-
nal, absolutamente. V. Ex.ª como economista sabe que devemos 
desenvolver nossas regiões geoeconômicas, que são propulsaras da 
economia nacional. Nos outros Estados, poderemos fazer estradas, 
porque vamos desenvolver regiões geoeconômicas produtivas. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Agradeço o aparte. Já louvei 
o zêlo pelo qual V. Ex.ª, defende o seu Estado. Eu não faria de 
outro modo. Acontece que nós outros somos Deputados vindos de 
vinte, dezenove ou dezoito outras Unidades nacionais, prejudicadas 
pelo critério do consumo. A lei foi feita por eminente engenheiro de 
São Paulo, o Sr. Dr. Penteado, de saudosa memória. Briguei ter-
rivelmente com S. Ex.ª na Comissão de Finanças. Aquêle ilustre 
engenheiro defendendo razoàvelmente os interêsses de São Paulo, 
impôs êsse critério que, além de tudo, gozava das simpatias do emi-
nente deputado que àquela época, era o Diretor do Departamento 
de Estradas de Rodagem. 

O Sr. Jaime Teixeira - Para provar a V. Ex.ª a injustiça do 
consumo distribuído na base de 60%, citarei o consumo de combus-
tível de avião. Os aviões se abastecem no Rio de Janeiro, porém não 
voam mais de dois ou três minutos sôbre o Rio de Janeiro; gastam, 
assim, a maior parte do combustível sôbre outros territórios do 
Brasil. O impôsto de combustível todo recai sôbre o Brasil. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - V. Ex.ª me permite um aparte? 
O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Não posso conceder mais apar-

tes, porque o Regimento proíbe e o tempo é escasso. Além do mais, 
estou fazendo - creiam-me - um sacrifício enorme, pois a minha 
saúde não me permitia falar hoje. 

O Sr. Maurício Jopert - V. Ex.ª está fazendo· uma acusação 
que não procede; está argumentando sem razão. 
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O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Perdoem-me se estou fazendo 
uma injustiça a São Paulo. Mas nós, de outros Estados, queremos 
estradas para gente e não para máquinas. 

Temos o seguinte problema: Minas Gerais conta mais de oito 
milhões de habitantes; Minas Gerais tem uma superfície de cêrca 
de 600 mil quilômetros quadrados, mas possui apenas 43 mil carros. 
Em conseqüência, distribuímos 20 % dos impostos de combustíveis, 
um critério em que Minas Gerais, que representa cêrca de 20% da 
população nacional, recebe apenas a metade, porque tem apenas 
10% dos carros do país. 

O Sr. Maurício Jopert - É justamente o consumo de combus-
tível que cria o Fundo Rodoviário. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Quem paga é o brasileiro, que 
consome as mercadorias transportadas pelos caminhões; quem 
paga é quem compra no mercado interno, fechado pelas barreiras 
aduaneiras; quem paga' é o Brasil. 

O Sr. Maurício Jop~rt- Mas são os brasileiros os consumidores. 
O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Apesar da minha grande sim-

patia pelo Rio de Janeiro, que considero a mais encantadora cidade 
de quantas vi no mundo, reconheço-lhe a situação de terrível para-
sita do Brasil. (Não apoiados). Não há parasita maior que o Dis-
trito Federal. 

O Sr. Maurício Joppert - V. Ex.ª não vai dizer que o Norte 
não recebe auxílio algum. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Nós, do Brasil inteiro, pagamos 
para o Distrito Federal. 

O Sr. Édison Passos - V. Ex.ª se esquece de que os Estados 
do Norte recebem, por fôrça da Constituição auxílios valiosos de 
valor superior a 10% da renda da União. E de onde vem a maior 
parte da renda da União? É uma injustiça que V. Ex.a faz contra 
a grande cidade, classificando-a dêsse modo. 

O SR. ALIOMAR l3ALEEIRO - Perdoem-me Vossas Excelên-
cias, mas o Senhor Presidente está me fulminando com olhares 
tremendos, porque o :Regimento não permite apartes no encami-
nhamento de votação. 
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O Sr. Jaime Teixeira - Quero dizer que é grande injustiça 
pensar-se que a Bahia defende essa emenda, no seu interêsse. Fiz 
hoje, com todo o cuidado o cálculo na base do impôsto relativo a 
três ou quatro exercícios e o resultado obtido foi de cêrca de dez 
bilhões de cruzeiros. A Bahia, pela Lei n.º 302, teria Cr$ 750.000,00; 
por essa emenda terá Cr$ 792.000,00, cêrca de 7% mais. Essa 
emenda beneficia os Estados de Mato Grosso, Goiás ... 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Minas Gerais. 
O Sr. Jaime Teixeira - ... Amazonas e os Estados de grandes  

áreas e de grandes populações. A Bahia está no meio têrmo; não  
é de forma nenhuma beneficiada.  

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Senhores, desejo concluir. 
Não faço injustiças ao Distrito Federal, proclamando a ver-

dade, de que êle tem serviços públicos pagos por todo o Brasil, 
quando, nos Estados, os mesmos serviços são pagos pelas populf, 
ções locais. A população paupérrima do Piauí, do Maranhão, de 
Goiás, ou da Paraíba paga a sua Justiça, paga a sua polícia. No 
Rio de Janeiro, a justiça e a polícia são pagas pelo Brasil inteiro. 
Suportamos todos êsses ônus em favor da Capital da República. O 
Estado do Rio Grande do Sul fornece arroz abaixo do custo, o Es-
tado de Minas fornece outros produtos alimentares a preço de 
sacrifício, no interêsse do Rio, mas não é possível que concordemos, 
quando a Constituição manda dividir proporcionalmente, em par-
tes iguais, se faça a divisão, dando-se 60 % para o Distrito Federal, 
que tem a menor área do Brasil, pois o número avultado de carros 
que aqui trafegam, inclusive os dos Estados que por aqui passam 
e os que são importados e vendidos nos Estados, absorveriam com-
pletamente o fundo destinado à expansão da rêde rodoviária, pre-
judicando a economia, a cultura, a saúde pública e comprometendo 
inevitàvelmente a defesa nacional. 

O Sr. Herbert Levi - V. Ex.ª permite um aparte? V. Ex.ª é 
aquêle velho campeão do municipalismo, que todos nós admiramos 
nesta Casa. Eu, me filio, como V. Ex.ª não ignora, àquela corrente 
que deseja que se reduzam os desníveis econômicos no Brasil. Nós, 
de São Paulo e de outras Unidades mais favorecidas, tudo devemos 
fazer no sentido de contribuir para a diminuição dêsses desníveis. 
Nessas condições, apoiamos a verba para valorização da Amazônia: 
apoiamos verba constitucional para o Vale de São Francisco. Se 

14 - 26 245 
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surgir aqui, iniciativa de Deputado do Nordeste, pedindo a soma 
necessária para dar cabo do terrível problema das sêcas, a fim de 
permitir a fixação do homem no Nordeste, nós, de São Paulo e 
dos Estados mais favorecidos, daremos nosso inteiro apoio. Nessa 
questão, entretanto - desculpe-me V. Ex.ª - trata-se de redistri-
buir aquilo que é retirado dos contribuintes que usam combustíveis. 
Não se pode, portanto, deslocar o critério da potencialidade da pro-
dução e da intensidade da população. Se formos destinar verbas 
do impôsto sôbre combustíveis para financiar coisas estranhas, es· 
taremos cometendo uma injustiça. A potencialidade de produção, 
o desenvolvimento do escoamento da produção e o interêsse das 
populações exigem que o critério seja relativo ao pagamento por 
contribuinte. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Não nego que, se fôsse o Depu-
tado Herbert Levi, defenderia, à luz de um argumento qualquer, 
o interêsse de São Paulo. S. Ex.ª é representante daquele Estado e 
está cumprindo o seu dever, como nós, que representamos Estados 
de grande área, como Arr,lazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, ou de 
grande população, como f\íinas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, 
Ceará e Paraíba. 

O Sr. Clóvis Pestana - Engano de V. Ex.ª. Não é exato o que 
está dizendo. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Sinto que o aparte de Vossa 
Excelência não tenha sido regimental e, a despeito da grande sim-
patia que nutro por V. E~.ª. dêle não posso tomar conhecimento. 

O Sr. Nestor Duarte -- Permita-me um aparte e desculpe, por-
que será longo. 

- V. Ex.ª sabe que a emenda é, antes de tudo, retificação da 
lei que mal aplicou o preceito constitucional e, também, retificação 
de um falso critério, o chamado critério do consumo. Vou mostrar 
aqui que se trata do mais falso e do mais errôneo dos critérios. Que 
São Paulo e o Distrito F~deral se mostrem receiosos de aceitar a 
emenda, é justo; mas que os engenheiros do Departamento Nacio-
nal de Estradas de Rodagem sejam contra a alteração, não posso 
compreender e me parece inconcebível. 

O SR. ALIOMAR BAi,EEIRO - Êste lado da questão é o mais 
grave. 
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O Sr. Nestor Duarte - O critério do consumo é o mais falso. 
Em primeiro lugar, para facilitar-se o pagamento do tributo, qi:.e, 
muitas vêzes, nas grandes capitais é pago pelas emprêsas rodo-
viárias. Assim, figura, por exemplo, no Distrito Federal, um con-
sumo que, efetivamente, não se deu. Em segundo lugar, o consumo 
de gasolina no País se faz, por excelência, nas grandes cidades. O 
tributo que ai está é destinado não aos centros urbanos, mas à 
construção das grandes rodovias do Pais. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Nobre Deputado, perdoe-me: 
o Sr. Presidente, na defesa do Regimento, não permite a continua-
ção de apartes. Tenho apenas um minuto e neste instante final 
desejo chamar a atenção da Casa para a gravidade do problema. 

Oito milhões de brasileiros vivem dentro do território de Minas 
Gerais, em 600. 000 quilômetros quadrados. Será possível que êsses 
oito milhões de brasileiros não necessitem de mais estradas de 
rodagem do que os dois milhões e meio que vivem nos 1 . 200 quilô-
metros quadrados do Distrito Federal, já cortado de estradas e 
artérias de tôda a natureza e servido, ainda pelo mar? 

Ora, não é possível que a Câmara, refletindo na gravidade dêste 
fato, queira perseverar na prática inepta - perdoe-me o têrmo -
de uma política que tem como conseqüência aperfeiçoar, embele-
zar e fazer desperdícios em pequenas estradas já existentes, numa 
área limitadíssima de 1. 200 quilômetros quadrados, quando, do 
mesmo passo, se embaraça, se paralisa e se mata o desenvolvimento 
dos grandes Estados do Norte, de Estados populosos como os de 
Minas Gerais, Bahia e Ceará. 

O quadro que vemos, então, é aquêle em que os Deputados 
mendigam emendas e se batem para introduzir no Orçamento fe-
deral as obras rodoviárias que são, realmente, da alçada dos Estados 
e dos Municípios. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o relator da emenda, 
Sr. Daniel Faraco. 

O SR. DANIEL FARACO (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, bastaria o debate que aqui se travou ainda há pouco, 
para evidenciar que razão tiveram as Comissões de Economia e 
de Finanças quando propuseram a rejeição desta emenda, por en-
tenderem que o seu estudo, não poderia ser feito de forma ade-· 
quada no projeto ora em votação. 
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Filio-me entre os que reconhecem que a Lei n.0 302 é defei-
tuosa e deve ser revista; mas sustento que esta revisão não cabe no 
projeto que estamos votando. 

O Sr. Raimundo Padilha - Concordo plenamente com Vossa 
Excelência. Da mesma forma como fiquei com os Deputados baia-
nos na Emenda n.0 20, rejeitada ontem à noite, estou hoje contra 
esta Emenda n.º 21, aceitando o principal dos argumentos que é o 
aduzido por V. Ex.ª, segundo oqual é uma nova estrutura finan-
ceira, é uma reforma tributária, uma nova distribuição de tributos, 
que se preteRde à margem, a latere. Em conseqüência o próprio 
princípio financeiro que norteia o projeto parece estar sendo sub-
vertido. Por conseguinte estou de pleno acôrdo com V. Ex.ª em que 
se . obtenham êsses recursos para os Estados de maior área, mas, 
que não se utilize esta oportunidade, e a Lei n.º 302, seja, em 
conseqüência, objeto de uma revisão para, em suma, repararmos 
injustiças e eliminarmos a inconstitucionalidade que se contém na 
emenda. 

O SR. DANIEL FAR~1.CO - Senhor Presidente, a emenda não 
cabe no Projeto n.º 1. 516, menos por motivos de ordem geral, que 
contra-indicassem a sua ~preciação neste projeto do que, especifi-
camente, por se tratar de matéria altamente controvertida. 

·.A Câmara teria que aceitar ou rejeitar, em bloco, a Emenda 
n.o 21. Não lhe foi dada oportunidade como não poderia ser, por 
se tratar de emenda, ao a,presentar emendas a essa emenda. 

·Matéria de tal importância, matéria de tanta transcendência 
e de tão justificada contrpvérsia, evidentemente não pode ser deci-
cida pela Câmara, desta forma. 

O Sr. Paulo Sarasate - Estou de acôrdo. V. Ex.a está certo, em 
tese. Entretanto, no casp concreto, não tem razão, pelo motivo 
óbvio, de estarmos votando em primeira discussão. Aprovar-se-á a 
emenda, como vão ser api·ovadas outras. Algumas, inclusive, foram 
aprovadas já para serem modificadas em segunda discussão, como·· 
é o caso da prestação de contas da Petrobrâs. 

Aprova-se esta emenda repito, como está, e, daqui até à segun-
da discussão faz-se emenda com o necessário ·corretivo. Eu estaria 
de acôrdo até em que, se poderia melhorar a proposição em foco, 
mas não percamos a oportunidade. Tenho seis anos de praça, aqui 
na Câmara e sei, como é difícil vencer as resistências do Departa-

http:FAR~1.CO
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mento Nacional de Estradas de Rodagem, sempre que se procura 
modificar os critérios preestabelecidos. Atente V. Ex.ª para esta 
circunstância. Aprovemos a emenda, pois há tempo de sobra para 
meditar sôbre o assunto, até que venha o segundo turno. Ainda 
mais: V. Ex.ª sustenta que o projeto em votação não deve envolver 
matéria dessa ordem que constitui matéria paralela e não implí-
cita nos objetivos da lei. Pois bem, é esta a ocasião, porque estamos 
aumentando o impôsto único sôbre combustíveis líquidos. Se esta-
mos aumentando o impôsto, a modificação que se pretende fazer 
nos critérios, por via desta emenda, não trará prejuízo algum aos 
Estados que porventura venham a sofrer qualquer descenso teórico, 
em conseqüência da emenda, uma vez que, aumentado o impôsto, 
no mãximo o que vão ter é a mesma coisa que atualmente percebem. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, uma coisa é certa 
e incontestável. Deliberar sôbre a matéria, nesta oportunidade, é 
reduzir em mais de 50% o estudo que ela merece, porque teremos, 
então, de confinar êsse estudo a uma única discussão e segunda 
discussão, em que as emendas, só poderiam ser apresentadas com 
25 assinaturas e além disso em regime de urgência. 

O Sr. Paulo Sarasate - Posso garantir a V. Ex.ª que conse-
guirei 25 assinaturas. · 

O SR. DANIEL FARACO - Deveríamos deliberar num am-
biente em que tôdas as atenções se concentrariam no Projeto 
n.º 1. 516, no problema do petróleo e não no problema rodoviário, 
que a Lei n.0 302 e a emenda atingem. 

O Sr. Mário Altino - Acresce uma circunstância: o assunto 
foi considerado no Projeto n.º 1. 517 já aprovado pela Câmara, que, 
aumentando o impôsto, determinou fôsse a divisão feita de acôrdo 
com a Lei n.º 302. 

O SR. DANIEL FARACO - Senhor Presidente, não posso acei-
tar a forma pela qual o nobre colega Aliomar Baleeiro colocou a 
questão nesta tribuna. Ao votar a matéria, o voto do Deputado não 
pode estar desde logo pôsto, por se tratar de Deputado por São 
Paulo ou Rio Grande do Norte, por Minas Gerais ou Sergipe. Se é 
certo - e é verdade - que somos aqui representantes de Estados, 
não devemos esquecer que o Brasil não constitui.uma justaposic;ão 
de Estados, mas é um conjunto de Estados funcionando orgânica-
mente como nação. 
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Sr. Presidente, não é possível apreciar matéria como esta com 
tais argumentos e neste ambiente. Se a Lei n.0 302 é defeituosa, 
deve ser modificada. Acredito mesmo, que a Lei n.º 302 prejudique 
o Rio Grande do Sul. Pelo fato, porém, de conter defeito, não a 
devemos necessàriamente, reformar de qualquer modo. Não. A re-
forma precisa ser estudada, atendendo-se à sua grande repercussão 
que irá atingir programas jâ traçados e em execução. Todos os 
Deputados devem contribuir para êsse estudo, pela forma que o 
Regimento sàbiamente prevê, isto é, em duas discussões. Cada qual 
deve trazer seu tributo, sua parcela, para a boa e perfeita solução 
do problema. 

Sr. Presidente, a Câmara andará a meu ver rejeitando a emen-
da. Rejeitando a emenda, a Câmara não estará absolvendo a Lei 
n.º 302 de seus defeitos; rejeitando a emenda, a Câmara não estará 
dando razão a São Paulo contra a Bahia, ou a Minas Gerais contra 
Ceará; rejeitando a emenda a Câmara estará reconhecendo que a 
matéria faz jus a cuidadoso estudo, que êste deve corresponder não 
só à importância do assbnto como, também à sua complexidade. 
Faz-se necessário examir~ar tôdas as conseqüências da reforma da 
Lei n.º 302. 

Sr. Presidente, darei. meu apoio e meu voto à reforma da Lei 
n.0 302. Entendo se deve incluir a produção entre os elementos que 
influem sôbre a distribuição, entre os Estados, do tributo arreca-
dado sôbre o petróleo produzido no pais. Entendo se deve corrigir 
também a disparidade hoje observada no pêso atribuído aos diver-
sos elementos. Mas não tenho elementos, aqui e, creio ninguém os 
terá neste momento, para decidir com segurança, com tranqüili-
dade, sôbre a melhor solução. 

O Sr. Carmelo d'Agostino - V. Ex.ª é pela rejeição da emenda 
e estou inteiramente de acôrdo. 

O SR. DANIEL FA!1'-ACO - Obrigado a Vossa Excelência. 
Sr. Presidente, peço à Câmara que, atendendo aos pareceres 

das Comissões de Economia e de Finanças rejeite a emenda. Assim 
procedendo ela não estará rejeitando a modificação, a reforma, que 
se faz imperativa da Lei n.0 302, estará sim, encaminhando esta 
modificação e esta reforma para oportunidade que pode ser ime-
diata, que se pode seguir desde logo, para oportunidade em que a 
matéria possa ser examinada em todos os seus aspectos e com tôdas 
as suas conseqüências. (Muito bem; muito bem). 
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O SR. CLóVIS PESTANA (Para encaminhar a votação) - Se-
nhor Presidente e Senhores Deputados, estamos abordando assunto 
eminentemente técnico, de técnica rodoviária. A lei que se pretende 
modificar foi estudada e preparada por uma comissão de enge-
nheiros nomeados pelo então Ministro Maurício Joppert, no Go-
vêrno Linhares, comissão de que tive a honra de fazer parte e que, 
com exceção de minha pessoa, era constituida por elementos do 
mais alto valor técnico de todo o país. 

O Sr. Maurício Joppert - Não apoiado pela exclusão da pessoa 
de Vossa Excelência. 

O SR. CLóVIS PESTANA - Devo recordar que, durante os 
15 dias em que a comissão trabalhou intensamente no Palácio do 
Catete, foram mobilizados estudos de tôda parte do mundo, o que 
havia de melhor nos Estados Unidos, na Argentina, nos países da 
Europa, inclusive na Rússia. Não ignoram os nobres colegas o cri-
tério que predominou então, quando é sabido que esta lei é o resul-
tado de uma campanha, de vinte anos de luta dos engenheiros 
rodoviários brasileiros, de quantos se revoltavam contra a situação 
de atraso em que nosso país se encontrava em confronto com os 
demais. 

Após os trabalhos da Comissão, ficou plenamente esclarecido 
que o problema rodoviário deve ser resolvido atendendo-se às neces-
sidades reais. Como avaliar as necessidades relativamente à rodovia, 
a não ser pelo critério da densidade do tráfego? Qual o indice da 
importação do tráfego em qualquer região? Evidentemente, o 
consumo de combustível. 

Até hoje, no mundo inteiro, ninguém conseguiu descobrir 
índice mais exato para avaliar, com rigor, as necessidades de qual-
quer região no setor rodoviário, a não ser pelo consumo. 

O Sr. Maurício Joppert - Muito bem. 
O SR. CLóVIS PESTANA - É o consumo de combustível que 

dá idéia exata do desenvolvimento agrícola e industrial, e, por 
conseguinte, das necessidades rodoviárias. Pois bem, êsse critério, 
eminentemente técnico, eminentemente científico, procura-se 
agora, sem nenhuma base, subverter. 

O Sr. Saturnino Braga - Além disso, êsse critério restitui ao 
contribuinte o que êle pagou à nação. 
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O Sr. Nestor Duarte - Impôsto não tem função de retribuição.  
O Sr. Félix Valois - Tenho apreciado os debates com bastante  

calma e serenidade. Fala um dos homens mais autorizados a mani- 
festar-se sôbre o assunto. Todavia, lembro a Vossa Excelência que  
o dever da nação é ir ao encontro das regiões menos desenvol-
vidas ... 

O SR. CLóVIS PESTANA - De acôrdo. 
O Sr. Félix Valois - ... porque, favorecer essas regiões é bene-

ficiar outras ... 
O SR. CLôVIS PESTANA- Não há a menor dúvida. 
O Sr. Félix Valois - ... é permitir a circulação econômica, 

levantar o padrão de vida, facilitar maior consumo. Daí a neces-
sidade de se apoiar essa emenda. 

O SR. CLôVIS PESTANA-Quanto ao assunto em tela, Vossa 
Excelência não tem razão. Não se provoca o desenvolvimento de 
uma região apenas dotaµdo-a de estradas de rodagem; as regiões 
subdesenvolvidas do Bra;sil, muito antes de rodovias, precisam de 
irrigação, de assistência técnica no setor agrícola, de eletrificação 
etc. No momento em que essas regiões adquirirem o grau de pro-
gresso que exija rodovias adequadas, terão aí a devida retribuição. 

Meu nobre amigo, para V. Ex.ª ter idéia do absurdo de sua 
argumentação, direi quei neste Parlamento, um representante do 
Amazonas apresentou projeto de lei pelo qual grande parte dos 
recursos pela lei em vigor destinados a obras rodoviárias no Ama-
zonas seria empregada e:q1 melhoramentos de rios, aquisição de em-
barcações etc. :i!:sse mesmo representante estava convencido de que 
o Estado do Amazonas já recebe de mais no setor rodoviário 
Enquanto aquela unid&de recebe de mais, outros percebem de 
menos. 

(Trocam-se veementes apartes). 

O Sr. Félix Valais - Constitui mesmo agravamento da situação 
do País a ausência de de:fesa e de amparo às regiões menos desen-
volvidas; e até por uma questão de segurança nacional a emenda 
deverá ser aprovada. 

(Trocam-se novos e veementes apartes. O Sr. Pre-
sidente faz soar os tímpanos e reclama atenção). 
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O SR. PRESIDENTE - Está suspensa a Sessão. 

Havendo tumulto no recinto o Sr. Presidente suspende 
a sessão às 15 horas e 45 minutos. 

O SR. NEREU RAMOS, Presidente, reabre a sessão às 
15 horas e 47 minutos. 

O SR. PRESIDENTE - Está reaberta a sessão. Recomendo 
aos Senhores taquígrafos que não registem apartes dados sem 
licença do orador. (Muito bem). 

O SR. CLôVIS PESTANA - Sr. Presidente, atendendo à 
escassez de tempo, não poderei mais conceder apartes a colega 
algum. 

Desejo esclarecer que pela atual lei em vigor, por exemplo, o 
Estado de Pernambuco recebeu do "Fundo Rodoviário", no ano de 
1951, a importância de Cr$ 45.200.000,00; pelo novo critério deve-
ria receber Cr$ 43. 500. 000,00. O Estado de Minas Gerais recebeu 
em 1951, pela lei em vigor, 103 milhões; se fôsse adotado o critério 
da emenda em discussão, Minas Gerais receberia apenas 102 mi-
lhões e 800 mil cruzeiros. O Estado do Rio de Janeiro, em 1951, 
recebeu 48 milhões; pela emenda, receberia 38 milhões; São Paulo 
recebeu 286 milhões, receberia Cr$ 213. 500. 000,00. Paraná recebeu 
56 milhões, receberia Cr$ 39.800.000,00; Santa Catarina recebeu 23 
milhões e 600 mil cruzeiros, receberia Cr$ 23. 300. 000,00; Rio 
Grande do Sul recebeu 94 milhões, receberia Cr$ 82.400.000,00; o 
Amazonas, que em 1951 recebeu 47 milhões e 500 mil, passará a 
receber pelo novo critério 72 milhões; a Bahia recebeu 56 milhões, 
passaria a receber 68 milhões e 700 mil. 

Sr. Presidente, li êsses dados apenas a título exemplificativo, 
porque a realidade é esta: à medida que uma região se industria-
liza e que, por conseguinte, aumenta o número de caminhões, o 
número de autos, aumenta também a necessidade de estradas mais 
bem pavimentadas, de estradas mais bem conservadas. 

Assim, muitos Estados, que hoje seriam beneficiados pela nova 
lei, dentro de poucos anos, com a industrialização que está à vista, 
em virtude do aproveitamento do potencial hidrelétrico de Paulo 
Afonso, os Estados iriam sofrer imensamente, depois, porque não 
havia um meio automático de proporcionar recursos de acôrdo com 
as necessidades. 
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A verdade, Sr. Presidente, é a seguinte: quando, numa região 
de alto desenvolvimento agrícola e industrial, em que a intensi-
dade de tráfego nas rodovias é enorme, à medida que não se fazem 
os melhoramentos necessários, aumenta o desgaste dos veículos, os 
quais consomem mais gasolina e lubrificantes. A vida útil do veí-
culo diminui com aumento de desgaste dos pneus. 

Sr. Presidente, pela nova lei comete-se verdadeiro crime contra 
o Brasil. Iremos obrigar, nas regiões altamente desenvolvidas sob o 
ponto de vista agrícola e industrial e que por conseguinte, não 
podem deixar de ter um grande parque motorizado a êstes utili-
zadores, a êstes criadores da riqueza do país a um desperdício de 
combustível, a um desperdício de utilização de seus veículos, a um 
desperdício de seus pneus. É um verdadeiro atentado que se pra-
ticará contra a economia nacional. 

Sr. Presidente, a lei que se procura alterar foi estudada com 
patriotismo, olhando-se os interêsses das regiões subdesenvolvidas, 
tanto assim que os Estados de maior área do Brasil recebem hoje 
um excesso de quotas ;provenientes daquelas regiões mais desen-
volvidas, onde maior é q consumo de combustível. 

Sr. Presidente, posso afirmar a Vossa Excelência e ao Parla-
mento que em nenhum Congresso Rodoviário do mundo encontrar-
-se-ia um único técnico que tivesse a ousadia e a coragem de aprovar 
uma monstruosidade desta ordem. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, quero declarar aos meus companheiros da maioria 
que a questão é inteirajtllente aberta. Pessoalmente votarei contra 
a emenda, ou melhor, votarei no sentido de que a emenda passe a 
constituir projeto em separado, de acôrdo com o parecer de um dos 
órgãos técnicos da Cas~, creio que a Comissão de Finanças. 

Votarei, assim, contra a aprovação da emenda para que ela 
entre a constituir projeto em separado. 

O Sr. Aluísio de Ca$tro - A Comissão de Finanças reconheceu 
que realmente precisavil ser modificada a Lei n.º 302, no parti-
cular, porque a Constit.uição é expressa e cristalinamente dispõe 
que o fator produção deve ser levado em consideração naquele cál-
culo. A esta hora, portanto, a Câmara tem que considerar que a 
emenda vem, sobretudo1 atender ao dispositivo constitucional, não 
respeitado pela Lei n.º 802. (Muito bem). 
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O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Desta forma, Sr. Presidente, 
peço a V. Ex.ª submeta a matéria com a seguinte alternativa: para 
que seja aprovada a emenda ou para que ela passe a constituir 
projeto em separado. Votarei pela segunda condição, de acôrdo com 
o parecer da Comissão de Finanças, declarando, no entanto, mais 
uma vez a V. Ex.ª que a questão é inteiramente livre no P . S.D. , 
P. T. B., P. S. P. e demais partidos da maioria. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. ERNANI SÁTIRO (Para encaminhar a votação) * -
Sr. Presidente, para nós da U.D.N. a questão também é aberta. 
Eu, pessoalmente, voto a favor da emenda, mesmo porque entendo 
que se estamos elaborando uma lei ordinária não há por que se 
transferir a solução do problema para outra lei em separado. 

O Sr. Félix Valois - V. Ex.ª está votando pela unidade da 
Federação, não deixando os Estados fracos à mercê dos mais fortes. 

O SR. ERNANI SATIRO - Senhor Presidente, era o que tinha 
a dizer. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Não encontro aqui o parecer a que se 
refere o Sr. Gustavo Capanema. Penso que a Comissão de Finanças 
não opinou no sentido de que a emenda constitua projeto em 
separado. 

O SR. ERNANI SATIRO- Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

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

Sr. Presidente, essa alegação de que a emenda possa ser aprovada 
para constituir projeto em separado é, quando muito, um funda-
mento do parecer da Comissão. Data venia, porém, não tem sentido 
regimental o que acaba de pedir o ilustre Deputado Gustavo 
Capanema. 

Temos agora que aprovar ou rejeitar a emenda. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - O parecer da Comissão de Finanças 
está publicado à página n.º 91 e é no sentido da rejeição da emenda. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. ISRAEL PINHEIRO (Para encaminhar a votação) * -
Sr. Presidente, o que V. Ex.a acaba de anunciar é justamente o que 
eu queria informar. A Comissão de Finanças manifestou o ponto 
de vista de constituir a emenda do projeto em separado, mas isso 
no decorrer das discussões. No seu parecer final não ficou expres-
samente declarado que ela constituiria projeto à parte. Seria até, 
como foi declarado, objeto da apresentação de tal projeto. (Muito 
bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - A emenda só pode ser aprovada ou 
rejeitada. 

Os Senhores que aprovam a Emenda n.º 21 queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 
O SR. ALIOMAR BALEEffiO (Pela ordem) requer verificação 

da votação~ 
Feita a nova votagão simbólica é dada como Rejeitada. 
O SR. ALIOMAR BALEEIRO (Pela ordem) insiste na verifi-

cação da votação, por bancadas. 
Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-

nhece-se ·terem votado a favor 102 Srs. Deputados e contra 75 -
total 177, com o Sr. Presidente 178. 

·O SR. PRESIDEN'rE - Está aprovada a Emenda n.º 21. 
O SR. GAMA FILHO (Para uma reclamação) - Sr. Presidente, 

houve um Deputado que votou duas vêzes! 
VOZES - Oh! Oh! (Protestos). 

O SR. GAMA FILHO - Sr. Presidente, peço a palavra, pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. GAMA FILHO (Para uma reclamação) * - Sr. Presi-

dente, desejo esclarecer à Câmara o seguinte. Quando o Sr. Secre-
tário fazia a votação da penúltima fila, um ilustre Deputado da 
última fila levantou-se inadvertidamente; o Senhor 1.º Secretário, 
muito naturalmente, fêz então a contagem, incluindo o Deputado 
que estava na última fila. Quando chamada a última fila, o mesmo 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Deputado levantou-se outra vez e seu voto foi novamente contado. 
Naturalmente, não houve por parte de Sua Excelência intenção 
dolosa. 

Quero explicar minha atitude, porque as minhas atitudes são 
claras e sempre baseadas na verdade. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Vou repetir o resultado: a emenda foi 
aprovada por 102 votos contra 75. (Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos sejam votadas separadamente as seguintes emen-
das nesta ordem de preferência: 

a - 21 do plenário; 
b - Subemenda C da Comissão de Justiça às Emendas 1 -

2 - 24 - 63 - 34 e 123 do plenário; 
e - Prejudicada a Emenda n.º 64 do plenário; 
d - O Projeto n.0 1.516 do Poder Executivo aprovado; 
e - O Projeto n.0 1. 595 do Deputado Eusébio Rocha. - Gus-

tavo Capanema. - Ernani Sátiro. - Vieira Lins. - Deodoro Men-
donça. 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a subemenda e da Comis-
são de Constituição e Justiça. 

C) Subemenda (2.ª) às emendas anteriormente cita-
das e nas mesmas condições da subemenda B. 

"Incluir como disposições transitórias". 

Tem a palavra o Sr. Ernani Sátiro, para encaminhar a votação. 
O SR. ERNANI SATIRO (Para encaminhar a votação) * -

Sr. Presidente, estamos ultimando a votação de um projeto cuja 
significação para os elevados interêsses nacionais nem é necessário 
salientar. Dá o Congresso brasileiro à Nação uma prova de sua 
operosidade e os partidos políticos demonstraram por sua vez, ape-
sar de tôdas as divergências existentes em vários de seus aspectos 
políticos, todos êles convergem para um ponto comum quando 
surge a necessidade de se elaborar uma lei tão indispensável à 

* Não foi revisto pelo orador. 
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própria economia nacional. Podemos proclamar que o acórdão fun-
cionou admiràvelmente, num ambiente de boa-fé e de respeito às 
combinações feitas, situação esta não perturbada por uma ou 
outra questão que tem trazido maior entusiasmo e maior calor aos 
debates, mesmo porque naqueles entendimentos ficou estabelecido, 
desde o princípio, que havia determinadas questões em tôrno das 
quais a transigência não era possível. De combinação em combina-
ção quase todos os pontos de vista foram ajustados. 

O Sr. Raimundo Padilha - Permita-me V. Ex.ª esta inter-
rupção talvez não seja agradável a V. Ex.ª, como líder de partido, 
nem aos demais líderes. Confesso a V. Ex.ª que não sei em que 
votei ontem. O agrupamento de emendas me estabeleceu no espí-
rito tamanha confusão que não havia nem possibilidade material 
de investigar sôbre cada uma delas. Hoje, então, decidi votar contra 
tôdas as emendas objeto do ajuste partidário a que estive pessoal-
mente ausente. Devo transmitir ao Sr. Lobo Carneiro, Deputado 
comunista, as minhas congratulações pela vitória parlamentar 
alcançada nesta Casa ao éonseguir que várias das reivindicações do 
Partido Comunista se impusessem à consciência conservadora dos 
Srs. Deputados, desfigurando o projeto governamental. São estas 
as minhas palavras. (Palmas). 

O SR. ERNANI SÃTffiO - Meu nobre colega, o modo admi-
rável como Vossa E~celência e o Deputado Lobo Carneiro estão se 
entendendo interessa a Vossas Excelências. Quanto a mim, folgo 
com o aparte de V. Ex.ª, porque se diz que vota contra tudo que 
foi objeto das combinações, votará, conseqüentemente, comigo, 
nessa emenda, que está fora daquelas combinações. 

O Sr. Gustavo Capanema - Permita. Não posso deixar de ma-
nifestar, neste momento, a V. Ex.ª, meus agradecimentos pelas 
palavras com que está considerando o entendimento por nós cele-
brado, palavras que refletem a lealdade, também, do espírito de 
V. Ex.ª que se houve com uma lhaneza, com uma altitude, com 
uma decência verdadeiramente admiráveis. 

O SR. ERNANI SÃTffiO - Obrigado a Vossa Excelência. 
O Sr. Gustavo Capanema - A,proveito a oportunidade para 

dizer a V. Ex.ª, a propósito do aparte que acaba de ser proferido 
pelo nosso nobre companheiro Deputado Raimundo Padilha, que 
a idéia do monopólio da União com relação ao petróleo não é uma 
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propriedade, um monopólio do Partido Comunista, pois existem 
diversas correntes de opinião democrática e liberal, em nosso país, 
que se vêm batendo por êste ponto de vista. Basta citar o nome 
do Dr. Artur Bernardes que nunca foi considerado senão como um 
grande inimigo do comunismo; o nome do Sr. General Eurico 
Dutra, sempre combativo contra o Partido Comunista, a União 
Democrática Nacional, que se tem celebrizado por muitas campa-
nhas, inclusive pelo combate ao comunismo. E, é preciso reconhe-
cer, ainda, que o próprio Partido Trabalhista Brasileiro, pela voz 
do seu grande chefe o Presidente Getúlio Vargas, admitiu, quando 
tratou do assunto em discursos anteriores, a idéia do monopólio 
da União, porque para o Presidente Getúlio Vargas a idéia do mo-
nopólio da União nunca foi incompatível com a instituição da 
Petrobrás como órgão dêsse monopólio. Veja, pois, V. Ex.ª quantas 
correntes, quantos Partidos, quantas doutrinas, têm, em nosso 
país, adotado a idéia do monopólio estatal, sem contudo ter qual-
quer ligação com o Partido Comunista. O que não podemos, de 
forma alguma, admitir é que o fato de o Partido Comunista adotar 
uma idéia possa ser considerado como um aviltamento desta idéia. 
Não é possível. Devemos regozijar-nos pelo fato de que uma grande 
idéia do pais seja também aceita pelo Partido Comunista. 1!: preciso 
sejam retificadas as palavras do nobre companheiro Deputado 
Raimundo Padilha, pois a vitória do ponto de vista do monopólio 
não é só do Partido Comunista, mas de tôdas as correntes demo-
cráticas que aqui trabalham nesse sentido, inclusive das correntes 
anticomunistas que apóiam o Govêrno. (Palmas). 

O Sr. Raimundo Padilha - Posso esclarecer a V. Ex.ª, se me 
permite, já que sou chamado ao debate, ou porque o provoquei, 
que a campanha pelo monopólio estatal não é monopólio do Par-
tido Comunista. O projeto governamental n.º 1. 516, modificado 
sàbiamente pela Comissão de Finanças em sua tramitação ante-
rior, era aceitável do ponto de vista da iniciativa privada. Entre-
tanto, a campanha tenaz, eficaz, inteligente e hábil do Partido 
Comunista conduzida brilhantemente nesta Casa - e aqui devo 
fazer justiça - e, ao mesmo tempo ... 

O SR. ERNANI SATIRO - Peço a Vossa Excelência seja breve.  
O Sr. Raimundo Padilha - ... secundada por outros espíritos  

brilhantes não comunistas, conforme declarei no meu discurso, esta  
campanha, que teve no comunismo o seu apologista, encontra,  
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nesta Casa, o seu grande triunfo político e quero registrâ-lo por 
amor à verdade histórica. 

O Sr. Tenório Cavalcanti - Ressuscitou-se, nesta tarde, o Par-
tido Comunista, que jaz enterrado há muito tempo, dando-se-lhe, 
com muita infelicidade, novo alento de vida, trazendo-o aqui como 
partido quando êle não mais existe. 

O SR. ERNANI SATIRO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 
Deputado Raimundo Padilha não tem razão em dois pontos. Em 
primeiro lugar, na injustiça que faz à U. D. N., a qual tomou posi-
ção decidida e firme pelo monopólio estatal e, em entendimentos 
com os partidos da maioria, chegou até à Petrobrás como mono-
pólio. 

Em segundo lugar, também não tem razão o Deputado Pa-
dilha se votou inconscientemente, porque, se o fêz, foi por culpa sua. 
Tôda vez que, num projeto desta relevância surge, como surgiu, um 
tão grande número de emendas elas têm que ser votadas em grupos, 
em blocos, como se pr9cedeu ontem. E, se S. Ex.ª tivesse feito, no 
tempo devido, como fiz~mos nós outros, o estudo minucioso de cada 
uma dessas situações não viria para cá fazer a declaração que há 
pouco ouvimos. 

O Sr. Vieira Lins - Sou chamado a esta luta sem desejo de 
perturbar o discurso çie V. Ex.ª mas com grande serenidade de 
ânimo. Quero colocar ar questão nos seus devidos têrmos. Se houve 
o sentimento comunista representado nesta Casa por Deputado de 
outra legenda, porque se apresenta pela legenda do P. R. T., não 
foi êsse sentimento que predominou, nem êsse sentimento que ven-
ceu. Quando a U.D.N. saiu a campo, defendendo o monopólio 
estatal o Partido Trabalhista Brasileiro, jungido pela circunstância 
mesma de ser o seu Presidente o Presidente da República e ser do 
Executivo o projeto da Petrobrás, ainda assim teve a independência 
precisa e a coragem necessária de estabelecer de inicio uma luta 
tremenda e ferrenha junto a Sua Excelência, e junto à maioria, no 
sentido da não aceitação do projeto como vinha elaborado. Daí, 
então, nasceu no seio çio Partido Trabalhista Brasileiro a emenda 
de cunho nacionalista, que correspondia, não às aspirações comu-
nistas, mas às aspirações dos caboclos que gritavam pelos pulmões, 
pelos telégrafos e pelos bilhetes-postais de tôda parte do Brasil, 
sentindo consigo próprio aquêle horror à intromissão estrangeira 
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na terra pátria aquêle pavor de estar hoje ao serviço do dólar para, 
amanhã, ter que sacrificar o sangue dos filhos na reconquista da 
independência econômica do Brasil. Daí, situando-se o Partido 
longe da política de Moscou, e distante da de Washington, como 
afirmei uma vez, firmamos a emenda nacionalista e também o 
monopólio naeionalista e também o monopólio estatal, através da 
Petrobrás. Nessa comunhão de trabalho entre nós, a U. D. N. e o 
P. s.D . , nasceu o clima que deu motivo à vitória do Partido dessa 
forma conciliando idéias e vontades, vitória que é da Nação e não 
de credo de qualquer natureza. 

O SR. ERNANI SATIRO - Esclarecido como foi, no comêço 
do meu discurso, que o acôrdo funcionou magnificamente em tôrno 
daqueles pontos combinados, dentro do mais elevado patriotismo e 
da maior lealdade, quero enfrentar agora uma questão a respeito 
da qual não nos foi possível chegar a entendimento. 

O Sr. Lobo Carneiro - Como o meu nome foi citado especifi-
camente no aparte do Sr. Raimundo Padilha, devo esclarecer alguns 
pontos. 

O SR. ERNANI SATIRO - V. Ex.ª poderá esclarecer êsses 
pontos ocupando a tribuna depois. Pelo menos, o aparte de Vossa 
Excelência deve ser breve, porque meu tempo está a findar. 

O Sr. Lobo Carneiro - Perfeitamente. Em primeiro lugar, 
como já disseram outros parlamentares, a campanha pelo mono-
pólio estatal não é propriedade de Partido algum, mas de todo o 
povo brasileiro. Em segundo lugar, falou-se aqui em brilhante vi-
tória parlamentar minha. Tenho a declarar que não fui parte no 
acôrdo entre o Líder da Maioria e a Minoria, tanto assim que, na 
sessão noturna de ontem, por seis vêzes ocupei a tribuna para jus-
tificar emendas destacadas a meu pedido. O que foi votado no 
sentido do acôrdo do Senhor Líder da Maioria, não foi o monopólio 
estatal e sim, o monopólio das emprêsas mistas com uma multidão 
de subsidiárias. A tese defendida pelo povo brasileiro e por que me 
bato nesta Casa, é a do monopólio estatal, de fato monopólio do 
Estado, e que espero ver vitoriosa ainda em segunda discussão 
nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE - Peço aos Srs. Deputados que não mais 
aparteiem o orador, porque só dispõe de dez minutos, prazo regi-
mental. 

]:; - 26 24.) 
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O SR. ERNANI SATffiO- Vou prosseguir, Senhor Presmemt::. 
O Sr. Eusébio Rocha - Permita V. Ex.ª. O ilustre represen-

tante integralista quando pretende atribuir ao Partido Comunista 
a vitória da tendência nacionalista que vai tendo o projeto comete 
grave injustiça. 

O SR. ERNANI SATIRO - E lnJust1ça, que nem o represen-
tante dêsse partido aceitou. Não aceitou a vitória; devolveu-a ao 
Deputado Raimundo Padilha. 

O Sr. Eusébto Roeria - Veja V. 'Ex.ª: membro do partido do 
Presidente da República, seu amigo pessoal, não tive dúvida em 
apresentar projeto substitutivo, contrariando aquilo que julgava 
ferir os interêsses da nação. Vê-se, conseqüentemente, que, se houve 
projeto que foi o primeiro nesta Casa a representar a resistência, 
êste foi o nosso, que levou a assinatura de quase todos os membros 
do Partido Trabalhista Brasileiro. Não é cabível, nem justo se pre-
tenda dar a essa luta um colorido partidário. Se tem coloração, 
essa é a auri-verde da bandeira de todos os brasileiros! (Palmas).

' 
v SR. ERNANI SATIRO - O ponto a respeito do qual não 

puaemos chegar a -qm emenaunento é o relativo à questao aas 
rennar1as. 

Nos da União Democrãtica Nacional, sustentamos, por uma 
questao de princípio que, se o sistema adotado é o do monopólio, 
nao há como extrairmos dêsse sistema a questão das refinarias, 
porque, de modo imecliato, são as refinarias que trazem lucros. Todo 
u mundo sabe que, inicialmente, a pesquisa do petróleo é defici-
taría. 1!: através das refinarias que, em granae parte, os trustes 
Internacionais pode:rq. agir. Não estando aquelas companhias partí-
cuiares cercadas das garantias, cercadas de todos aquêles pontos 
ae segurança que imprimimos à Petrobras, pode ser, através delas 
que se escoem e se pre]uciíquem os mais eievaaos interesses na-
ctonats! 

O Sr. Carmelo 4'Agostino - Não vejo como V. Ex.ª e meus 
ilustres colegas possl)m afirmar que estamos votando o monopólio 
estatal do petróleo. 

O SR. ERNANI SATIRO - V. Ex.ª discutirá isso depois. Essa 
questão não está em debate agora. Perdoe-me, preciso prosseguir 
em minhas considerações. V. Ex.ª apreciará êsse aspecto do pro-
blema em segunda discussão. 
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Sr. Presidente, dizia eu a V. Ex.ª e à Casa que em tôrno das 
refinarias, não pudemos chegar a um acôrdo. Por isso, foi pedido 
destaque para o artigo "d" da subemenda. Nós respeitamos - e 
peço para êste particular a atenção da Câmara - aquelas refi-
narias que estão em funcionamento, por dois motivos: primeiro, 
porque são de pequeno porte, são tão insignificantes que não che-
gam a quebrar sensivelmente a sistemas que acabamos de adotar; 
e, em segundo lugar, porque elas cumpriram, no tempo hábil, as 
suas obrigações, pois se instalaram e funcionaram dentro do prazo 
que lhes foi concedido enquanto as outras, apesar das consecutivas 
prorrogações, ainda não se acham em funcionamento, ainda não 
cumpriram as obrigações previstas nas concessões feitas pelo 
Govêrno. 

Estou certo, Sr. Presidente, de que nós, os Deputados da União 
Democrática Nacional, que tanta compreensão tivemos diante de 
um problema tão relevante, que concorremos com tão elevada 
quota de boa vontade e que entramos com nossa contribuição sin-
cera para solução de uma questão tão importante, sem criar casos, 
sem provocar incidentes, votaremos com êsse espírito e com êsse 
principio de que as refinarias, salvo aquelas exceções previstas para 
as pequenas que se acham em funcionamento (Muito bem), pas-
sarão a fazer parte do monopólio da Petrobrás, porque assim esta-
mos servindo aos mais altos interêsses da Nação. (Muito bem; 
muito bem). 

O SR. LOBO CARNEIRO - Senhor Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

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

Sr. Presidente, essa subemenda da Comissão de Constituição e 
Justiça foi apresentada por aquêle órgão técnico depois de encer-
rada a primeira discussão. Houve uma série de emendas das 
comissões, anteriores ao início da primeira discussão, e também do 
plenário. 

Trata-se agora de subemenda, apresentada após o encerra-
mento da primeira discussão, portanto, de assunto novo, que não 
poderá ser convenientemente debaticto nos têrmos do Regimento. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Nesse sentido solicitaria a V. Ex.ª desse oportunidade, pelo 
menos, a um Deputado de cada partido, para encaminhar a votação 
por dez minutos. 

:S:sse o pedido que faço a Vossa Excelência. (Muito bem; muito 
bem). ., p'y:i 

, ... «Jir!~ 

O SR. PRESIDENTE - Qual o artigo do Regimento que auto-
riza o seu pedido? 

O SR. LOBO CARNEIRO - Não posso citar o artigo porque 
não existe; trata-se de assunto não previsto no Regimento. 

O SR. PRESIDENTE - Se não existe, impossível criar a Mesa 
o dispositivo. 

Não posso atender a Vossa Excelência. 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA (Para encaminhar a votação) * 

- Sr. Presidente, quando entrei em negociações com as diferentes 
correntes partidárias da Câmara dos Deputados para a votação, 
tanto quanto possível qomum, do Projeto n.º 1. 516, do Poder Exe-
cutivo, verifiquei ser relativamente simples a adoção por todos os 
princípios do monopólio da União, no que concerne às atividades 
de abastecimento nacipnal do petróleo. 

Encontrei, todavia, uma dificuldade: a solução a ser dada às 
atividades já concedidais. Visando uma fórmula que fôsse, ao mesmo 
tempo satisfatória, do ponto de vista político e econômico, pro-
curei ouvir a opinião do Presidente do Conselho Nacional do Pe-
tróleo. Todos sabemos que o Presidente daquele órgão é o eminente 
engenheiro Professor Plínio Cantanhede, que alia à sua competên· 
eia técnica sôbre o problema do petróleo a circunstância de ser um 
apaixonado adepto da idéia do monopólio da União, relativamente 
às atividades nacionais do petróleo. 

O Dr. Plínio Cantanhede, recentemente, numa entrevista dada 
ao "Correio da Manhã'i, declarou não poderia o problema do petró-
leo deixar de ser resolyido sob o regime do monopólio da União e 
que êste monopólio devia solucionar a questão de modo integral. 
Procurei o Dr. Plínio Cantanhede, cujo pensamento com relação 
à idéia monopolística era bem conhecido, para que me informasse 
se julgava conveniente uma ressalva relativa às concessões já exis-
tentes. Disse-me Sua Senhoria que a ressalva, quanto às conces· 

• Não foi revisto pelo orador. 
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sões já feitas, especialmente às refinarias ora em funcionamento e 
àquelas que, autorizadas estão em vias de instalação, não era ape-
nas justificável do ponto de vista político e econômico, mas repre-
sentava um imperativo nacional, uma necessidade de ordem polí-
tica e econômica do País. Explicou-me, ainda, que, por maior que 
seja a capacidade construtiva da Petrobrás, decorrerão muitos 
qüinqüênios antes de se poder atender às necessidades do consumo 
nacional, em matéria de refinação do petróleo. Assim, acha Sua 
Senhoria seria um crime contra a economia nacional tolhermos, 
por amor a um princípio, as atividades de um conjunto de refi-
narias, em funcionamento, ou a funcionar com capitais privados. 
E acrescentava o Presidente do Conselho Nacional do Petróleo: se 
queremos realmente resolver o problema, tendo em vista o inte-
rêsse econômico da Nação, aliemos as refinarias, às atividades das 
emprêsas privadas que aí estão. (Muito bem). Essas emprêsas, 
conjugadas com a Petrobrás, ainda não conseguirão, em muitos 
qüinqüênios, solucionar o problema nacional. E conclui Sua Se-
nhoria: do ponto de vista econômico, não é justificável a ressalva, 
ela é imperiosa. Agora, do ponto de vista político, nenhum incon-
veniente há em que essas refinarias continuem a existir, porque 
representam um papel mínimo ... 

O Sr. Nestor Duarte - Está no projeto Eusébio Rocha. :Não 
esquecer isto. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA- ... porque elas representam 
papel mínimo no quadro geral do problema do petróleo. 

Dizia o Professor Plínio Cantanhede: o poder econômico e 
político da Petrobrás será tão grande, a projeção nacional e externa 
da Petrobrás será tão avultada, tão gigantesca que a existência de 
pequeno número de atividades privadas, que não vamos interrom-
per, em nada influirá relativamente ao poder político concedido à 
União em matéria de petróleo. 

De modo que esta ressalva nenhuma desvantagem política 
trará. 

Pedi ao Professor Plínio Cantanhede que me desse por escrito 
a sua opinião. S. S.ª me escreveu uma carta datada de 28 de agôsto 
na qual em têrmos mais técnicos, mais seguros, mais concisos e 
mais fortes, declara, em substância o que estou acabando de expor 
à Casa. 
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A carta do Professor Plínio Cantanhede é a seguinte:  
"Rio de Janeiro, 28 de agôsto de 1952.  
Prezado amigo Deputado Gustavo Capanema:  
Acuso o recebimento da carta do ilustre amigo datada de 27 do  

mês próximo passado, na qual solicita o meu ponto de vista sôbre 
as "razões de ordem política e econômica" que justifiquem a res-
salva da permanência em vigor das autorizações já concedidas pelo 
Conselho, na forma da legislação vigente, para instalação de refi-
narias, e para que se mantenham em operação as refinarias priva-
das que estavam em funcionamento ao ser estabelecida a naciona-
lização em 1938 dessa forma de atividade econômica. 

O ilustre Deputado encontrará na nota anexa um resumo da 
atual situação do país no tocante à industrialização do petróleo. 
Em síntese a posição no momento nesse setor da máxima impor-
tância na economia do petróleo é a seguinte: 

1 SITUAÇÃO GERAL 

Refinaria do Estado em operação ou em 
construção ............................ . 

Refinaria em estudo (óleo,s lubrificantes) .. 
Refinarias planejadas para inicio de estudo 

dependendo de aprovação presidencial 

50.000 b/d 
10.000 b/d 

112.500 b/d 

Capacidade das refinarias do Estado que 
poderão estar em operação até 1956 .... 

Refinarias particulares em operação ou em 
construção ............................ . 

Refinarias particulares autorizadas, em fase 
de projeto ............................ . 

Refinarias particulares autorizadas, em fase 
de anteprojeto ........................ . 

6.300 b/d 

30.000 b/d 

2.500 b/d 

172.550 b/d 

Capacidade das refinarias particulares que 
poderão estar em operação até 1956 ..... 38.800 b/d 

Decorre da análise dessa Nota que para uma capacidade efe-
tiva das refinarias do Estado em 1954 de 50. 000 barris diários as 
refinarias particulares em operação ou cuja instalação foi auto-
rizada irão contrapor uma capacidade de 38. 800 barris diários, se 
até aquela data estiver~m as mesmas construidas e em operação. 
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A dominância do Estado nesse setor da industrialização do 
petróleo é assim evidente. Com as refinarias propostas no recente 
plano de localização de refinarias aprovado pelo Conselho Nacional 
do Petróleo e ora submetido ao Ex."'º Sr. Presidente da República, 
essa capacidade refinadora do Estado poderá estar aumentada até 
fins de 1955 de mais de 112. 000 barris diários, o que habilitará o 
Estado a refinar 172. 500 barris por dia representando cêrca de 
80% do parque refinador nessa época. 

Como é do conhecimento público e como já tive a honra de 
expor perante as ilustradas comissões técnicas dessa Casa, sempre 
me coloquei, como estudioso dos problemas econômicos entre aquê-
les que consideram a economia do petróleo, em tôdas as suas fases, 
intimamente vinculada à forma de exploração monopolística e à 
integração em sua organização. Dai resultar em face das atuais 
condições de desenvolvimento da economia nacional, a convicção 
firme de que sàmente o Estado diretamente ou de uma forma mais 
flexível e mais eficiente indiretamente através de uma sociedade 
de economia mista do tipo Petrobrás, poderá exercitar em nosso 
meio essa atividade de forma integral e monopólica. A formação 
do monopólio privado nacional, no campo econômico não encontra 
base em nossos recursos econômicos disponíveis ou fundamento 
nas circunstâncias atuais do nosso desenvolvimento industrial. Por 
outro lado, parece ter-se tornado evidente que apêlo ao capital 
estrangeiro para exercer essa função monopolistica na nossa explo-
ração petrolífera que precisa urgentemente se desenvolver não 
encontra ambiente em nossa opinião pública e não tem tido res-
sonância favorável nos nossos políticos e militares, uma vez que 
os problemas do petróleo apresentam aspectos políticos e de segu-
rança nacional que cumpre examinar ao lado dos seus aspectos 
puramente econômicos e técnicos. 

Dessa forma só me posso congratular com o ilustre Deputado 
que auscultando as correntes de opinião da maioria e das minorias 
da Câmara dos Deputados conseguiu tornar explicito o aspecto 
monopolístico das atividades do petróleo, que passarão a ser exer-
citadas pela União, no plano geral da política do petróleo através 
o Conselho Nacional do Petróleo e pela Petrobrás, sob o contrôle 
indiscutível do Estado, no tocante à execução dessa política traçada 
para o desenvolvimento das atividades do petróleo no país. 
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Ao lado dessa declaração explícita de monopólio do Estado a 
emenda propondo que de forma alguma sejam dadas novas auto-
rizações ou permitida a ampliação da capacidade de refino das 
instalações privadas em operação ou autorizadas a funcionar, rea-
firma de modo inequívoco a posição monopolística, no campo eco-
nômico, que o Govêrno se pretende reservar na exploração do 
petróleo em tôdas as suas fases. 

Diante da declaração de monopólio e principalmente a proibi-
ção de novas autorizações ou do aumento das concedidas não há 
como temer que no setor da industrialização do petróleo as refi-
narias privadas com um limite de refinação de 28. 000 barris diários 
possam se infiltrar ou per turbar na política traçada pelo Estado 
que poderá ter até fins de 1955 uma capacidade de refino de 172.000 
barris. Cumpre ainda assinalar que as refinarias privadas, em face 
da legislação vigente terão tôdas as suas operações técnicas, contá-
beis, econômicas e financeiras rigidamente controladas pelo Con-
selho Nacional do Petróleo, mesmo no tocante ao preço de venda 
de seus produtos, que <!leverá ser fixado por aquêle órgão. 

A meu ver a ressa+va que o Congresso Nacional venha a fazer 
no tocante às refinarias privadas em funcionamento ou autorizadas 
a funcionar não afetará, no ponto de vista econômico ao princípio 
do monopólio, que mui~o sàbiamente o Parlamento pretende tornar 
explícito, para a explqração petrolífera do país, desde que sejam 
também aprovadas as emendas concernentes à proibição de novas 
autorizações e principalmente a de expansão ou aumento da ca-
pacidade de refino das instalações em operação ou já autorizadas 
a funcionar. 

É bastante citar o exemplo do México que apesar de ter nacio-
nalizado a sua explor~ção petrolífera desde l.938 somente no ano 
passado concluiu a inçorporação dos bens das emprêsas que não 
foram incluídas na legislação de 1938 entre elas os da México Gulf 
Oil Company. 

Assim dada: 
a) a pequena proporção que as atuais refinarias em operação 

ou autorizadas a func~onar representam perante o parque refina-
dor em operação ou em construção e o já planejado pelo Estado; 

b) a impossibilidade de que tais entidades privadas possam 
exercer qualquer influência econômica no princípio do monopólio 
que o Estado pretende: adotar; 
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c) a proibição de novas autorizações além daquelas já con-
cedidas até 30 de junho p. p. e do aumento da capacidade de 
refino, objeto de emenda já apresentada; 

d) a carência atual de divisas para pagamento das nossas 
importações essenciais o que exige que seja facilitada a instalação 
de indústrias que possibilitem sensível economia dêsses meios de 
pagamento como acontece com a da refinaria do petróleo, uma vez 
que por essa forma não abra o Estado mão dos princípios bases 
que formular para a execução da sua política econômica; 

e) as circunstâncias naturais, decorrentes de só agora estar-
mos entrando em fase intensa de empreendimentos no domínio do 
petróleo, de falta de técnicos especializados em número bastante e 
de equipamentos peculiares a atender a grande concentração de 
esforços que o Estado será obrigado a manter para realizar em 
curto prazo o programa de ação traçado na mensagem presidencial 
que encaminhou o Projeto n.o 1. 516-B, de 1951: julgo que a res-
salva proposta por V. Ex.a não afeta o princípio monopolístico que 
o Govêrno pretende imprimir à legislação do petróleo e além disso, 
nas atuais circunstâncias e com as limitações previstas na proposta 
de Vossa Excelência é a que melhor consulta aos interêsses do país 
de aumentar no menor prazo possível o parque refinador nacional. 

Naturalmente o assunto envolve pontos de vista políticos e 
jurídicos, que não poderiam ser objetivo de apreciação de minha 
parte, como administrador, técnico e estudioso dos problemas eco-
nômicos, mormente por considerar que a elevação dos debates no 
campo político e as brilhantes afirmações de ordem jurídica que 
têm surgido no Parlamento ao ser discutida a patriótica Mensagem 
do Poder Executivo visaram sempre dar o instrumento legal ao 
país, capaz de resolver de forma corajosa e objetiva um problema 
de tanta importância como o da exploração do petróleo no país. 

Muito grato pela honra que o ilustre Deputado acaba de me 
conceder solicitando a minha modesta opinião, subscrevo-me aten-
ciosamente. 

(a) Plínio Cantanhede". 
Por esta carta os meus colegas verão que é inteiramente legí-

tima a minha conduta nas negociações, ao ficar intransigente no 
tocante ao problema das refinarias em funcionamento ou autori-
zadas. Como não foi possível que o entendimento se fizesse, também, 
com relação a êste assunto e, como o meu patriotismo, da maneira 
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por que o entendia, não me permitia transigir neste ponto, obtive 
dos companheiros com quem negociava que esta matéria seria 
resolvida pela maioria dos votos do plenário, ficando os Partidos 
integrantes da composição livres de votar como mais acertado lhes 
parecesse. 

O Sr. Ernani Sátiro - Realmente, V. Ex.a retrata o que ocor-
reu. Vossa Excelência está defendendo com tanta lealdade seu ponto 
de vista, como o fiz, sem que nenhum de nós fugisse das combi-
nações. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA- Muito obrigado a V. Ex.ª. 
Como Vossa Excelência vê, Senhor Presidente, estou neste mo-

mento na tribuna na defesa de um ponto de vista que me coloca 
muito bem perante os interêsses econômicos e políticos de nosso 
país e que relativamente às combinações realizadas sôbre a ma-
téria, nenhuma dificuldade trará, em face do que acaba de declarar 
o Deputado Ernani Sátiro. 

1 

Concluo, portanto, convocando não só aquêle Partido, não só 
aquêle correligionário, mas convocando a Casa de um modo geral, 
no sentido de que, atendendo às poderosas razões de ordem política 
e econômica a que acabo de me referir, votem favoràvelmente à 
subemenda apresentad21- pela Comissão de Justiça, segundo a qual 
as atividades autorizadas e consideradas até agora são ressalvadas 
do principio do monopplio fixado no projeto. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

O SR. VIEIRA LINS * - Sr. Presidente, quero apenas definir 
a posição do meu partido em face da emenda, para que dúvidas não 
fiquem, no futuro, sôbire como votamos. Ouvimos, por parte do 
Líder da Maioria a explicação cabal, sem todavia determinar se 
fechasse a questão no meu partido. Desta forma, dou aos meus 
companheiros liberdade de votar, no caso, embora votando eu pela 
encampação de tôdas as refinarias. 

Entendo que êste é, realmente, o ponto de vista consentâneo 
com o programa do Il1!eu partido. Acho que é essa a orientação 
segura dentro do princípio monopolista por que foi votada a Pe-
trobrás. (Muito bem; muito bem). 

• Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam a subemenda C, 
salvo o destaque queiram ficar como estão. (Pausa). 

Aprovada. 
O SR. LOBO CARNEIRO (Pela ordem) - requer verificação 

de votação. 
Feita a votação simbólica é dada como aprovada. 
O SR. LOBO CARNEIRO (Pela ordem) - insiste na verifi-

cação da votação, por bancadas. 
Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-

nhece-se terem votado a favor 92 Srs. Deputados e contra 7; total: 
99, com o Senhor Presidente 100. 

O SR. PRESIDENTE - Não há número. 
Vai-se proceder à chamada e conseqüente votação nominal. 
Os Senhores Deputados que votarem a favor responderão sim 

e os que votarem contra responderão não. 

O SR. ARTUR SANTOS (3.º Secretário, servindo de 1.º) pro-
cede à chamada nominal. 

O SR. PRESIDENTE - Responderam à chamada e votaram 
214 Senhores Deputados, sendo 197 sim e 17 não.  

Está aprovada a subemenda C, salvo o destaque.  
Votaram sim os Senhores Deputados:  

Amazonas: 

André Araújo - PDC.  
Antônio Maia - PSD.  
Paulo Neri - UDN.  
Pereira da Silva - PSD.  
Rui Araújo - PSD.  

Pará: 

Armando Corrêa - PSD.  
Augusto Meira - PSD.  
Deodoro de Mendonça - PSP.  
Epílogo de Campos - UDN.  
Lameira Bittencourt - PSD.  
Nelson Parijós - PSD.  
Virgínio Santa Rosa - PSP.  
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Maranhão: 

Afonso Matos - PST. 
Alfredo Dualibe - PST. 
Clodomir Millet - PSP. 
Cunha Machado - PST. 
Paulo Ramos - PTB. 

Piauí: 

Chagas Rodrigues - UDN.  
José Cândido - UDN.  
Leónidas Melo - PSD.  
Mirocles Veras - PSD (2-12-52).  
Vitorino Corrêa - PSD.  

Ceará: 

Adolfo Gentil - ~SD.  
Alfredo Barreira -- UDN.  
Armando Falcão -.- PSD.  
Humberto Moura ..,_ UDN.  
Leão Sampaio - 'PDN.  
Menezes Pimentel - PSD.  
Moreira da Rocha - PR (10-11-52).  
Otâvio Lobo - PSD.  
Parsifal Barroso -- PTN.  
Paulo Sarasate - UDN.  
Sâ Cavalcanti - PSD.  
Virgílio Tâvora - UDN.  

Rio Grande do Norte: 

Aluísio Alves - UpN.  
André Fernandes - UDN.  
José Augusto -- UDN.  
Abelardo Calafange - PSD (3-12·52).  

Paraíba: 

Alcides Carneiro - PSD. 
Elpidio de Almeida - PL. 



- 237 -

Ernâni Sâtiro - UDN.  
Janduí Carneiro - PSD.  
João Agripino - UDN.  
José Gaudêncio - UDN.  
Osvaldo Trigueiro - UDN.  
Pereira Diniz.  

Pernambuco: 

Barros Carvalho - UDN. 
Lima Cavalcanti - UDN. 
Neto Campeio - UDN. 
Ulisses Lins - PSD. 

Alagoas: 

Freitas Cavalcanti - UDN.  
Medeiros Neto - PSD.  
Mendonça Júnior - PSD.  
Muniz Falcão - PSP.  
Rui Palmeira - UDN.  

Sergipe: 

Amando Fontes - PR.  
Carvalho Neto - PSD.  
Francisco Macedo - Pl'B.  
Leandro Maciel - UDN.  
Leite Neto - PSD.  
Orlando Dantas - PSB.  

Bahia: 

Aliomar Baleeiro - UDN.  
Aluísio de Castro - PSD.  
Antônio Balbino - PSD.  
Berbert de Castro - PSD.  
Carlos Valadares - PSD.  
Gileno Amado - UDN (29-11-52).  
Jaime Teixeira - PSD.  
Eduardo Catalão - PTB.  
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Josê Guimarães - PR.  
Lafaiete Coutinho - UDN.  
Luis Viana.  
Manoel Novaes - PR.  
Nelson Carneiro.  
Nestor Duarte.  
Rafael Cincurá - UDN.  
Rui Santos - UDN.  
Vasco Filho - UDN.  

Espírito Santo: 

Dulcino Monteiro - UDN. 
Eurico Sales - PSD. 
Francisco Aguiar - PSD. 
Napoleão Fontenele - PSD. 

Distrito FedeJ;"al: 

Breno da Silveira - UDN.  
Edison Passos - PTB.  
Gama Filho - PSP.  
Heitor Beltrão - UDN.  
Jorge Jabour - UDN.  
Lopo Coelho - PSD.  
Lutero Vargas - PTB.  
Mário Altino - PTB.  
Maurício Joppert - UDN.  

Rio de Janeiro: 

Brígida Tinoco - PSD.  
Celso Peçanha - PTB.  
Galdino do Vale - UDN  
Getúlio Moura - PSD.  
José Pedroso - PSD.  
Miguel Couto - :PSD.  
Raimundo Padilha - UDN:  
Saturnino Braga - PSD.  
Tenório CavalacnU - UDN.  
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Minas Gerais: 

Afonso Arinos - UDN. 
Antônio Peixoto - UDN. 
José Esteves. 
Benedito Valadares - PSD. 
Bias Fortes - PSD. 
Clemente Medrado - PSD. 
Daniel de Carvalho - PR. 
Euvaldo Lodi - PSD. 
Feliciano Pena - PR. 
Guilherme Machado - UDN. 
Guilhermina de Oliveira - PSD. 
Gustavo Capanema - PSD. 
Israel Pinheiro - PSD. 
Jaeder Albergaria - PSD. 
José Bonifácio - UDN. 
Leopoldo Maciel - UDN. 
Licurgo Leite - UDN. 
Lúcio Bittencourt - PTB. 
Machado Sobrinho - PTB. 
Magalhães Pinto - UDN. 
Manoel Peixoto - UDN. 
Olinto Fonseca - PSD. 
Osvaldo Costa - PSD. 
Pinheiro Chagas - PSD. 
Rondon Pacheco - UDN. 
Tancredo Neves - PSD. 
Vasconcelos Costa - PSP. 

São Paulo: 

Alberto Botino - PTB.  
Anísio Moreira - PSP.  
Antônio Feliciano - PSD.  
Arnaldo Cerdeira - PSP.  
Artur Audrá - PTB.  
Campos Vergal - PSP.  
Carmelo d'Agostino - PSP.  
Cirilo Júnior - PSD (5-12-52).  
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Emílio Carlos - PTN. 
Ferreira Martins - PSP. 
Herbert Levi - UDN. 
Iris Meinberg - UDN. 
!vete Vargas - PTB. 
Lauro Cruz - UDN. 
Lima Figueiredo - PSD. 
Manhães Barreto - PSP. 
Marino Machado - PSD. 
Marrey Júnior - PTB. 
Moura Rezende - PSP. 
Menotti del Picchia - PTB. 
Nelson Omegna - PTB. 
Noveli Júnior - PSD. 
Pereira Lopes - UDN. 
Ranieri Mazzilli - PSD. 
Romeu Fiori - PTB. 
Ulisses Guima'rães - PSD. 
Vieira Sobrinho - PSP. 

Goiãs: 

Benedito Vaz - PSD. 
Jales Machado - UDN. 
João d'Abreu ~PSP. 
José Fleury - PSD. 
Paulo Fleury - PSD. 
Plínio Gayer - PSD. 

Mato Gro~so: 

Aral Moreira - UDN. 
Ataíde Bastos - UDN. 
Dolor de Andrade - PTB. 
Lício Borralho - PTB. 
Filadelfo Garcia - PSD. 
Ponce de Arru\ia - PSD. 
Virgílio Corrêa - PSD. 
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Paraná: 

Lauro Lopes - PSD.  
Ostoja Roguski - UDN.  
Paraílio Borba - PTB.  

Santa Catarina: 

Agripa Faria - PSD.  
Joaquim Ramos - PSD.  
Jorge Lacerda - UDN.  
Leoberto Leal - PSD.  
Plácido Olímpio - UDN.  
Wanderley Júnior - UDN.  

Rio Grande do Sul: 

Aquiles Mincarone - PTB. 
Clóvis Pestana - PSD. 
Coelho de Souza - PL. 
Daniel Faraco - PSD. 
Fernando Ferrari - PTB. 
Flores da Cunha - UDN. 
Godói Ilha - PSD. 
Humberto Gobbi - PTB (14-12-52). 
Hermes de Souza - PSD. 
Henrique Pagnoncelli - PTB. 
Nestor Jost - PSD. 
Paulo Couto - PTB. 
Raul Pila - PL.  
Sílvio Echenique - PTB.  
Vítor Issler - PTB (9-11-52).  
Willy Frõhlich - PSD.  
Wolfram Metzler - PRP.  

Acre: 

José Guiomard - PSD.  
Oscar Passos - PTB.  

J6 - 26 24G 
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Amapã: 

Coaraci Nunes - PSD. 

Guaporé: 

Aluísio Ferreira - PTB. 

Rio Branco: 

Félix Valois - PSP. 

Votaram não os Senhores Deputados: 

Amazonas: 

Plínio Coelho - PTB. 

Parã: 

Armando Corrêa - PSD. 

Pernambuco: 

Severino Maris -- PTB. 

Alagoas: 

Ari Pitombo - fTB. 
Joaquim Viegas - PST. 
Mendonça Brag~ - PSP. 

Bahia: 

Abelardo Andréa - PTB.  
Hélio Cabral - PR.  
Joel Presidio - PTB.  

Espírito Sa~to: 

Ponciano dos Sfl,ntos - PRP. 

Distrito Federal: 

José Romero - PTB. 
Lobo Carneiro -- PRT. 
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Rio de Janeiro: 

Flávio Castrioto - PSP. 

São Paulo: 

Carmelo d'Agostino - PSP. 
Eusébio Rocha - PTB. 

Paraná: 

Manoel Ribas - PTB. 
Vieira Lins - PTB. 

O SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa e vou submeter a 
votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro a V. Ex.ª destaque para o artigo 13, da Subemenda C 
à Emenda n.º 1 do Projeto n.º 1.516-B, de 51 (Petrobrás). 

Sala das Sessões, 1.0 de setembro de 1952. - Ernani Sátiro. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores Deputados que aprovam 
queiram ficar como estão. (Pausa). 

Aprovada. 
o SR. ERNANI SATIRO (Pela ordem) - requer verificação 

da votação. 
Feita a nova votação simbólica é dada como aprovada. 
O SR. ERNANI SATIRO (Pela ordem) insiste na verificação 

da votação por bancadas. 
Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-

nhece-se terem votado a favor 129 Srs. Deputados e contra 54. 
Total 183, com o Sr. Presidente, 184. 

O SR. PRESIDENTE - Com a aprovação desta emenda, fica 
prejudicada a Emenda n.º 64. 

Os Srs. que aprovam o requerimento de preferência para o 
Projeto n.0 1. 516 queiram ficar como estão. (Pausa). 

Aprovado. 
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o SR. PRESIDENTE - Em votação o 

PROJETO N.º 1. 516-B, DE 1951 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º - Fica a União autorizada a incorporar, na forma 

desta Lei uma sociedade por ações, denominada fetróleo Brasileiro 
Sociedade Anônima. 

Art. - A Petróleo Brasileiro S.A. terá por objeto a pesquisa, 
a lavra, a refinação, o comércio e o transporte de petróleo e de 
seus derivados, inclusive do xisto betuminoso, bem como quaisquer 
atividades correlatas ou afins. 

Parágrafo único - A pesquisa e a lavra, realizadas pela So-
ciedade, independerão de autorizações ou concessões prévias e obe-
decerão a planos aprovados pelo Conselho Nacional do Petróleo. 

Art. 3.º - O capital da Sociedade será inicialmente de quatro 
bilhões de cruzeiros (yr$ 4. 000. 000. 000,00), dividido em 20. 000. 000 
(vinte milhões) de ações nominativas, do valor de Cr$ 200,00 
(duzentos cruzeiros) cada uma. 

§ 1.0 - Até o ano de 1956 o capital será elevado a um mínimo 
de Cr$ 10.000.000.QOO,OO (dez bilhões de cruzeiros), na forma 
prevista no Art. 6.0 • 

· § 2.0 - Os aumentos de capital poderão dividir-se, no todo ou 
em parte, em ações p~eferenciais, que serão oferecidas à subscrição 
pública ou aos tomadçires a que se refere esta Lei. 

Art. 4.º _;_ A União subscreverá a totalidade das ações que 
constituem o capital inicial da Sociedade e para a sua integrali-
zação disporá dos beps e direitos que possui, relacionados com o 
petróleo, inclusive j~zidas de petróleo de rochas betuminosas e 
pirobetuminosas e de gases naturais. 

. § 1.º - Se o valor dos bens e direitos referidos neste artigo, 
apurado mediante avaliação na forma da lei não bastar para a 
integralização do capital, a União o fará em dinheiro. 

§ 2.º - Fica o Teisouro Nacional, no caso previsto no parágrafo 
anterior autorizado a fazer adiantamentos sôbre a receita dos tri-
butos e contribuições destinadas à integralização do capital da 
Sociedade, ou a efétuar operações de crédito por antecipação da 
receita até a quantia de Cr$ 1. 500. 000. 000,00 (um bilhão e qui-
nhentos milhões de cruzeiros). 
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Art. 5.º - A União transferirã aos Estados, Distrito Federal e 
Municipios e às pessoas referidas nos Arts. 7.º, 9.0 e 13 as ações 
que lhes couberem, nos têrmos desta Lei, ou que quiserem adquirir, 
desde que não fiquem reduzidas as ações ordinárias de sua proprie-
dade a menos de 51 % do capital. 

Art. 6.º - Os aumentos periódicos do capital da Sociedade far-
-se-ão com recursos mencionados nos artigos seguintes. 

Art. 7.º - A parte da receita do impôsto único sôbre combus-
tíveis líquidos, a ser empregados em empreendimentos ligados à 
indústria do petróleo, terá a seguinte aplicação: 

I - Os 40% (quarenta por cento) pertencentes à União, na 
integralização de ações. e obr7gações da Sociedade; 

II - Os 60% (sessenta por cento) pertencentes aos Estado.<i 
e Municípios poderão ser aplicados na tomada de ações e obrigações 
da Sociedade ou de emprêsas dela subsidiárias. 

Parágrafo único - A quota de 60% (sessenta por cento) per-
tencente aos Estados e Municípios não lhes será distribuída en-
quanto não estiver assegurada sua imediata aplicação na forma 
da alínea II dêste artigo, podendo ser isentados os Municípios com 
menos de 100. 000 (cem mil) habitantes. 

Art. 8.º - O produto dos impostos de importação e de con-
sumo incidentes sôbre veículos. automóveis, e de impôsto sôbre a 
remessa de valores para o exterior, correspondente à importação 
dêsses veiculas, suas peças e acessórios, se destina à solução pela 
União de capital da Sociedade. 

Parágrafo único - As contribuições especiais para pesquisa 
e outras, a que se obrigam as emprêsas concessionárias, na forma 
da lei vigente, e ainda as multas em que incorrerem os titulares 
de autorizações ou atividades relacionadas com hidrocarburetos 
liquidas serão destinados à subscrição pela União de capital da 
Sociedade ou de suas subsidiárias dedicadas à pesquisa e à pro· 
dução do óleo cru. 

Art. 9.º - Os proprietários de veículos automóveis, terrestres, 
aquáticos e aéreos, contribuirão anualmente, até o exercício de 
1956, com as quantias discriminadas na tabela anexa a esta Lei e 
que dela é parte integrante, recebendo certificados que serão subs-
tituídos por ações ou obrigações da Sociedade, os quais conterão 
declaração expressa dêsse direito. 
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Parágrafo único - O emplacamento de veículos terrestres, o 
registro anual de embarcações e os certificados de navegabilidade 
de aeronaves só serão realizados ou concedidos após pagamento da 
contribuição a que se refere êste artigo. 

Art. 10. - Os recursos destinados à Sociedade pela União, 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, ou por particulares, 
serão recolhidos, desde que não aplicados imediatamente na inte-
gralização de ações ou na tomada de obrigações, a conta ou contas 
especiais no Banco do Brasil, e em outros bancos com os quais o 
focorporador ou Sociedade contrate a coleta das contribuições. 

§ 1.º - A União poderá movimentar os recursos da Sociedade 
antes de sua constituição, para ocorrer às respectivas despesas. 

§ 2.0 - Ainda que não tenham sido distribuídas as ações cor-
respondentes ao aumento de capital, a Sociedade poderá movi-
mentar as contas especiais referidas neste artigo. 

Art. 11. - Se os recursos a que se refere o artigo anterior 
ultrapassarem a quantia que permita a integralização do montante 
de capital referido no' Art. 3.º, § 1.º, o Poder Executivo poderá, caso 
o excesso não seja es;:;encial ao desenvolvimento do programa na-
cional do petróleo, ~ncorporá-lo a outros fundos ou entidades, 
especiais, criados por lei, e destinados a investimentos básicos ao 
desenvolvimento econômico do país. 

Art. 12. - A Soçiedade poderá emitir, até o limite do dôbro 
do seu capital social integralizado, obrigações ao portador, com ou 
sem garantia do Tesouro. 

§ 1.0 - Os estatutos determinarão as condições em que as 
obrigações poderão ser convertidas em ações, observados os limites 
da presente Lei. 

§ 2.º - As obrig::i,ções serão abertas à tomada voluntária pelas 
entidades públicas e particulares. 

§ 3.º - A Socieqade deliberará sôbre a oportunidade em que 
a tomada de obrigações poderá ser opcional em relação à subscri-
ção de capital, nos casos de subscrição em obediência a dispositivos 
desta Lei. 

Art. 13. - Poderão ser acionistas da Sociedade, com direito 
a voto: 

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

ações ordinárias a 20. 000 (vinte mil); 
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III - As pessoas jurídicas de direito privado, organizadas com 
observância do disposto no Art. 9.0 , alínea "b", do Decreto n.º 4.071, 
de 12 de maio de 1939, limitada a aquisição de ações ordinárias a 
100.000 (cem mil); 

IV - As demais pessoas jurídicas de direito privado, brasi-
leiras, até o limite de 20.000 (vinte mil) ações ordinárias. 

Art. 14. - A Sociedade será dirigida por um Conselho de 
Administração, constituído da seguinte forma: 

§ l.º - O Presidente da República nomeará quatro diretores, 
dos quais um será o presidente da Sociedade e do Conselho de 
Administração 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 sepa-
radamente 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) da participação mais 
um diretor, até o limite de três. 

§ 3.º - Desde que a participação de pessoas físicas e jurídicas 
de direito privado exceda a 7,5% (sete e meio por cento) do capital 
social, ser-lhe-á assegurada a faculdade de elegerem separadamente 
um diretor, correspondendo à ampliação de 7,5% (sete e meio por 
cento) da participação mais um diretor, limitados a dois os dire-
tores eleitos por essa categoria de acionistas. 

§ 4.º - Desde que o número de diretores exceda de quatro, 
ao Presidente da República caberá designar os três diretores que, 
com o presidente, constituirão a Diretoria Executiva. 

§ 5.º - Os estatutos determinarão um critério semelhante ao 
da composição do Conselho de Administração para a constituição 
do Conselho Fiscal da Sociedade. 

§ 6.º - É privativo dos brasileiros natos o exercício das fun-
ções de presidente, membro do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal da Sociedade. 

Art. 15. - Somente quando as ações em poder do público, das 
entidades paraestatais, dos Municípios, do Distrito Federal e dos 
Estados auferirem dividendos de 8% (oito por cento), será atri-
buído dividendo ao capital integralizado pela União; somente 
quando os dividendos que couberem à União atingirem 6% (seis 
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por cento), poderão ser fixadas percentagens ou gratificações por 
conta dos lucros, pela Assembléia Geral de Acionistas, à Admi-
nistração da Sociedade. 

Art. 16. - O Poder Executivo reaplicará na Sociedade os divi-
dendos e juros que forem distribuídos às ações e obrigações de 
propriedade da União. 

Art. 17. - A Sociedade operará diretamente ou através de 
emprêsas que organizar ou a que se associar, com a aprovação do 
Conselho Nacional do Petróleo, nas quais deverá deter sempre a 
maioria das ações com direito a voto. 

Art. 18. - Fica a Sociedade autorizada a dar garantia a 
financiamentos tomados no país ou no exterior por emprêsa sub-
sidiária, dependendo de prévia e específica aprovação do Conselho 
Nacional do Petróleo. 

Parágrafo único. - O Poder Executivo poderá dar, ainda, aos 
financiamentos tomados pela Sociedade e pelas suas subsidiárias, 
a garantia do Tesouro NSicional, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do capital integralizado da Sociedade, quando se tornar necessário, 
pelo vulto da operação e pelo eminente interêsse nacional em 
causa. 

Art. 19. ---: Os atos de constituição da Sociedade e de inte-
gralização do seu capital, bem como as propriedades que possuir 
e as aquisições de bens móveis e imóveis que fizer, e ainda os 
instrumentos de mandatp para o exercício do direito de voto nas 
Assembléias Gerais, serãc:i isentos de impostos e taxas e quaisquer 
outros ônus fiscais. 

Parágrafo único. - O Presidente da República designará ,por 
decreto o representante da União nos atos constitutivos da So-
ciedade. 

Art. 20. - A Sociedaide gozará de isenção de direitos de impor-
tação para consumo, em relação aos maquinismos, seus sobres-
salentes e acessórios, aparelhos, ferramentas, instrumentos e ma-
teriais destinados à construção, instalação, ampliação, melhora-
mento, funcionamento, exploração, conservação e manutenção de 
suas instalações, para os fins a que se destina. 

Parágrafo único. - Todos os materiais e mercadorias referidos 
neste artigo, com restri<~ão quanto à similaridade, serão desem-
barcados mediante portaria dos inspetores das Alfândegas. 
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TABELA A QUE SE REFERE O ART. 9.º DESTA LEI  

A) Automóveis, inclusive camionetas: 
a) Particulares: 

Cr$ 
de pêso até 1.000 kg, inclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 
de pêso entre 1.000 a 1.500 kg, inclusive . . . . . . . . . 2.000,00 
de pêso entre 1.500 e 1.800 kg, inclusive . . . . . . . . . 4.000,00 
de pêso superior a 1. 800 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 000,00 

Nota: l.ª - Reduzem-se de 20% (vinte por cento) as contri· 
buições quando se relacionarem com automóveis de cinco a dez 
anos de fabricação; e de 60% (sessenta por cento) quando se tratar 
de automóveis de mais de dez anos. 

Nota: 2.ª - Aumentam-se de 20% (vinte por cento) as contri-
buições quando o proprietário possuir dois automóveis, e de mais 
20% (vinte por cento) para cada unidade adicional que possuir; 
entendendo-se, para êsse efeito, como pertencentes a um único 
proprietário os automóveis matriculados em nome dos seus de-
pendentes. 

1 

Nota: 3.ª - Aplicam-se aos jipes e outros automóveis de 
reduzido valor utilizados ~m atividades agropecuárias, florestais, 
mineiras, em obras públicas, as bases de contribuição a seguir espe-
cificadas para os automóveis de aluguel. 

b) De aluguel: 
Cr$ 

de pêso até 1.000 kg, ~nclusive .. . . . .. . .. . .. . . .. .. . 200,00 
de pêso entre 1. 000 e +. 500 kg, inclusive . . . . . . . . . .. 400,00 
de pêso entre 1. 500 a 1. 800 kg, inclusive . . . . . . . . . 800,00 
de pêso superior a 1 . 800 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 600,00 

Nota: - Reduzem-se de 50% (cinqüenta por cento) as con-
tribuições, quando se relacionarem com automóveis de mais de 
cinco anos de fabricação, caso em que os de pêso até 1. 000 quilo-
gramas ficarão isentos; e isentam-se todos os automóveis de mais 
de dez anos de fabricação. 
B) Caminhões e outros veículos de carga: 

Cr$ 
de menos de uma tonelada de carga ............. . 200,00 
de uma a duas toneladas de carga .............. .. 400,00 
de duas a cinco toneladas de carga .............. . 800,00 
de cinco a sete toneladas de carga .............. . 1.200,00 
de sete a dez toneladii.s de carga ................ . 1.600,00 
de mais de dez toneladas de carga ............... . 2.000,00 
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Nota: - Reduzem-se de 50% (cinqüenta por cento) as con-
tribuições, quando se relacionarem com veículos de mais de. cinco 
anos de fabricação, caso em que os de capacidade inferior a. uma 
tonelada ficarão isentos; e isentam-se todos de mais de dez anos 
de fabricação. 

C) ônibus: 
Cr$ 

com capacidade até 20 passageiros, inclusive 1.600,00 
com capacidade de 21 a 30 passageiros ........... . 2.400,00 
com capacidade de 31 a 40 passageiros ....·...... . 3.200,00 
com capacidade de 41 ou mais passageiros 5.000,00 

D) Veículos Aquáticos: 
Cr$ 

com motor até 5 H.P. 400,00 
com motor de mais de 5 até 10 H.P. .......... 1.000,00 
com motor de mais de 10 até 20 H.P. .......... 2.400,00 
com motor de mais de 20 até 30 H.P. .......... 4.000,00 
com motor de mais' de 30 até 50 H.P. .......... 6.400,00 
com motor de mais de 50 até 100 H.P. .. . . .. . .. . 12.000,00 
com motor de mais de 100 H.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 

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

b) Para transportes industriais ou comerciais: 

Cr$  
com motor até 10 H. P. . ........................ . isentos  
com motor de mais de 10 até 20 H. P. . ........ . 200,00  
com motor de mais de 20 até 30 H. P. . ........ . 400,00  
com motor de mais de 30 até 50 H. P. . ........ . 800,00  
com motor de mais de 50 até 100 H. P. . ........ . 1.200,00  
com motor de mais de 100 H.P. .. .............. .. 2.000,00  

Nota: l.ª - Reduzem-se de 50% (cinqüenta por cento) as 
contribuições, quando se referirem a embarcações equipadas com 
motores de mais de cinco anos de uso, em que serão isentas as 
enibarcações com motores até 20 lIP; 
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Justificação 

o substitutivo da Comissão de Segurança Nacional ao Projeto 
n.º 1.516-A é o Projeto n.º 1.595-A, com as cinco emendas apro-
vadas por essa Comissão. 

O item (b) do Art. 6.0 e o Art. 7.0 devem ser rejeitados, em 
face de já haver sido aprovado nesta Casa o Projeto n.o 1.517-D. 
Suprimindo-se êsse item (b) do Art. 6.º e o Art. 7.º, os recursos 
destinados a empreendimentos ligados à indústria do petróleo pelo 
Projeto n.o 1. 517-D se enquadrarão perfeitamente no item (d) do 
Art. 6.º do substitutivo da Comissão de Segurança Nacional. 

Requeremos sejam votados em grupo a emenda ao Projeto 
n.0 1.595-1952, da Comissão de Segurança Nacional números 1 -
2 - 3 - 4 - 5. 

·Sala das Sessões, l.º de setembro de 1952. - Gustavo Ca-
panema. 

O SR. PRESIDENTE - Vem à Mesa a seguinte 

DECLARAÇAO DE VOTO 

Declaro que vencido nas emendas por mim apresentadas, pelas 
quais seria constituído um substitutivo geral da matéria contida 
no Projeto, passei a votar as emendas de sorte que fôsse o menos 
possível prejudicada a cooperação dos capitais particulares na 
industrialização e no comércio do petróleo. Ainda mais, no que se 
refere ao monopólio absoluto do Estado, manifestei-me contrària-
mente não só no que se refere à exclusividade administrativa por 
parte do Poder Público, se não ainda em se não reconhecer como 
formar de monopólio estatal as modalidades de sociedades de 
economia mista e as concessões outorgadas sob fiscalização pública. 

Sala das Sessões, em 2 de setembro de 1952. - Alde Sampaio. 

O SR. RAIMUNDO PADILHA (Para explicação pessoal) -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em face das múltiplas interpreta-
ções nesta Casa encontradas pelo aparte que tive a honra de dar, 
hoje, ao Sr. Deputado Ernani Sátiro, no sentido de que a resolução 
tomada relativamente ao Projeto n.º 1. 516 produzia determinadas 
conseqüências que iriam favorecer a linha política do Partido Co-
munista; em face das várias interpretações, muitas delas contradi-
tórias, é de meu dever prestar amplos esclarecimentos da minha 
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atitude que nada tem de insensata, nem de menos refletida, por-
que sou de natureza daqueles homens que pensam muito antes de 
pronunciar sua palavra e de assumir uma atitude, sobretudo uma 
atitude política. 

Quero dizer, esclarecendo minha posição, que o Projeto nú· 
mero 1. 516, quando apresentado nesta Casa, posteriormente modi-
ficado em alguns pontos secundários, recebeu meu pleno assenti-
mento desta tribuna e nesta mesma tribuna cometi o ato de ele-
mentar justiça de reconhecer que nem todos aquêles que perfilavam 
a tese do monopólio estatal não estavam, por isto mesmo vinculados 
à linha política do Partido Comunista e citei, expressamente, o 
Sr. Deputado Bilac Pinto e, se não me engano, os Srs. Deputados 
Coelho de Souza e Artur Bernardes. Isto era de elementar justiça, 
como da mesma sorte me ocorria a obrigação de afirmar de outro 
lado, que nem todos aquêles que não aceitavam a panacéà do mo-
nopólio estatal por isso mesmo deviam ser envolvidos na vasta e 
universal increpação de entreguistas, de vendidos ao capitalismo 
internacional. Foi isto <:1.ue eu disse, serena, mas veementemente 
desta tribuna. 

O projeto, tal como yeio do Executivo, era uma proposição que 
assegurava a livre iniciativa; era um projeto que tinha, pelo menos, 
fundamento em raízes econômicas racionais, inspirado em dados 
da realidade político-ecqnômica nacional, sobretudo no que con-
cerne aos princípios da atividade privada. Mostrei, de forma tão 
precisa quanto possível, quando se discutiu, dentro das linhas da 
economia política, êsses fatôres de produção intervenientes num 
processo econômico. Disse-o desta tribuna de uma forma que repu· 
tei quase didática para me fazer plenamente claro. Muito bem! 
Passam-se os dias. O Partido Comunista continuava na sua ~tivi
dade incessante de prop;aganda do monopólio. Outros partidos ou 
outros homens de expre:ssão política, não comunistas, tomaram a 
mesma atitude política mental ou doutrinária. Nada tenho a ver 
com essa atitude, nem estou lançando contra êsses homens incre-
pações de bolchevistas. 

Não obstante essa li:p.ha racional, precisa, nítida, o Govêrno da 
República, através do seu lider, extremamente preocupado com 
aquilo que se dizia de entreguismo, na sua conduta sempre obe-
diente aos impulsos ou às manifestações da demagogia, entendeu 
de refugir a compromissos que reputo doutrinários, para vir aqui 
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flexionar-se diante dos adeptos do monopolismo estatal. E, o que 
é mais grave, trouxe daí, do conluio, das confabulações com vários 
partidos chamados do centro, partidos conservadores, trouxe, dai, 
repito, o que me permito classificar e Vossas Excelências verão, 
quando relerem o projeto escorreito, já todo êle emendado de pro-
duto andrógino. É o que resultará desta votação. 

Ora, meus Senhores, não tomei a atitude do nobre represen-
tante do Partido Comunista nesta Casa, de combate a determinadas 
emendas, como atitude de oposição frontal. S. Ex.ª que me perdoe, 
mas devo entender de comunismo pelo menos tanto quanto o 
ilustre representante daquele Partido, porque tenho nesta luta ape-
nas 20 anos. Então, a atitude de oposição formal, assumida nesta 
Casa em relação a alguns problemas secundários, deu aos senhores 
conservadores desta Câmara a emenda e a ilusão de que o Partido 
Comunista estava muito triste com os resultados, com os lucros 
que vinha obtendo na tramitação dêste projeto. 

Ora, como nesta Casa do Parlamento, órgão político, as opi-
niões políticas devem ser expressas com a maior lealdade e a maior 
sinceridade, entendi como meu dever de homem público, assinalar 
o êxito político do Partido Comunista. Diriam alguns que isto 
envolvia ou implicava certa inabilidade. 

O Sr. Carmelo D'Agostino - De referência à vitória que Vossa 
Excelência atribuiu ao Parlamento em face daquilo que vem rece-
bendo, com aprovação, o Projeto n.º 1. 516, e aquilo que se diz como 
rótulo de um monopólio estatal - a exploração do petróleo conti-
nente nesse projeto - devo dizer a V. Ex.ª que, num discurso por 
mim feito da tribuna, sôbre o histórico da pilhagem do petróleo no 
mundo, não deixei de aludir à Rússia, como país que se havia apo-
derado de terras alheias para tirar petróleo. Nesse dia acentuei em 
presença do Sr. Deputado Lobo Carneiro, que a Rússia não titu-
beara, sequer, entrar na discussão de qualquer royalty ou de 
alguma forma contratual de exploração de petróleo na Asia. Apo-
derou-se logo de uma faixa de terra e nela fincou a bandeira da 
foice e do martelo como propriedade sua. Na ocasião, verberei a 
conduta da Rússia. Concluindo, direi a V. Ex.ª: não vejo na pes-
soa do Deputado Lobo Carneiro uma vitória do Partido Comunista, 
senão que S. Ex.ª, votando conosco, comigo e outros Deputados 
contra o suposto monopólio estatal pretendendo que, de fato fôsse 
monopólio ... 
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O SR. RAIMUNDO P ADILHA - Não discuto a opinião pessoal 
de V. Ex.ª, que se colocou digna e coerentemente desde o princípio 
na posição monopolística. 

Na mesma posição colocou-se o eminente Deputado Bilac Pinto, 
uma das mais altas expressões intelectuais desta Casa; no mesmo 
sentido os Deputados Artur Bernardes, Eusébio Rocha e outros tão 
eminentes colegas nossos, homens dos mais representativos da po-
lítica nacional. Por conseguinte, não discuto aquela atitude inicial 
e de plena coerência política. A minha increpação ou censura se 
volta para aquêles que se dizem representantes do conservadorismo 
nacional, sentados nestas poltronas. 

O Sr. Carmelo D'Agostino - Se V. Ex.ª deixar concluir meu 
aparte, esclarecerei minha posição contrária à _de V. Ex.ª, quando 
dá ao Partido Comunista vitória que, a meu ver, em absoluto, não 
logrou. 

O SR. RAIMUNDO PADILHA - Se V. Ex.ª quiser dar-me a 
honra de ouvir o têrmo desta pequena oração ... 

O Sr. Amando Fonte;s - Permita-me dizer que os nobres Depu-
tados a que se referiu, 13/rs. Artur Bernardes, Bilac Pinto, Eusébio 
Rocha e outros, sustentaram ponto de vista monopolístico, que não 
é aquêle consubstanciado no projeto. O que nêle se encontra é o 
monopólio transferido para as sociedades de economia mista. É o 
sistema adotado na Ingl;lterra, França, Holanda. É aquêle sistema 
que há quatro anos defe;ndi nesta Casa, em parecer, contra o pen-
samento do Partido Comunista. Não compreendo, pois, Vossa Exce-
lência consigne o fato cqmo vitória do Partido Comunista, quando 
foi de nós outros. 

O SR. RAIMUNDO PADILHA - Perfeito. Parece que Vossa 
Excelência tem razão, mas apenas em parte. Em primeiro lugar, 
é preciso recordar-se de c+ue o exemplo da Inglaterra é o que menos 
pode ser invocado na hipótese. E não se esqueça de que não temos 
petróleo em quantidade industrial. Não se esqueça também de que 
o petróleo inglês está fora da Inglaterra. Não se esqueça igualmente 
de que havia necessidadie de proteger a Royal Dutsch no mundo; 
e, afinal, não se esqueça de que havia uma grande esquadra a 
alimentar e um poder marítimo a assegurar. 

Não me parece que condições políticas, militares, econômicas 
completamente dissemelP,antes possam ser invocadas para a hipó-
tese nacional. 
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O que desejamos conhecer hoje, aqui, são os resultados eco-
nômicos, os resultados sociais, o abandono do espírito da iniciativa 
privada, a destruição do homem particular, que é eliminado -
como bem me dizia o Deputado Eusébio Rocha- totalmente esma-
gado, eliminado de qualquer p~ibilidade de co-participar dessa 
emprêsa. Isto é o que foi conseguido: a eliminação da iniciativa 
privada com a conseqüente estatização, que se chama socialização 
ou nacionalização, e, como conseqüência, a destruição de um prin-
cípio normativo da nossa atividade social. 

O Sr. Amando Fontes - A iniciativa privada estêve entregue 
o problema do petróleo do Brasil e até hoje nada fêz em iniciativa 
privada. 

O SR. RAIMUNDO PADILHA - Não ignoro isto. 
O SR. PRESIDENTE - Atenção! O tempo de V. Ex.a está findo. 
O SR. RAIMUNDO PADILHA- Termino, atendendo ao apêlo 

de V. Ex.ª, infelizmente sem tempo para concluir minha oração. 
Quero dizer que o que houve hoje nesta Casa foi o abandono 

de responsabilidades, não da parte daqueles que já ficaram coeren-
temente com o princípio monopolista, mas daqueles que fizeram 
combinações políticas, abandonando princípios viscerais da nossa 
economia social, dos nossos principias tradicionais. 

O Sr. Amando Fontes - Não apoiado! 
O SR. RAIMUNDO P ADILHA - Fica registrada a minha ati-

tude de protesto e, conseqüentemente, a minha atitude de coerên-
cia doutrinária, porque, sem compromissos doutrinários não existe 
política superior. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Raimundo Padilha o Se-
nhor N ereu Ramos, Presidente, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupado pelo Sr. Rui Santos, a.o Secretário. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Chagas Rodrigues 
(Pausa). 

Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Maurício Joppert. 
O SR. MAURfCIO JOPPERT (Para explicação pessoal) * 

Sr. Presidente, não venho falar mais de petróleo. O Distrito Fe-

• Não foi revisto pelo orador. 
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deral sai desta luta extremamente acabrunhado, abatido e vai 
recuperar fôrças para, no futuro, tomar a posição que deve. 

Venho, apenas, dar ciência à Câmara da leitura que acabo de 
fazer do relatório de S. Ex.ª o Sr. Ministro da Viação. 

Desapareceu da administração brasileira o hábito de os Mi-
nistros fazerem seus relatórios. No entanto, essa medida era indis-
pensável, pois aquêles que se interessam pela administração brasi-
leira, pelos negócios públicos, poderiam assim saber o que se vai 
fazendo, quais as providências que vão sendo dadas para a solução 
dos problemas nacionais. 

Há alguns anos, quando eu iniciava minha vida de professor, 
recordo-me de que fui estudar muitas questões nos relatórios do 
Ministério da Viação. Era o Ministério com o qual eu mais lidava. 

Um ou outro Ministro fazia o seu relatório, mas êsse hábito foi 
passando. Os relatórios foram-se tornando maçudos demais, cheios 
de quadros sem expressão, com uma literatura laudatória, no mais 
das vêzes. Talvez fôsse melhor mesmo que desaparecessem. 

1 

Quando fui nomeado Ministro da Viação, coloquei ao meu lado 
um cidadão que sabia e~;crever e que ia tomando nota de todos os 
atos de minha administração, alinhando tudo aquilo em forma de 
relatório. Assim, quando entreguei o cargo ao então Coronel Macedo 
Soares já estava com o meu relatório pronto. Foi apenas o trabalho 
de imprimi-lo e entregá-Jo ao conhecimento do país. 

De então para cá creio que nenhum outro Ministro da Viação 
fêz relatório. Essa falta é profundamente sentida, não só pelo país, 
mas, principalmente, po:r nós deputados, que precisamos estudar a 
administração do Brasil, 

Há poucos dias, entretanto, tive a satisfação de receber o rela-
tório do Sr. Ministro da Viação, onde vêm descritas as atividades 
do seu Ministério, as quais não foram no vulto que o país reclama, 
em virtude da política d~ restrições de despesas recomendadas pelo 
Sr. Ministro da Fazendq.. Denota, em todo o caso, um esfôrço sin-
cero, honesto, exposto com simplicidade pelo ilustre titular da 
Viação Sr. Engenheiro .A.lvaro de Sousa Lima. 

Apresentando as minhas congratulações ao Ex.m• Sr. Ministro 
da Viação, faço votos para que essa manifestação seja seguida pelos 
outros Ministros de Estado, porque, incontestàvelmente, redundará 
numa praxe excelente para o esclarecimento do povo e, sobretudo, 
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do Congresso, que deve sempre saber o que se vai fazendo na admi-
nistração pública. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. LOBO CARNEIRO (Para uma explicação pessoal) * -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, pedi a palavra para deixar bem clara 
a minha posição em face dos resultados da votação hoje realizada 
nesta Casa. 

Muitas vêzes repetiram, Sr. Presidente, que havia sido apro-
vado o monopólio estatal, tese que vem sendo defendida há mais 
de quatro anos pelo Centro de Estudos e Defesa do Petróleo, orga-
nização patriótica à qual pertenço. Não há dúvida de que o que 
foi aprovado nesta Casa difere profundamente do projeto original, 
enviado pelo Poder Executivo. 

As modificações introduzidas refletem a fôrça do movimento 
em defesa do petróleo e a fôrça da opinião pública brasileira. No 
entanto, Sr. Presidente, é preciso fique bem claro que, nesta pri-
meira votação, não foi aprovado o monopólio estatal, mas o mono-
pólio de uma emprêsa mista, que admite acionistas particulares e 
que pode operar através de uma multidão de outras emprêsas, 
também mistas, subsidiárias. Além disso, trata-se de um monopólio 
muito estranho, porque ficam fora refinarias, principalmente as 
duas autorizadas aos grupos Peixoto de Castro, no Rio de Janeiro, 
e Soares Sampaio - Correia e Castro, em São Paulo. Quer dizer: 
duas refinarias, nos dois maiores centros de consumo do Brasil, 
ficam fora do tão falado monopólio. 

Sr. Presidente, tive oportunidade, ontem, na sessão noturna, 
de justificar várias emendas de autoria do Deputado Roberto Mo-
rena e de outros Deputados, para as quais havia requerido des-
taque. Se aprovadas essas emendas, teríamos, de fato o monopólio 
estatal; seriam eliminados os acionistas particulares, ficando ape-
nas, entre os acionistas da Petrobrás, as entidades de direito pú-
blico interno; ficariam canceladas as subsidiárias, emprêsas pri-
vadas, fora de qualquer contrôle do Parlamento ou da opinião 
pública, e através das quais se poderão organizar tôda a série de 
negócios escusos e conluios com trustes do tipo daquele pretendido 
pelo grupo Max Leitão para a refinaria de Niterói. 

Ficaria também incluído no monopólio pelo autor da emenda 
o comércio atacadista do petróleo, a distribuição, em grosso, dos 

,, Não foi revisto pelo orador. 
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produtos da Petrobrás, evitando-se, assim, que esta organização 
venha a trabalhar para os trustes, para a rêde de comércio dos 
trustes, como já está ocorrendo em Mataripe. Esta a solução tam-
bém adotada na Colônia, onde uma emprêsa estatal distribui todos 
os seus produtos, inclusive no mercado externo, através cartéis 
internacionais do petróleo, que ficam com a maior parte ou quase 
a totalidade dos lucros do petróleo daquele país. 

Poder-se-ia, ainda, por outra emenda, evitar que, através em-
préstimos externos do tipo daqueles que o Export an Import Bank 
ou o Banco Internacional vêm concedendo às nações subdesenvol-
vidas, essas entidades estrangeiras financiadoras viessem a ter inge-
rência na emprêsa, quer fiscalizando suas atividades, quer tornan-
do parte na sua administração, ou indicando firmas norte-ameri-
canas fornecedoras, para aquisição de equipamento ou para exe-
cução das obras. 

Ter-se-ia, também evitado, por outra emenda, fôssem nomeados 
para diretores da Petrobrás pessoas ligadas por interêsses aos. sócios 
dos trustes do petróleo; por exemplo, o Ministro do Exterior, Se-
nhor João Neves da Fontoura, ou o Desembargador Florêncio de 
Abreu, concunhado do 8r. Presidente da República, os quais como 
é sabido, foram ou ainda são diretores de filiais dos trustes do 
petróleo. 

Sr. Presidente, nenhuma dessas emendas logrou aprovação. Foi 
aprovado o monopólio d.e uma sociedade mista com subsidiárias, 
ficando fora dêsse monopólio as refinarias particulares concedidas. 
A êsse respeito quero acrescentar alguma coisa, porquanto não tive 
oportunidade de encaminhar a votação. 

Essas autorizações i:i.os grupos Soares Sampaio e Correia e Cas-
tro, em São Paulo, e Peixoto de Castro, no Rio de Janeiro, são ca-
ducas, trata-se de negociatas escandalosas, permitidas em 1945 e 
1946, com base numa concorrência pública, em que os interessados 
se comprometem a pôr em funcionamento suas refinarias dentro 
do prazo de dois anos. Sr. Presidente, decorreram os dois anos e, 
sucessivamente, novos veríodos de dois anos, sem que fôsse cum-
prida essa cláusula da concorrência. Os beneficiados ainda foram 
contemplados com novos favores, inclusive um terreno ao longo da 
Avenida Brasil, que val~ só êle, muito mais que a importância das 
instalações dessas duas refinarias somadas, depois de concluídas. 
i!:sse terreno foi cedido gratuitamente a um dos concorrentes. Con· 
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templaram-nos também com a ampliação da capacidade das refi-
narias de 8. 000 para 10. 000 barris no Distrito Federal, e 20. 000 em 
São Paulo. 

:S:sses grupos nada realizaram até hoje; no entanto, foram man-
tidas suas autorizações. 

Trata-se, como eu disse, de negociatas escandalosas, que não 
se podem justificar de maneira alguma. 

Sr. Presidente, desejo frisar que aquilo que foi aprovado não 
corresponde à tese defendida pelo Centro de Estudos e Defesa 
do Petróleo, tese apoiada pela esmagadora maioria da opinião pú-
blica brasileira. Nada disso foi aprovado. Há de se reconhecer no 
entanto, que o texto aceito difere profundamente do projeto 
original. 

Sr. Presidente, o Centro do Petróleo realizou a sua Terceira 
Convenção há pouco mais de um mês. Resolveu, naquela ocasião 
prosseguir em seu trabalho em congressos regionais em São Paulo, 
Recife, e Pôrto Alegre, a realizarem-se nos dias 5 a 7 de setembro 
do mês corrente. !:sses congressos vão-se pronunciar sôbre os resul-
tados dessa primeira votação, e apresentarão a esta Casa sugestões 
novas consubstanciadas em emendas de segunda discussão. 

Tenho ainda esperança, Sr. Presidente, porque confio na fôrça 
da opinião pública, na fôrça do povo organizado em que, no mo-
mento da segunda discussão nesta Casa, sejam aprovadas emendas, 
estabelecendo de fato o monopólio estatal. 

:S:sse o voto que faço, Sr. Presidente. (Muito bem). 
O SR. PRESIDENTE - Esgotada a hora, vou levantar a sessão. 





SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DE 1952 

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

EXPEDIENTE 

PROJETO 

N.o 1.516-C - 1951 

Redação, para a 2.ª discussão, do Projeto n.o 1.516-C 
- 1951, que dispõe sôbre a constituição da Sociedade por 
ações Petróleo Brasileiro S. A. e dá outras providéncias . 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPtTULO 1 

Disposições preliminares 

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

drocarbonetos fluídos e gases raros, existentes no território na-
cional; 

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III - o Transporte marítimo, fluvial e lacustre do petróleo 

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

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

I - por meio do Conselho Nacional do Petróleo, como órgão 
de orientação e fiscalização; 
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II - por meio da sociedade por ações "Petróleo Brasileiro S. A." 
e das suas subsidiárias, constituídas na forma da presente lei, 
como órgãos de execução. 

CAPÍTULO II 

Do Conselho Nacional do Petróleo 

Art. 3.º O Conselho Nacional do Petróleo, órgão autônomo, 
diretamente subordinado ao Presidente, tem por finalidade supe-
rintender as medidas concernentes ao abastecimento de petróleo. 

§ 1.º Entende-se por abastecimento nacional de petróleo a 
produção, a importação, a exportação, a refinação, o transporte, a 
distribuição e o comércio de petróleo bruto, de poço ou de xisto, 
assim como de seus derivados. 

§ 2.º Ainda se inclui na esfera da superintendência do Con-
selho Nacional do Petróleo o aproveitamento de outros hidrocar-
bonetos fluídos e de gas~s raros. 

Art. 4.º O Conselhp Nacional do Petróleo continuará a re-
ger-se, na sua organizaç~o e funcionamento, pelas leis em vigor, 
com as modificações decorrentes da presente lei. 

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

CAPÍTULO III 

Da Sociedade por Ações "Petróleo Brasileiro S. A." 
(Petrobrás) e suas subsidiárias 

SEÇÃO I 

Da constituição da Petrobrás 

Art. 5.º Fica a União autorizada a constituir, na forma da 
lei, uma sociedade por ações, que se denominará Petróleo Brasi-
leiro S. A. e usará a sigla ou abreviatura de Petrobrás. 
. Art. 6.º A Petróleo Brasileiro S. A. terá por objeto a pes-
quisa, a lavra, a refinação, o comércio e o transporte do petróleo 
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- proveniente de poço ou xisto - e de seus derivados bem como 
de quaisquer atividades correlatas ou afins. 

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

Art. 7.º O Presidente da República designará por decreto o 
representante da União nos atos constitutivos da Sociedade. 

§ 1.º Os atos constitutivos serão procedidos: 
1 - Pelo estudo e aprovação do projeto de organização dos 

serviços básicos da Sociedade, quer internos, quer externos. 
II - Pelo arrolamento, com tôdas especificações, dos bens e 

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

para conhecimento geral. 
IV - Pela inscrição das propostas de compra das ações. 
§ 2.º Os atos constitutivos compreenderão: 
1 - 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 do Petróleo para a Sociedade e das 
verbas respectivas. 

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

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

Art. 8.º Nos estatutos da Sociedade serão observadas, em tudo 
que lhes fôr aplicável, as normas da lei de sociedades anônimas. 
A reforma dos estatutos em pontos que impliquem modificação 
desta lei depende de autorização legislativa, e, nos demais casos, 
fica subordinada a aprovação do Presidente da República, median-
te decreto. 
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SEÇÃO II 

Do capital da Petrobrás 

Art. 9.º A Sociedade terá o capital de Cr$ 4. 000. 000. OOO;õó 
(quatro bilhões de cruzeiros), dividido em 20.000.000 (vinte 
milhões) de ações ordinárias nominativas, do valor de Cr$ 200,00 
(duzentos cruzeiros) cada uma. 

§ 1.º Até o ano de 1957, o capital será elevado a um mínimo 
de Cr$10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros), na forma pre-
vista no art. 12. 

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

§ 3.0 As ações da S~>ciedade poderão ser agrupadas em títulos 
múltiplos de 100 a 100. 000 ações, sendo nos Estatutos regulados 
o agrupamento e o desqobramento de acôrdo com a vontade do 
acionista. 

Art. 10. A União subscreverá a totalidade do capital inicial 
da Sociedade, que será expresso em ações ordinárias e, para sua 
integralização, disporá die 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 também subscreverá e;i:n todo aumento de capital, pelo menos 
51% das ações ordinárias bem como das preferenciais, que forem 
emitidas. 

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

§ 2.° Fica o Tesouro Nacional, no caso previsto no parágrafo 
anterior, autorizado a fazer adiantamentos sôbre a receita dos tri-
butos e contribuições de~tinados à integralização do capital da So-
ciedade, ou a efetuar operações de crédito por antecipação da re-
ceita até a quantia de Cr$ 1. 500. 000. 000,00 (um bilhão e quinhen-
tos milhões de cruzeiros). 
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§ 3.0 A União transferirá, sem ônus, aos Estados e Municí-
pios em cujos territórios existem ou venham a ser descobertas 
jazidas e minas de petróleo de rochas betuminosas e pirobetumi-
nosas e de gases naturais, respectivamente 8% e 2% das ações 
relativas ao valor atribuído a essas jazidas e pelo qual sejam incor-
poradas ao capital da "Petrobrás" no ato de sua constituição ou 
posteriormente. 

Art. 11 . As transferências pela União de ações do capital 
social, ou as subscrições de aumento de capital pelas entidades 
e pessoas às quais a lei confere êste direito, não poderão, em hi-
pótese alguma, importar em reduzir a menos de 51 % não só as 
ações com direito a voto de propriedade da União, como a partici-
pação 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 !Jleiteada inclusive por terceiros, por meio de ação 
popular. 

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

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

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

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

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

Art. 14. O produto dos impostos de importação e de consu-
mo incidentes sôbre veículos automóveis e do impôsto sôbre a re-
messa de valores para o exterior, correspondente à importação dês-
ses veículos, suas peças e acessórios, se destina à subscrição pela 
União de ações e obrigações dela subsidiárias. 

Parágrafo único. As contribuições especiais para pesquisa e 
outras, a que se obrigam as emprêsas concessionárias, na forma da 
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lei vigente, e ainda as multas em que incorrerem os titulares de 
autorizações ou concessões para qualquer das atividades relaciona-
das com hidrocarbonetos líquidos serão destinadas à subscrição 
pela União de ações e obrigações da Sociedade ou de suas sub-
sidiárias. 

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

Parágrafo único. Os atos relativos a veículos automóveis 
compreendidos na competência da União só poderão ser realizados 
depois de feito o pagamento da contribuição a que se ref~re êste 
artigo promovendo o Goyêrno convênio ou entendimento com as 
demais entidades de direito público para que, em relação ao li-
cenciamento e emplacair+ento anual daqueles veículos, se nos li-
mites de sua competênc:la seja prestada colaboração no mesmo 
sentido. 

Art. 16. Os recurso~ destinados à Sociedade pela União, pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, ou por particulares serão 
recolhidos, desde que não aplicados imediatamente na integraliza-
ção de ações ou na tomada de obrigações, a conta ou contas espe-
ciais no Banco do Brasil , 

§ 1.0 A União por intermédio do representante designado nos 
têrmos do art. 7.0 , poderá movimentar os recursos destinados por 
esta lei à Petrobrás, ant€!S de sua constituição, de acôrdo com as 
instruções do Ministro da Fazenda para ocorrer às respectivas des· 
pesas. 

§ 2.0 Ainda que não tenham sido distribuídas as ações cor· 
respondentes ao aumento de capital, a Sociedade poderá movimen· 
tar as contas especiais referidas neste artigo. 

Art. 17. A Sociedatj.e poderá emitir até o limite do dôbro do 
seu capital social integralizado, obrigações ao portador, com ou sem 
garantia do Tesouro. 
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SEÇÃO III 

Dos acionistas da Petrobrás 

Art. 18. Os Estatutos da Sociedade, garantida a preferência 
às pessoas jurídicas de direito público interno poderão admitir co-
mo acionistas sómente: 

I - as pessoas jurídicas de direito público; 
II - o Banco do Brasil e as sociedades de economia mista, 

criadas pela União, pelos Estados ou Municípios, as quais em con-
seqüência de lei, estejam sob contrôle permanente do Poder Pú-
blico; 

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 
de comunhão de bens ou qualquer outro que permita a comunica-
ção dos adquiridos na constância do casamento, limitada a aqui-
sição de ações ordinárias a vinte mil; 

IV - as pessoas jurídicas de direito privado, organizadas com 
observância do disposto no artigo 9.º, alinea b do Decreto núme-
ro 4.071, de 12 de maio de 1952, limitada a aquisição de ações or-
dinárias a cem mil; 

V - as pessoas jurídicas de direito privado, brasileiras, de 
que sómente façam parte as pessoas implicadas no item III, limi-
tada a aquisição de ações ordinárias a vinte mil. 

SEÇÃO IV 

Da diretoria e do conselho fiscal ela Petrobrás 

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

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

demissível "ad nutum", com direito de veto sôbre as decisões do 
próprio Conselho e da Diretoria Executiva; 

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

c) Conselheiros eleitos pelas pessoas jurídicas de direito pú-
blico, com exceção da União, em número máximo dê três e com 
mandato de três anos; 
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d) Conselheiros eleitos pelas pessoas físicas e jurídicas de di-
reito privado, em número máximo de dois e com mandato de três 
anos. 

§ 2.o O número dos Conselheiros será fixado na proporção 
de um para cada parcela de 7,5% do capital votante da Sociedade 
subscrito pelas pessoas mencionadas nas letras e e d do parágrafo 
primeiro. 

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

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

§ 5.0 Do veto do Presidente, ao qual se refere a letra a do 
§ 1.0 , haverá recurso ex officio para o Presidente da República, 
ouvido o Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 6.0 Os três primeiros Diretores serão nomeados pelos pra-
zos de, respectivamente um, dois e três anos, de forma a que anual-
mente termine o mandato de um Diretor. 

1 

Art. 20 . O Conselho Fiscal será constituído de cinco mem-
bros, com mandato de tr(~s anos e honorários não inferiores a dois 
terços dos que perceberem os diretores. 

Parágrafo único. A União não terá voto na eleição dos mem-
bros do Conselho Fiscal, ~ssegurado a cada grupo de acionistas que 
representar um quinto do capital votante, excluído o da União, o 
direito de eleger separaqamente um membro. 

Art. 21. O Conselho Fiscal da Petróleo Brasileiro S. A. terá 
as atribuições constantes do artigo 127 do Decreto-lei número 
2.627, de 26 de setembro de 1940, não se lhe aplicando o Decre-
to-lei n. o 2 . 928, de 31 de dezembro do mesmo ano. 

SEÇÃO V 

Dos favores e ol1rigações atribuídas à Petrobrás 

Art. 22. Os atos de constituição da Sociedade e de integra-
lização do seu capital, bem como as propriedades que possuir e as 
aquisições de bens móveis e imóveis que fizer, e ainda os instru-
mentos de mandato para o exercício do direito de voto nas Assem-
bléias Gerais, serão isentos de impostos e taxas e quaisquer outros 
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ônus fiscais compreendidos na competência da União, que se en-
tenderá com as outras entidades de direito público, solicitando-
-lhes os mesmos favores para a Sociedade da qual participarão, na 
esfera de sua competência tributária. 

Art. 23. A Sociedade gozará de isenção de direitos de impor-
tação para consumo e de impostos adicionais, em relação aos ma-
quinismos, seus sobressalentes e acessórios, aparelhos, ferramen-
tas, instrumentos e materiais destinados à construção, instalação, 
ampliação, melhoramento, funcionamento, exploração, conserva-
ção e manutenção de suas instalações, para os fins a que destina. 

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

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

Art. 25 . Dependendo sempre de prévia e específica aprova-
ção do Conselho Nacional de Petróleo, a Sociedade só poderá dar 
garantia a financiamentos, tomados no País ou no exterior, a fa-
vor de emprêsa subsidiária. 

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

Art. 26. Somente quando as ações em poder do público, das 
entidades paraestatais, dos Municípios, do Distrito Federal e dos 
Estados auferirem dividendos de 8% (oito por cento), será atri-
buído dividendo ao capital integralizado pela União; sàmente quan-
do os dividendos que couberem à União atingirem 6% (seis por 
cento), poderão ser fixadas percentagens ou gratificações por con-
ta dos lucros, pela Assembléia Geral de Acionistas, à Administra-
ção da Sociedade . 

Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a 
pagar aos Estados e Territórios onde fizerem a lavra de petróleo 
e xisto betuminoso indenização correspondente a 5% (cinco por 
cento) sôbre o valor de cada barril de óleo extraído ou da tone-
lada de xisto. 
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§ 1.º Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão fixados 
pelo Conselho Nacional do Petróleo. 

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

§ 3.º Os Estados e Territórios distribuirão 30% (trinta por 
cento) do que receberem, proporcionalmente, aos Municípios, se-
gundo a produção de óleo de cada um dêles, devendo êste pagamen-
to ser efetuado trimestralmente. 

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

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

Art. 29. Os direitos relativos a concessões e autorizações re-
ferentes a jazidas de óleo mineral, refinarias e oleodutos que a 
Sociedade receber da União serão inalienáveis. 

Art. 30. Não ocorrendo a desapropriação, a Petrobrás inde-
nizará, pelo seu justo valor, aos proprietários do solo pelos prejuí-
zos causados com a pesquisa ou lavra. 

Art. 31. A Petrobrás, de acôrdo com a orientação do Conse-
lho Nacional do Petróleo, deverá manter um coeficiente mínimo 
de reservas de óleo nos campos ·petrolíferos. 

Art. 32. A Petrobrás enviará ao Tribunal de Contas, até 31 
de março de cada ano, as contas gerais da Sociedade relativas ao 
exercício anterior, as quais serão examinadas juntamente com as 
contas do Presidente da República, e com estas enviadas ao Con-
gresso Nacional. · -

Art. 33. A direção da Petrobrás é obrigada a prestar as in-
formações que lhe forem solicitadas pelo Congresso Nacional acêr-. 
ca dos seus atos e deliberações. 

Art. 34. Quando o acionista fôr pessoa física jurídica de di-
reito público, ser-lhe-á facultado o exame dos papéis e documentos 
da sociedade para o fim de fiscalização das contas. 

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

Disposições relativas ao pessoal da Petrobrás 

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

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

Art. 37. Não se aplica aos diretores, funcionários e acionistas 
da Petróleo Brasileiro S. A. o disposto na alínea e do artigo 2.0 

do Decreto-lei n.º 536, de 7 de julho de 1938, podendo ser acionista 
da Sociedade os funcionários dela e os servidores em geral, inclu-
sive os do Conselho Nacional do Petróleo. 

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

SEÇÃO VII 

Das subsidiárias da Petrobrás 

Art. 39. A Sociedade operará diretamente ou através de em-
prêsas que organizar, com a aprovação do Conselho Nacional do 
Petróleo, nas quais deverá deter sempre a maioria das ações com 
direito a voto . 

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

l~ - 26 245 
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§ 2.º As subsidiárias que tenham por objeto o transporte e 
o abastecimento do mercado interno só poderão ter como acionistas 
privados as pessoas físicas e jurídicas que atendam aos requisitos 
do artigo 3.º do Decreto n.º 395, de 29 de abril de 1938. 

§ 3.0 Poderá o Conselho Nacional do Petróleo determinar que, 
numa emprêsa organizada pela Sociedade, sejam obedecidos limi-
tes, para cada acionista privado, na aquisição de ações com direito 
a voto. Dessa decisão caberá recurso para o Presidente da Re-
pública. 

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

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

Art. 40. O disposto nos arts. 22, 23, 24 e 36 aplica-se igual-
mente às emprêsas sub~:idiárias da sociedade. 

CAPÍTULO IV 

Disposições finais 

Art. 41. Ficam excluídas do monopólio estabelecido pela pre-
sente lei as refinarias qra em funcionamento no país. 

Art. 42. Não ficaiµ prejudicadas as autorizações para insta-
lação de refinarias no :país, feitas até 30 de junho de 1952, não 
podendo ser alterados o~ prazos de sua caducidade fixados em de-
cisão do Conselho Nacional do Petróleo, irreformável a paritr 
desta lei. 

Art. 43. Não será dada autorização para a ampliação de sua 
capacidade às refinaria& de que tratam os dois artigos anteriores. 

Art. 44. A Petróleo Brasileiro S . A. poderá, independente-
mente de autorização le~islativa especial, participar, como acionis-
ta, de qualquer das emp:,rêsas de refinação de que tratam os artigos 
antecedentes, para o fiJµ de torná-la sua subsidiária. 

Parágrafo único. .A Petróleo Brasileiro s. A. adquirirá, nos 
casos do presente artigo no mínimo 51 % das ações de cada 
emprêsa. 
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Art. 45. Do monopólio estabelecido pela presente lei, ficam 
excluídos os navios-tanques de propriedade particular ora utili-
zados no transporte especializado de petróleo e seus derivados. 

Art. 46. Sempre que o Conselho Nacional do Petróleo tiver 
que deliberar sôbre assunto de interêsse da Sociedade, o presidente 
desta participará das sessões plenárias, sem direito a voto. 

Art. 47. Na regulamentação desta lei, o Pod.er Executivo 
disciplinará as relações entre a Sociedade e o Conselho Nacional 
do Petróleo. 

Art. 48 . O saldo das dotações orçamentárias do Conselho 
Nacional do Petróleo, para o exercício em que começar a vigorar 
esta lei, correspondentes a serviços, encargos, obras, equipamentos 
e aquisições, ou quaisquer outras relativas a atividades que pas-
sarem à Sociedade, lhe será entregue logo que constituída. 

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

Art. 49. Do total do impôsto único sôbre combustíveis e lu-
brificantes, de que trata a Lei n.º 302, de 13 de julho de 1948, qua-
renta e oito por cento (48%) serão entregues aos Estados e ao 
Distrito Federal, feita a distribuição separadamente para os pro-
dutos de óleo cru extraido no pais e para os de óleo importado. 

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

§ 2.0 A receita resultante de derivados importados, ou fabri-
cados com 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) a população; b) à superfície; 
c) ao consumo de lubrificantes e combustíveis. 

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

§ 4.0 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. 
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TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 15 

A) Automóveis, inclusive camionetas: 

Cr$  
de pêso até 1.000 kg, inclusive ................... . 1.000,00  
de pêso entre 1.000 a 1.500 kg, inclusive ........ . 2.000,00  
de pêso entre 1.500 e 1.800 kg, inclusive ........ . 4.000,00  
de pêso superior a 1. 800 kg ..................... . 8.000,00  

Nota: l.ª Reduzem-se de 20% (vinte por cento) as contribui-
ções quando se relacionarem com automóveis de cinco a dez 8JliJ1:f! 

de fabricação; e 60% (sessenta por cento) quando se tratar de auto-
móveis de mais de dez anos; 

Nota: 2.a Aplicam-se aos jipes e outros automóveis de redim· 
zido valor, utilizados em atividades rurais, agropecuárias, flores.-
tais, mineiras e em obras públicas, as bases de contribuição a segi.m· 
especüicadas par aos automóveis de aluguel. 

b) De aluguel: 
Cr$ 

de pêso até 1.000 kg, inclusive ................... . 200,00 
de pêso entre i.oqo e 1.500 kg, inclusive .......... . 400,00 
de pêso entre 1.5()0 a 1.800 kg, inclusive ........ . 800,00 
de pêso superior ~1 1. 800 kg ...................... . 1.600,00 

Nota: Reduzem--se de cinqüenta por cento as contribuiçÕE$ 
quando se relacionarem com automóveis de mais de cinco anos: ~ 
fabricação, caso em que os de pêso até 1.000 kg ficam isentos f 

isentam-se de todos os automóveis de mais de dez anos de f:®· 
bricação. 

B) Caminhões e outros veículos de carga: 
Cr$ 

de menos de uma tonelada de carga ............. . 200,00 
de uma a duas toneladas de carga ............... . 400,00 
de duas a cinco toneladas de carga .............. . 800,00  
de cinco a sete toneladas de carga .............. . 1.200,00  
de sete a dez toneladas de carga ................ . 1.600,00  
de mais de dez toneladas de carga ............... . 2.000,00  

Nota: Reduzem-se de cinqüenta por cento as contribuiçõe::, 
quando se relacionarem com veículos de mais de cinco anos trre: 
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fabricação, caso em que os de capacidade inferior a uma tonelada 
ficarão isentos e isentam-se todos os de mais de dez anos de fa-
bricação, bem como qualquer outro que seja o único possuído e 
diretamente explorado pelo proprietário. 

C) ônibus: 
Cr$ 

com capa.cidade até 20 passageiros, inclusive 1.600,00 
com capacidade de 21 a 30 passageiros ........... . 2.400,00 
com capacidade de 31 a 40 passageiros .......... . 3.200,00 
com capacidade de 41 ou mais passageiros ....... . 5.000,00 

A Comissão de Constituição e Justiça, examinando, para efeito 
de redação do vencido, o Projeto número 1. 516, de 1951, com as 
emendas aprovadas em 1.ª discussão que foram as seguintes: 

- números: 7 - 9 - 11 - 15 - 18 - 21 - 22 - 42 - 61 -
62 - 66 - 68 - 75 - 77 - 79 - 80 (l.ª e 2.ª partes), 92 - 115 -
116-117 e 119 do plenário. 

- 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 e 20 
da Comissão de Constituição e Justiça; 

- I - II - III - IV - V - XI - XII - XIII - XIV 
- XVI - XVII - XIX - XX - XXII - XXII! - XXIV -
X.XV - XXVI - XXVII - XXVIII - XXIX e XXXIII da Co-
missão de Finanças; 

- 1 da Comissão de Economia; 
- subemenda A, à emenda número 14; B e C às emendas 1 

- 2- 24 - 63 - 84 e 123 apresentadas pela Comissão de Justiça; 
- subemendas às emendas 17 - 41 - 43 - 69 e 72, ainda 

apresentadas pela Comissão de Justiça; 
- subemendas às emendas números: 2 e 63 - 3i - 71 -114 

e 124 apresentadas pela Comissão de Finanças; 
- subemenda à emenda 44 apresentada pela Comissão de Eco-

nomia teve o cuidado de guardar absoluta fidelidade ao texto ven-
cido, limitando-se, apenas, a fazer as correções gramaticais ou de 
remissões, indispensáveis, e dar à matéria, com alteração da nu-
meração dos artigos, transpostos para melhor sistematização, uma 
ordenação mais adequada na qual pensa haver incluído, sem qual-
quer omissão, tôdas as modificações resultante da livre manifes-
tação do plenário. 
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E cumprindo, assim, a tarefa que o Regimento lhe defere em 
relação às proposições cuja redação de vencido lhe seja reservada, 
oferece, em separado, o texto do Projeto número 1. 516, em condi-
ções de sofrer discussão e votação no turno regimental conclusivo. 

Sala Afrânio de Melo Franco, em 3 de setembro de 1952. -
Marrei Júnior, Presidente. - Antônio Balbino, Relator. 

D) Veículos aquáticos: 

a) Particulares, para recreio: 
Cr$ 

com motor até 5 H .P. 400,00 
com motor de mais de 5 até 10 H. P. 1.000,00 
com motor de mais de 10 até 20 H. P. 2.400,00 
com motor de mais de 20 até 30 H .P. 4.000,00 
com motor de mais de 30 até 50 H. P. 6.400,00 
com motor de mais de 50 até 100 H. P. 12.000,00 
com motor de mais de 100 H.P. . .. .. .. . . .. . . . . .. 20.000,00 

Nota: As contrilmições devidas pelos proprietários de em-
barcações destinadas a fins industriais e comerciais, conqua.nto 
privativas, são as constantes da tabela a seguir. 

b) Para transportes industriais ou comerciais: 
Cr$ 

com motor até 10 H.P. . ........................ . isentos 
com motor de mai& de 10 até 20 H.P. . ........ . 200,00 
com motor de mai:si de 20 até 30 H.P. . ........ . 400,00 
com motor de maiE; de 30 até 50 H. P. .. ...... .. 800,00 
com motor de maia de 50 até 100 H. P. . ........ . 1.200,00 
com motor de maiE; de 100 H.P.................. . 2.000,00 

Nota 1.ª Reduzem-se de cinqüenta por cento as contribuições 
quando se referirem a ~mbarcações equipadas com motores de mais 
de cinco anos de uso, caso em que serão isentas as embarcações 
até 20 H.P. 

Nota 2.ª Isentarri.-se tôdas as embarcações com motores com 
mais de quinze anos de uso e as que se destinem à pesca até 20 HP, 
desde que seja a única possuída e diretamente explorada pelo pro-
prietário. 
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E) Veículos aéreos: 

a) Para transporte privado ou de recreio: 

Cr$ 
com motores até 150 H.P ........................ . 5.000,00 
com motores de mais de 150 até 450 H.P. 10.000,00 
com motores de mais de 450 até 1.000 H.P... .. 20.000,00 
com motores de mais de 1.000 até 2. 000 H.P. . .. . 25.000,00 
com motores de mais de 2. 000 H. P. . ........... . 50.000,00 

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

Cr$ 
Com motores até 150 H.P....................... .. 500,00 
Com motores de mais de 150 até 450 H.P. . ...... . 1.000,00 
Com motores de mais de 450 até 1.000 H.P........ . 2.000,00 
Com motores de mais de 1.000 até 2.000 H.P........ . 2.500,00 
Com motores de mais de 2.000 H.P. . .............. . 5.000,00 

Sala Afrânio de Melo Franco, em 3 de setembro de 1952. -
Marrei Júnior, Presidente. - Antônio Balbino, Relator. - Osval-
do Trigueiro. - Alberto Botino. - Flores da Cunha. - Daniel 
de Carvalho. - Aquiles Mincarone. - Augusto Meira. - Ulisses 
Guimarães. - Moura Rezende -Afonso Arinos. - Godoi Ilha. -
Rondon Pacheco. - Antônio Peixoto. - Dolor de Andrade. -
Lúcio Bittencourt, com restrições. 





SESSA.O EM 4 DE SETEMBRO DE 1952 

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

.... . . . . . . .... . . . . .. . . . . .. . .... . . . . . . . . ... . . . . ~ . . .. . .... . .. . . . 
EXPEDIENTE 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Orlando Dantas. 
O SR. ORLANDO DANTAS - Sr. Presidente, estamos no final 

da grande batalha do petróleo. Considero que o êxito alcançado até 
o presente momento, pelas fôrças políticas nacionais, representa a 
solução mais acorde com a aspiração popular. Acho portanto, Se-
nhor Presidente, que a Câmara Federal, através das suas diversas 
fôrças políticas, está concluindo a grande tarefa de dotar o país 
dos instrumentos mais eficientes para a exploração do petróleo 
brasileiro em benefício da sua economia. 

Já não mais discutiremos as teses monopólio estatal ou socie-
dade de economia mista, porque o projeto, ora em discussão, ado-
tou justamente o monopólio para a exploração do petróleo em 
tôdas as suas fases, desde a pesquisa até o transporte, deixando 
as duas atividades: uma a cargo do Conselho Nacional do Petróleo, 
e outra a cargo da Petróleo Brasileiro S. A., ou seja, a Petrobrás. 
Acredito, Sr. Presidente, que poderemos realizar grandes serviços 
em favor da solução do combustível liquido, que tanto nos angustia 
nesta fase de grande expansão industrial que se processa no país. 

Sem dúvida nenhuma, o projeto em discussão representa uma 
grande obra da Câmara Federal. Podemos, todavia, fazer ainda al-
gumas críticas, justificando emendas apresentadas para melhorar 
a sua expressão como sociedade juridicamente organizada, e, sobre-
tudo, na defesa de certos princípios fundamentais visando impedir 
a intervenção de fôrças consideradas nefastas a plena expansão 
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dessa exploração, com que todos nos preocupamos, no sentido de 
resolvê-la . 

Sr. Presidente, apresentei diversas emendas e, como o tempo 
é curto para a sua justificação, proponho-me, neste momento, es-
clarecer à Casa, justificando-as, para que as outras comissões 
possam elaborar os seus pareceres, na consciência de que as emen-
das por nós oferecidas representam subsídio ao aperfeiçoamento 
do projeto em discussão. 

Como está redigido, o parágrafo único do art. 14 acha-se im-
propriamente colocado. Desde que ficou assegurado o monopólio 
em tôdas as fases da exploração, não podemos compreender a exis-
tência do parágrafo único do art. 14 que assim esta1:>e1ece: 

"As contribuições especiais para pesquisas e outras a 
que se obrigam as emprêsas concessionárias, na forma da 
lei vigente, e ainda as multas em que incorreram os tit11-
lares de autori2jações ou concessões para qualquer das ati-
vidades relaci01.1adas com os hidrocarbonetos líquidos se-
rão destinadas a subscrição de ações da União de ações e 
obrigações da siociedade ou de suas subsidiárias" . 

Duas hipóteses, Sr. ;Presidente, ocorreram-me. A primeira está 
contida na emenda que apresentei e é a seguinte 

"Transfira-se o § único do artigo 14 do Capítulo III, 
seção II. Do capital da Petrobrás, para o Capítulo IV das 
disposições finais ou onde couber" . 

A segunda hipótese seria a supressão do parágrafo. Acontece, 
porém, que as Disposiçõ~s Finais cuidam de refinarias em funcio-
namento e outras conceiasões, que se afirma serão oportunamente 
postas em funcionamento. 

Por isso pareceu-me que a supressão, simplesmente, não aten-
deria ao projeto, mas su,a transferência para as disposições finais 
õbeaéCeria a uma melhor ordem, a uma melhor técnica. Assim, jus-
tificamos a emenda apr\esentada. 

A segunda emenda refere-se a seção III, dos acionistas da 
Petrobrás. 
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O projeto admite como acionista: 

"I - as pessoas jurídicas de direito público interno; 
II - o Banco do Brasil, e as sociedades de economia, 

criadas pela União, pelos Estados ou Municípios, as quais, 
em conseqüência de lei, estejam sob contrôle permanente 
do Poder Público" . 

A respeito dêste item não apresentei emenda porque a maioria, 
representada pelo seu ilustre líder, Gustavo Capanema ficara de, 
por meio de uma emenda, corrigir os defeitos criticados em sessão 
anterior. No entanto, a minha emenda refere-se aos números III, 
IV e V e está assim redigida: 

"No art. 18 os itens III, IV e V substituam-se as expres-
sões "limitada a aquisição de ações ordinárias a vinte 
mil"; "limitada a aquisição de ações ordinárias a cem 
mil" "limitada a aquisição de ações ordinárias a vinte 
mil"; por: "exclusivamente para a aquisição de ações 
preferenciais". 

A minha justificação se fundamenta em que uma emprêsa que 
se propõe, através do monopólio estatal, a explorar em tôdas as 
suas fases o petróleo não deveria admitir como acionistas ordiná-
rios pessoas de direito privado, ou brasileiros natos ou naturaliza-
dos. Como, porém, os recursos que poderão advir, através dessas 
pessoas, serão benéficos ao fortalecimento dos recursos financei-
ros para exploração do nosso petróleo, é que propus a exclusivi-
dade de aquisição de ações preferenciais para os acionistas previs-
tos nos números III, IV e V. 

Creio, Sr. Presidente, que é uma solução que concilia tôdas as 
tendências, inclusive as fortemente nacionalistas do povo brasilei-
ro, sem prejudicar o objetivo de adquirir recursos financeiros, le-
vando essas três entidades para ações preferenciais. 

Em outra emenda justificarei melhor êsse meu ponto de vista, 
quando preconizo que às ações preferenciais, enquanto a socieda-
de não distribuir dividendos superiores a 5%, seja assegurado um 
juro de 5%. É uma modalidade de contestar a êsses contribuintes 
compulsórios para a formação do capital desta grande emprêsa, 
que pretendemos seja uma das espinhas dorsais da economia 
brasileira . 
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Creio, Sr. Presidente, que a justificação, embora simples, aten-
de perfeitamente a tôdas as aspirações e concilia - êste é o meu 
objetivo - conciliar as tendências diversas, apenas permitindo que 
sejam acionistas com ações ordinárias a União, o Estado, os Mu-
nicípios, as pessoas jurídicas de direito público interno e mais as 
sociedades de economia mista criadas pela União, Estados e Muni-
cípios, até então segundo o pensamento a modificação dêste item. 

Em consonância com essa orientação é que a emenda terceira 
se justifica, quando propugnou a supressão da letra "d" do § l.º 
do art. 19 e a expressão "d" do § 2.º que assim rezam: 

"O Conselho de Administração será constituído de: 

d) Conselheiros eleitos pelas pessoas físicas e jurí-
dicas de direito privado, em número máximo de dois e 
com mandato de três anos; 

§ 2.º O número dos Conselheiros será fixado na pro-
porção de um para cada parcela de 7 ,5 % do capital vo· 
tante da Sociefiade subscrito pelas pessoas mencionadas 
nas letras "c" e,~ "d" do § 1.º". 

Propõe, portanto, a emenda suprimir a letra "d" do § 1.º que 
atribui a eleição de pesspas físicas jurídicas de direito privado para 
o Conselho de Administração, e, quanto ao § 2.0 , a supressão da 
alínea "d", como conseqüência da supressão da letra "d" do § t.0• 

Acho, Sr. Presidente, que não há uma explicação razoável para 
admitir-se numa sociedade desta natureza, em que os acionistas 
participam compulsõria:mente e ficam com o direito de se eleger, 
em número de dois, para o Conselho de Administração. 

Alega-se que seria a fiscalização por parte dêsses contribuintes. 
Teoricamente, tôda fiscalização deve ser aceita e defendida. Na 
realidade brasileira, nenhuma fiscalização tem sido eficiente, co-
meçando pelas atividades privadas. Nenhuma sociedade anônima 
tem, realmente, a fiscalização feita pelos seus Conselhos. O que 
conhecemos são os livros debaixo do braço do secretário indo para 
serem assinados pelos membros do Conselho simplesmente "de 
cruz", como se diz. 

No caso em espécie, teríamos apenas mais dois Conselheiros, 
que iriam ganhar alguns milhares de cruzeiros sem realmente pres-
tarem qualquer serviço. 



- 285 -

É defendendo a economia da própria emprêsa, pela supressão 
dêsses carLgos desnecessários, porque ineficientes, porém acarretan-
do despesas à sociedade, que justifico a exclusão, a supressão da 
letra "d" do § 1.º e a parte referente ao § 2.0. 

O art. 25 é o que prevê garantia de financiamentos para em-
prfü;a, através de empréstimos dado no País ou no exterior. Pro-
ponho a inclusão de mais um parágrafo a êste artigo. O pará-
grafo é o seguinte: 

"Nenhum empréstimo ou garantia de empréstimo 
poderá ser realizado com entidades, bancárias ou não, di-
retamente interessados, ou partícipes de atividades petro-
líferas nacionais ou estrangeiras". 

É uma preocupação, Sr. Presidente, com que procuramos cer-
car o projeto contra a intervenção de fôrças internacionais, que não 
pretendem, na realidade, a exploração do nosso petróleo. Podere-
mos figurar exemplos para que os Srs. Deputados meditem nas 
conseqüências. Hipótese: uma subsidiária fundada mesmo nas 
condições do projeto, à maneira, pelo que se diz, o Sr. Max Leitão, 
pretende fazer no Estado do Rio. Fundada a subsidiária, tudo mui-
to bem feito, legalmente, mas a emprêsa toma um empréstimo de 
30 milhões de dólares, ou seja qual fôr a quantia. A firma empres-
tadora exige, naturalmente, garantia do seu dinheiro; manda téc-
nicos para controlar a administração; exige que os seus diretores 
sejam as pessoas mais diretamente ligadas aos seus interêsses, 
como sabemos que acontece no Brasil - brasileiros respeitáveis, 
ilustres, muito dignos, honrados, mas que trabalham, vivem ora 
servindo uma emprêsa, ora servindo a outra emprêsa internacional. 

Hão de me perguntar: - Que mal há em que se garanta o ca-
pital que foi emprestado? 

Sr. Presidente, devemos ter sempre em mente um mercado 
como o brasileiro, que está, hoje, na mão de dois grupos interna-
cionais - Standard e a Shell, que possuem volume astronômico 
de cruzeiros - não será abandonado sem esfôrço, sem reação. Os 
trustes hão, necessàriamente, de impedir o nosso plano de desen-
volvimento, a exploração completa dos nossos recursos, a fim de 
que êsse grande mercado não lhes saia das mãos. Um dos meios 
que êles têm para impedir nosso progresso seria através de emprés-
timos a essas emprêsas, para impedir seu bom funcionamento, para 
que aconteçam distúrbios constantes e o mercado externo não 
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possa, realmente, sofrer as restrições que pretendemos. 
Os interêsses são antagônicos. Pretendemos nos libertar da 

compra de combustíveis líquidos, e êles pretendem não perder nosso 
mercado. 

Minhas precauções podem ser exageradas, admito, mesmo, que 
sejam exageradas, mas são simplesmente precaução que não pre-
judica, absolutamente, o projeto; pelo contrârio, dão um conteúdo 
de confiança popular contra a possibilidade de penetração de fôr-
ças estrangeiras no organismo da sociedade que, depois de tanta 
luta estamos conseguindo realizar. 

Com relação ao art. 26, duas hipóteses me ocorreram. A pri-
meira seria simplesmente sua supressão. Com sua leitura, podería-
mos compreender melhor. 

Está assim redigido o art. 26: 

"Art. 26. Somente quando as ações em poder do pú-
blico, das entidades paraestatais, dos Municípios, do Dis-
trito Federal e dos Estados auferirem dividendos de 8% 
(oito por cento'), serâ atribuído dividendo ao capital inte-
gralizado pela União; somente quando os dividendos que 
couberem à União atingirem 6% (seis por cento), poderão 
ser fixadas perc;entagens ou gratificações por conta dos lu-
cros, pela Asser,nbléia Geral de Acionistas à Administração 
da Sociedade" . 

A nossa contestação é à primeira parte, e pelas seguintes ra-
zões. J!l que, com essa r~dação, tenho a impressão de que as ações 
ordinárias se transformarão, automàticamente, em ações preferen-
ciais, de acôrdo com a lei das sociedades anônimas, desde quando 
elas têm dividendo asse~urado de 8 % , enquanto a União não terá. 
Mesmo assim, considero que êsse artigo deveria ser supresso. To-
davia, a fim de aproveitar a parte final, apresentei a seguinte 
emenda: 

"Enquanto a Sociedade e suas subsidiárias não de-
rem dividendos acima de 5 % , fica assegurado às ações 
preferenciais juros de 5%. 

A parte final é repetição do primeiro artigo. 
O objetivo da emençla é estabelecer uma coordenação entre a 

primeira emenda que justüiquei, levando as pessoas físicas e de 
direito privado para as suas contribuições serem transformadas em 
ações preferenciais. 
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Espero, Sr. Presidente, que a emenda tem, por isso uma justifi-
cativa, porque todos aquêles que receberem ações preferenciais te-
rão juros de 5 % . Com isto, o fato de ser compulsória encontra, na 
compensação dos juros de 5% uma satisfação ao apêlo público que 
fazemos através do projeto. 

Outra emenda, referente à seção V, das Subsidiárias da Pe-
trobrás. O artigo 39, disciplinando a matéria, através dos seus pa-
rágrafos, levou-me a convicção de que devíamos modificar os§§ 1.º, 
2.º e 3.º, dando-lhes nova redação, para que atendessem melhor às 
peculiaridades da nossa própria economia. 

Quanto ao § 1.º, nosso pensamento foi conciliar as reivindica-
ções da bancada baiana, em cujo Estado, no presente momento, se 
encontram os grandes mananciais descobertos de petróleo. Redi-
gimos, assim, a emenda ao § 1.º: 

"Nas emprêsas organizadas pela sociedade será ga-
rantida preferência às pessoas jurídicas de direito público 
interno e aos Estados, Municípios, Territórios e Distrito 
Federal, em cujo território fôr extraído ou refinado óleo 
cru, para aquisição de ações, podendo ser admitidos outros 
acionistas, nos têrmos dos itens 3, 4 e 5 do artigo 18". 

Ao§ 2.º: 
"As subsidiárias que tenham por objetivo o transporte 

e o abastecimento interno só poderão ter como acionistas 
privados as pessoas físicas e jurídicas que atendam aos re-
quisitos do art. 3.º da Lei n.0 8. 395, de 9 de abril de 1938, 
e nos têrmos desta lei. 

Ao art. 3.0 : 

"Nas emprêsas organizadas pela sociedade, o limite 
máximo para tomada de ações pelos brasileiros natos ou 
naturalizados e pessoas jurídicas de direito privado será 
de 15% (quinze por cento) do capital, nos têrmos 
desta lei". 

Confio, Sr. Presidente, que a emenda atenda a diversos obje-
tivos. No primeiro, ao que reivindica a bancada baiana. No se-
gundo, dando-lhe melhor redação. 

Os itens 3, 4 e 5 do art. 18 são aquêles que só admitem que as 
entidades de direito privado e pessoas físicas sejam acionistas de 
ações preferenciais, exclusivamente. 

O Sr. Eusébio Rocha - Sem direito a voto?  
O SR. ORLANDO DANTAS - Sem direito a voto.  
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O§ 3.0 limita a participação de acionistas, fora da União, Es-
tados, Municípios e entidades de direito público, em 15 % . 

De modo que a Petrobrás em qualquer subsidiária que organi-
zar, terá, necessàriamente, 85% de ações, o que assegura o con-
trôle total, impedindo intervenções indébitas. 

Ao art. 40, apresentei a Sétima emenda. Diz o art. 40: 

"O disposto nos arts. 22, 23, 24 e 36 aplica-se, igual-
mente, às emprêsas subsidiárias da sociedade". 

Não sei se por um lapso, mas o fato é que foi excluído o artigo 
33, que assim diz: 

"A direção da Petrobrás é obrigada a prestar as infor-
mações que lhe forem solicitadas pelo Congresso Nacional 
acrca dos seus atos e deliberações". 

Não se compreende que a Petrobrás preste contas de seus atos 
e as subsidiárias também não prestem contas de seus. Dai a ra-
zão por que mando iilcluir o art. 33, no art. 40, para que tôdas 
prestem ao Congresso Nacional as informações que forem solicita-
das, a fim de evitar illconvenientes ou desvios da orientação geral 
que todos nós pretenqemos imprimir a esta grande sociedade. 

Sr. Presidente, resta-me fazer a crítica das disposições finais. 
Considero a parte de mais difícil solução, porque, no Brasil, 

os fatos se relacionalll sempre no interêsse de algum grupo e em 
prejuízo da economia geral. É que propõe o projeto no seu art. 42: 

"Não ficam prejudicadas as autorizações para instala-
ção de refina:rias no País, feitas até 30 de junho de 1952, 
não podendo ser alterados os prazos de sua caducidade 
fixados em decisão do Conselho Nacional do Petróleo irre-
formável a pGt-rtir desta lei". 

O meu ilustre companheiro de Partido, na legislatura passada, 
o brilhante ex-Deputado Hermes Lima fêz aqui uma espetacular 
demonstração de que essas concessões estavam caducas, não po-
deriam ser renovadas. No entretanto, o Govêrno renovou segundo 
estou informado. Também há outro fato de que não tenho a com-
provação, mas é de que em janeiro de 1953, terminam, caducam 
as concessões referentes ao art. 42. 

Ora, Sr. Presidente, como propõe o projeto ... 
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O Sr. Amando Fontes - Parece que V. Ex.ª, tem razão, por-
que já soube a existência de emenda mandando prorrogar por dois 
anos o prazo concedido a essas refinarias. Trata-se de emenda 
apresentada recentemente. 

O SR. ORLANDO DANTAS - Muito obrigado. 
Ora, Sr. Presidente, por isto mesmo que sou contra a aprova-

ção de emenda desta natureza é que não apresentei outra emenda, 
mandando suprimir o art. 42. Votamos contra as concessões cadu-
cas ou em via de caducidade e o lógico seria entrasse o govêrno 
em entendimento imediato, para indenizando aos seus proprietá-
rios, poder aproveitar o pouco que estava sendo feito. 

Mas a Casa precisa ser alertada de que os incorporadores 
dessas duas grandes emprêsas pretendem buscar lucros cessantes 
do Estado na sua desapropriação. Então, teríamos de examinar o 
problema sob dois prismas. Que era a conveniência em aprovar-se 
o art. 42 do projeto, como está redigido, e não admitir-se novas 
transformações, ou então, suprimi-lo e arcar com êsse perigo. E 
chegamos à conclusão de que não devíamos apresentar emenda, 
Silencio sôbre o fato, certo de que das piores soluções e a melhor é 
a constante do projeto. 

Sem dúvida, quando bem raciocinarmos, sôbre as conseqüên-
cias de tudo isto, poderemos afirmar que a vitória do Congressó, 
das fôrças políticas nacionais, não é vitória de Pirro, mas, realmen-
te, vitória que não pertence a Partido nenhum - pertence à cole-
tividade, à consciência brasileira, ao espírito nacionalista de nossa 
gente, êsse nacionalista que representa uma reação contra o colo-
nialismo, um sentido novo de vida, uma aspiração do povo brasi-
leiro, de elevar o seu padrão de vida, de atingir às etapas mais ele-
vadas da nossa civilização, como uma aspiração muito justa. Se-
nhor Presidente, nenhum povo no mundo, hoje, ainda se submete 
à condição de colônia. Vejamos a reação na Asia, na Africa, na 
América do Sul. Todos os países sul-americanos vivem constante-
mente num estado de reação contra o espírito colonial, contra a 
pressão dos trustes de grupos internacionais, que nos sufocam, que 
nos oprimem, que impedem o nosso desenvolvimento. É o exem-
plo da própria História . 

O Presidente Truman, no ano passado, teve oportunidade de 
chamar a atenção do povo americano para êsse fato. Não é mais 
possível grandes nações orientarem sua política internacional sob 
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os mesmos prismas por que a vinham orientando, de submeter, 
de subjugar os demais povos a condições as mais humildes. Ne-
nhum povo mais se submete. O protesto constante solene desta 
consciência que está plasmada no sofrimento diário de tôda a po-
pulação dos países subcoloniais, representa um sentido novo na 
vida de todos os povos a que o Brasil não poderia fugir . 1!:sse na-
cionalismo não pertence a partido - como exclusividade - per-
tence a todos os povos, e não pode, absolutamente, ser taxado de 
faccioso, não pode pertencer a uma seita nem a um só partido: re-
presenta, necessàriamente, uma reivindicação de ordem econômica 
e de sentido social. 

Conseqüentemente, Sr. Presidente, o espírito nacionalista bra-
sileiro está vitorioso - está de parabéns a Nação Brasileira, que tão 
bem se conduziu nesta batalha. Todos os partidos estão de para-
béns. Devemo-nos orgulhar de preconizar uma solução naciona-
lista, pelo fato de a consciência dos homens públicos do Brasil ter 
chegado à evidência de que a hora é, realmente, dos povos que rei-
vindicam seus direitos,1 sobretudo os direitos de cidadania, os di-
reitos de viver dentro das liberdades que o grande Roosevelt -
essa grande figura universal - preconizava. 

Encerrando, Sr. Pr'F!sidente, estas minhas considerações, quero 
entregar à Casa as emendas que formulei, na convicção de que 
elas melhorarão sensivelmente o projeto, expurgando os seus defei-
tos, que não são muito grandes, mas que são defeitos, para que êsse 
instrumento de transformação econômica nacional fique livre dos 
males que poderá advir ante a pressão internacional. (Muito bem; 
muito bem. Palmas). 

O SR. LOBO CARNEIRO - Senhor Presidente e Srs. Depu-
tados, há dois dias, naquela sessão noturna em que foi iniciada a vo-
tação do projeto da Pe·~robrás, tive ocasião de, mais uma vez, de-
finir os pontos de vista que aqui defendo, ao encaminhar a votação 
dos ·seis grupos de emendas destacadas a meu pedido, tôdas rejeita-
das pelo plenário. 

Sr. Presidente, o Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e da 
Economia Nacional, como é público, realizou, no dia 5 de julho 
próximo passado, sua III Convenção. Esta reuniu-se no momento 
em que, nesta Casa, falavam sôbre o projeto da Petrobrás os últi-
mos oradores inscritos em primeira discussão. 
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Aquela convenção, Sr. Presidente, novamente reafirmou a tese 
que vem sendo sustentada hâ mais de quatro anos por aquela orga-
nização patriótica - a tese do monopólio estatal, apoiada pela 
maioria esmagadora da opinião pública . 

Sr. Presidente, a tese do monopólio estatal não corresponde, 
em absoluto, aos resultados da primeira votação do projeto da 
Petrobrâs. 

A III Convenção de Defesa do Petróleo deliberou prosseguir em 
seus trabalhos, através de quatro congressos regionais, um dos 
quais, o de São Luís, compreendendo todos os Estados do Norte, 
jâ se realizou, alcançando notável êxito. Foi coroado por um gran-
dioso comício em praça pública. 

Dentro de dois dias, vão iniciar-se os congressos regionais de 
São Paulo, Recife e Pôrto Alegre. 

Sr. Presidente, tenho em mãos, o manifesto de convocação do 
Congresso Regional de Defesa do Petróleo, de Recife, lançado ao 
povo do Leste e do Nordeste do Brasil. Seu texto é o seguinte: 

"CONVOCAÇÃO DO CONGRESSO REGIONAL 
DE DEFESA DO PETRóLEO" 

Acaba de ser lançada nesta cidade a seguinte 

Proclamação ao povo do Leste e Nordeste do Brasil 

Após a magnífica vitória do povo brasileiro com a rea-
lização da III Convenção Nacional de Defesa do Petróleo, 
o General Felicíssimo Cardoso, Presidente do Centro de 
Estudos e Defesa do Petróleo e da Economia Nacional, 
cumprindo a deliberação dos seiscentos convencionais pre-
sentes, convocou quatro Congressos Regionais, que deve-
rão reforçar a luta patriótica empreendida no sentido de 
esclarecer o povo e de mobilizá-lo contra o projeto da "Pe-
trobrás" e pela adoção do monopólio estatal. 

Cabendo a Pernambuco reunir os representantes do 
Leste e do Nordeste, os Centros de Defesa do Petróleo dos 
Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande 
do Norte e dêste Estado convocam os seus associados e os 
patriotas em geral para o conclave que será realizado na 
cidade do Recife nos dias 5, 6 e 7 de setembro próximo, no 
Teatro Santa Isabel. 

Convocando êsse Congresso patriótico, os signatários 
da presente relembram o perigo que constitui a "Petro-
brás", cujos dispositivos francamente entreguistas já são, 
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do conhecimento do povo: fazem ver a pressão constante 
dos trustes estrangeiros junto aos podêres públicos para 
a consecução dos seus fins e chamam a atenção de todos 
para a importância dos pronunciamentos populares, capa-
pes de barrar o projeto da "Petrobrás" como barraram, o 
antigo "Estatuto do Petróleo", hoje arquivado na Câmara 
Federal. 

TUDO PELO MONOPÓLIO ESTATAL 1 

Recife, agôsto de 1952" . 

Sr. Presidente, êste manifesto é assinado por personalidades 
eminentes dos Estados que dêle vão participar. Assim é que temos: 

(a) pela Bahia - General Edgar da Cruz Cordeiro, 
Deputado; Carlos Anibal, Heraldo Guerra, Hélio Ramos, 
Wilson Lins, Reinaldo Moreira, Fernando Jatobá, Ebene-
zer Cavalcanti, prof. da Universidade da Bahia; Walmor 
de Almeida Barreto, Acácio Ferreira, Heron de Al~ncar, 
Presidente do Sindicato dos Jornalistas; profs. Adroaldo 
Ribeiro da Cqsta, Graca Leite. 

por Serg1pe: - Profs. Franco Freire, Napoleão Ar-
gélia de Oliveira Dória; Deputado Armando Leite Rollem-
berg; Vereadc>res: Lindulfo Campos Sobrinho, Otávio de 
Melo Dantas, Professôra Ofensia Campos Freire, Jorna-
lista Paulo Cqsta; Médicos: José Machado de Sousa, Sílvio 
Santana, Joãp Cardoso do Nascimento, José Gusmão de 
Andrade; Acf,Ldêmico José Jorge de Mesquita, Eufrosina 
de Almeida Soares Ramos, presidente da Associação Fe-
minina de Se;rgipe. 

por Alagoas: - Cônego Teofanes de Barros; Depu-
tados: Aurélip Viana, Ivan Villa Lopes Duarte, Júlio Fa-
rias França, Benedito Freitas Melro, Virgílio Barbosa, Ale-
mário Vieira :Dantas, Antenor Claudino Costa; Jornalista 
Policarpo Mendonça; prof. Albino Dantas; Médicos: Jac-
ques Azevedo, presidente do Diretório Municipal da UDN; 
Alberto de Araújo Jorge, Ascânio Jorge; Vereadores: José 
Sebastião de Barros, Wladimir Pedrosa Carvalho, presi-
dente da Câmara Municipal de Maceió; Odonotólogo Eral-
do Calado, Acadêmico Pedro Soares Vieira, Carlos Miran-
da, funcionário público; João Lins Uchôa, suplente de 
vereador. 

pela Paraíba: - Hermes Pessoa Bento da Câmara Ba-
tista, juiz de Direito da Capital; Luiz Carlos Florentino, 
Presidente da União Estadual dos Estudantes; Abílio Dan· 
tas, industrial; Luiz de Oliveira Lima, prefeito de João 
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Pessoa; Deputados: Isaías Silva, Jacob Frantz; Vereadores 
Diógenes Morais Martins, Orestes Gomes, Orvácio Lira 
Machado, presidente do Diretório Acadêmico de Filosofia; 
José Spiberg, Edésio Rangel de Farias, José João Torres, 
Antônio T. de Carvalho, presidente da Associação Comer-
ical da Paraíba; Professôres Clóvis de Santos Lima, diretor 
da Faculdade de Ciências Econômicas; Aníbal Moura, da 
Faculdade de Direito; Célia de Face, da Faculdade de 
Ciências Econômicas; Francisco Vidal Filho, da Faculdade 
de Ciências Econômicas; Jofre Borges de Albuquerque, 
da Faculdade de Ciências Econômicas; Advogados: Ota-
cilio Dantas, Washington Cavalcanti, João Santa Cruz, 
Waldir Bezerra; Jornalistas: Dulcfdio Moreira, Nicode-
mos Lopes, Geraldo Sobral, João Raposo, banqueiro e pre-
feito do município de Santa Rita; Edson Falconi, pre-
sidente do Diretório Acadêmico de Direito; Waldemir Car-
doso, presidente do Diretório Acadêmico de Ciências Eco-
nômicas; Francisco de Assis Lemos, presidente do Diretó-
rio Acadêmico de Agronomia; Euripedes Gadelha Galvão, 
secretário-geral da União Estadual dos Estudantes da Pa-
raíba; Tabelião Damásio Franca; Universitários: Epami-
nondas Bezerra, João Barbosa Batista, Antônio Padua Câ-
mara, oficial de gabinete do prefeito de João Pessoa; Be-
nedito Moura, presidente do Sindicato de Construção Ci-
vil; Pedro Joaquim da Silva, presidente do Sindicato da 
Indústria de Calçados; José Soares dos Santos, presidente 
do Sindicato da Indústria do Cimento, Cal e Gêsso; Hugo 
Guimarães, presidente do Sindicato dos Bancários; Luís 
Bernardo da Silva, presidente da Associação dos Metalúr-
gicos; Cabral Batista, presidente do Sindicato dos Gráfi-
cos; Economistas: José Gomes da Silva, José Geraldo 
Leite. 

pelo Rio Grande do Norte: - da Associação Norte rio-
-grandense de Imprensa; Deputados: José Xavier, Stoessel 
de Brito, Maltez Fernandes, João Batista Montenegro; De-
sembargadores: Túlio Bezerra de Melo, Francisco Canindé 
de Carvalho; Juízes de Direito: Dario Jordão de Andrade, 
Paulo Luiz, João Maria Furtado; Vereadores: Celso Oli-
veira Correia, Amaro Magalhães, Caubi Barrasa, João Fre-
derico Galvão, Antônio Félix da Silva, presidente do Sin-
dicato dos Trabalhadores em Carris Urbanos; Jornalistas: 
Oliveira Bezerra, Luiz Maria Alves, Albimar Marinho; 
Professor Clementina Câmara; Promotor Francisco No-
gueira; Médicos: Esmeralda Siqueira, José Pinot, Vulpiano 
Cavalcanti; Advogado Rivaldo Pinheiro; Acadêmicos: Gua-
raci Queiroz de Oliveira, Geraldo Ribeiro Caldas, Elias Bor-
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ges, Araken Irenio Pinto; Poeta João Batista Pinto Antô-
nio, Secundino Sobrinho, presidente do Sindicato dos Ro-
doviários; Alvaro Augusto da Silva, presidente do Sindi-
cato dos Gráficos. 

por Pernambuco: - Engenheiros: Adernar Benevolo, 
José Augusto de Almeida, Arnaldo Ferraz, Assistente da 
Universidade do Recife; José Maria Cabral de Vasconcelos; 
Analio Borges do Nascimento, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores; Padre Públio Calado; Deputados: Andra-
de Lima Filho, Moury Fernandes, Fernando Lacerda, José 
Pires, Olimpio Ferraz, Miguel Arrais de Alencar, Paulo Ca-
valcanti; Vereadores: Hilo Lins e Silva, presidente da Câ-
mara Municipal do Recife; Nilson Ramos Leal, vice-presi-
dente da Câmara Municipal do Recife; José Guimarães 
Sobrinho, 2.º secretário da Câmara Municipal do Recife; 
Dias da Silva, Luiz Pôrto, Vereadores: Wilson de Barros 
Leal, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indús-
tria Têxtil; Rui Alves, José Pimentel, Antônio Moury Fer-
nandes, José de Castro, José Frutuoso, Romildo Gomes, 
Aristofanes Apdrade, Sérgio Xavier Beroaldo Maia, Clóvis 
Corrêa, Carloi!) Duarte; Professores: Monteiro de Morais, 
da Universidade do Recife; Arnaldo Marques, da Universi-
dade do Recifie; Pelópidas Silveira, da Universidade do Re-
cife; Salvador Nigro, da Escola Superior de Agricultura; 
Mário Gesteira, da Universidade do Recife; Ferreira dos 
Santos, da U;niversidade do Recife; Assistentes Universi-
tários: Profes$ôres: Antônio Gomes de Matos Júnior, Naide 
Regueira Teodosio, José Otamar Falcão de Morais; Quími-
cos: Sebastião Simões Filho, Doris Loureiro; João Wander-
ley de Siqueira Neto, Maestro; Guerra Peixe, musicólogo; 
Jornalistas: Oarlos Luiz de Andrade, Luiz Beltrão, Sócrates 
Times de Carvalho, Edson Regis, Luiz de Andrade, Edmun-
do Celso, Júlio Amaral, Cláudio Tavares; Advogados: Pelá-
gio Silveira, Newton Cardoso, Margarida Lucena, Romeu 
Negromonte; Médicos: Hermes Guedes, José Dias Guima-
rães, Gumercindo Amorim, Rodrigues Calheiros; Escultor: 
Abelardo da Hora, presidente da Sociedade de Arte Mo-
derna; Universitários: Valderez Laroche, Maria Zita de 
Aguiar, Edmir Regis, Carmen Andrade, José Lima Ribei-
ro, Nise Duarte, presidente da Associação de Mulheres de 
Pernambuco; Inaldo Antunes, comerciante; João Oliveira 
Lima, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na In-
dústria de Calçados do Recife; Romeu Negromonte, 1.º se-
cretário do Centro Pernambucano de Estudos e Defesa do 
Petróleo". 
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Sr. Presidente, os congressos a realizarem-se em Recife, São 
Paulo e Pôrto Alegre, todos êles nas datas de 5, 6 e 7 do corrente, 
vão se pronunciar sôbre os resultados da primeira votação do pro-
jeto da Petrobrás nesta Casa. Como disse de início, a minha posi-
çífo a respeito do assunto que corresponde à posição do Centro de 
Estudos e Defesa do Petróleo, já foi perfeitamente definida. 

O que foi aprovado nesta Casa- esclareço- embora diferindo 
do projeto original, não significa absolutamente o monopólio esta-
tal e sim, o monopólio de uma emprêsa de economia mista, que 
operará através de grande número de companhias subsidiárias por 
ela organizadas. Além disso, trata-se de monopólio que não abran-
ge a distribuição por atacado dos produtos que fabricar, e que deixa 
de fora as refinarias particulares, não só as em funcionamento, 
como aquelas autorizadas, mas ainda não em funcionamento. 

Sr. Presidente, a manutenção das autorizações de refinarias 
para os grupos Correia e Castro em São Paulo, e Peixoto de Castro, 
antigo Drault Ernany, no Distrito Federal, envolve um dos aspec-
tos mais escandalosos daquilo que foi votado nesta Casa. 

Sr. Presidente, foi narrada - e repetida desta tribuna, não 
só por mim, como por outros oradores - a história dessas duas 
~oncessões. O assunto já foi objeto de debate na legislatura passada 
e ficou documentadamente comprovado que se tratava de autoriza-
ções caducas, dadas a concessionários que não cumpriram as cláu-
sulas mais elementares, constantes dos editais de concorrência; fo-
ram, não obstante, beneficiados com enormes vantagens, prorro-
gações sucessivas por simples portarias do Conselho de Petróleo, 
terreno de graça na Avenida Brasil, aumento de sua capacidade 
de sua concessão de 10. 000 para 20. 000 barris, respectivamente 
no Distrito Federal e em São Paulo e até empréstimos no Banco 
do Brasil. 

Não foi apontada aqui, Sr. Presidente, uma única razão plau-
sível para justificar a manutenção dessas duas autorizações. Tra-
ta-se pura e simplesmente de favoritismo do govêrno, de proteção 
do Executivo a interêsse de dois grupos financeiros, aliás de liga-
ção bastante suspeita com os grandes grupos internacionais e em 
particular com os trustes do petróleo. 

Essas duas refinarias nos maiores centros de consumo fica-
ram, como disse, fora do tão falado monopólio. 

Mas não foi essa a única crítica feita ao projeto. 
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Sr. Presidente, para melhor ilustrar aquêles argumentos por 
mim expendidos, quando da primeira votação, relatarei um pouco 
mais detalhadamente do que o fiz naquela oportunidade a história 
recente do petróleo da Colômbia. 

Naquele país existia o sistema de concessão semelhante ao pre-
conizado aqui pelo anteprojeto do Estatuto do Petróleo e ao sistema 
vigente na Venezuela. Uma das maiores concessões que o grupo da 
Standard Oil tinha, na Colômbia, através de sua subsidiária a "Tro-
pical Oil", era chamada concessão de Mares. O prazo dessa con-
cessão devia terminar a vinte e quatro de agôsto do ano passado; 
alguns anos antes do término do prazo, iniciou-se na Colômbia 
grande campanha popular com o objetivo de, ao terminar o período 
da concessão, a maior existente no país, não fôsse prorrogada como 
vinha sendo anteriormente, mas, ao contrário, fôsse nacionalizada 
e passasse o petróleo a ser explorado pelo Estado colombiano já 
que, de acôrdo com as cláusulas contratuais, devia pura e sim-
plesmente reverter ao Estado sem qualquer indenização. A cam-
panha, tal como aqui 1 no Brasil, empolgou a opinião pública da 
Colômbia e atingiu as mais amplas camadas da população. A pa-
lavra de ordem era: "n:acionalização da Concessão de Mares após o 
término de seu prazo". No entanto, após os acontecimentos da fa-
mosa conferência de Bogotá, instalou-se na Colômbia uma dita-
dura, um govêrno de fôrça constituído de conhecidos elementos li-
gados aos trustes do petróleo, elementos do chamado Partido Con-
servador, inclusive algt~ns antigos advogados do truste do petróleo. 
:t!:sse govêrno adotou uµia política de inteira submissão à vontade 
do Departamento de ~stado norte-americano e do grande capital 
financeiro daquele país, indo mesmo até o ponto de enviar tropas 
à Coréia. Como conseqüência da grande fôrça da campanha popu-
lar pela nacionalização da Concessão de Mares, adotou o govêrno 
uma manobra demagógica. Anunciou que a concessão seria nacio-
nalizada no dia 24 de agôsto de 1951 e para êsse fim instituiu uma 
:':Tande companhia, controlada pelo Estado colombiano, sob o nome 
de Companhia Colombiana de Petróleo . Constituída a Companhia 
naquela data, foi nomeada uma diretoria. Houve festejos populares 
em todo o país . Cartazes se afixaram pela vitória da nacionalização. 

Não sei se lá na Çolômbia êsses cartazes eram na base dos 
que temos na cidade, i;io "l!:le disse", vistos por todos nós. Eram 
bandeiras, cartazes, bai1das de música, festejos com que o Govêrno 
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comemorava por tôda parte a chamada "nacionalização" do petró-
leo colombiano. Ao lado dêsses festejos, foram sendo presos em si· 
lêncio os principais líderes sindicais da Colômbia, que orientavam 
a campanha, principalmente aquêles líderes dos trabalhadores da 
indústria do petróleo. 

Que ocorreu, Sr. Presidente? O povo, nos primeiros momentos, 
julgou que a indústria do petróleo estivesse nacionalizada. Na rea-
lidade a "Standard Oil" perdeu a sua concessão, aquela que ela 
tinha por sua subsidiária "Tropical Oil" . A concessão passou para 
o Estado, ou antes, para uma Companhia sob o contrôle do Estado. 
No entanto, essa Companhia na surdina, sorrateiramente, fêz vá-
rios contratos com o grupo da "Standard Company", concedeu à 
Companhia um grande empréstimo e, por contrato, ficou com a 
sua administração mediante o recebimento de grande porcentagem 
nos lucros da refinaria existente e de uma percentagem na produ-
ção bruta do petróleo. Em seguida, a Companhia contratou com 
outra emprêsa do grupo da "Standard Oil", a chamada "Esso Co-
lombiana", a distribuição comercial dos seus produtos. Então, que 
ocorreu, Sr. Presidente? A concessão reverteu para o Estado, mas 
os administradores continuaram sendo aquêles técnicos da Stan-
dard. Os lucros continuaram indo para a Standard, principalmente 
através da distribuição comercial, em grosso. E continuou a Stan-
dard a dominar o petróleo da Colômbia e a auferir a maior parte 
dos lucros por êle produzidos. 

Foi isso, Sr. Presidente, o que se passou na Colômbia. No Bra-
sil tivemos uma tentativa semelhante. Surgiu um grupo de capi-
talistas, todos êles brasileiros natos, casados com brasileiras, etc. 
em Niterói. Um grupo da intimidade da cozinha e da copa do Pa-
lácio do Catete, protegido do interventor no Estado Rio, genro do 
Presidente da República - trata-se do grupo Max Leitão - apre-
sentou-se ante o Conselho Nacional do Petróleo, com o propósito de 
construir uma refinaria. 

O Sr. Tenório Cavalcanti - Qual o juízo que V. Ex.ª fazia da 
Light, quando o Rio de Janeiro não possuía bondes nem eletricida-
de, nem outros meios necessários ao impulsionamento da vida mo-
derna, na ocasião em que ela se instalou no Rio de Janeiro, inver-
tendo capitais estrangeiros, para dar-nos o confôrto que lhe colhe-
mos desde êsse tempo? Qual o juízo que V. Ex.ª faria dessa in-
versão de capital? 
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O SR. LOBO CARNEIRO -1!:sse assunto da Light, nobre Depu-
tado, já foi abordado aqui e irei tratar dêle oportunamente. Dis-
ponho, porém, de pouco tempo e tenho de encerrar as minhas consi-
derações. Não quero desviar-me para um debate paralelo sôbre a 
Light. 

Mas o fato é o seguinte: êsse grupo entraria com capital pe-
queno, vamos dizer simbólico e seria financiado com empréstimo 
propiciado pela Socony Vacuum Oil Co., através de organizações 
financeiras ligadas a êste truste. É o mesmo truste Rockefeller, da 
Standard Oil. A Socony Vacuum ficaria, por prazo indeterminado, 
com o direito de administrar a refinaria, técnica e comercialmente, 
recebendo "royalties", em troca disto; e a distribuição dos produtos 
da refinaria, determinada por essa administração técnica e comer-
cial da Socony Vacuum seria feita pela rêde de distribuição do 
truste da Standard Oil . 

Teríamos, assim, um tipo de negócio S{'melhante ao da Colôm-
bia, em tudo parecido. A Socony Vacuum não teria participação 
alguma no capital da emprêsa; financiaria a emprêsa, administra-
ria a emprêsa e se locupletaria com a quase totalidade dos lucros, 
através dos "Royalties", cqmo pagamento pela sua administração, 
de juros do empréstimo etc., principalmente, dos lucros generosos 
da distribuição comercial grossista. 

Sr. Presidente, tratav1:1--se de um grupo protegido do atual Go-
vêrno, tanto assim que a Segunda Convenção de Defesa do Petró-
leo, que se reuniu exatamente para combater essa pretensão teve 
a sua sessão inaugural atacada a bala pela Polícia do Distrito 
Federal, no dia 5 de julho do ano passado. 

É um fato de que todos se recordam l O Govêrno protetor.dêsse 
grupo e sob cuja responsabµidade se processou o ataque àquela reu-
nião, que tinha como objetivo desmascarar e denunciar aquela ne-
gociata, é o mesmo Govêrno que aí está. 

Sr. Presidente, no que foi votado nesta Casa, é mantida a for-
ma de sociedade mista com capitais particulares, e, mais grave do 
que isto, uma sociedade mista que atua através de subsidiárias. A 
União Democrática Nacional bateu-se nesta Casa com grande em-
penho para obter que a Pietrobrás prestasse contas ao Congresso, 
que fôsse uma emprêsa obrigada a atender aos pedidos de informa-
ções dos Deputados e, mais do que isto, uma emprêsa que enviasse 
~mas contas ao Tribunal de Contas para serem remetidas ao Co11-
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gresso. No entanto, essa aparente conquista da UDN, nos "arreglos", 
no acôrdo que aqui foi firmado, e do qual não participei, desapare-
ceu completamente com a criação das subsidiárias. Estas não serão 
obrigadas a prestar contas, nem ao Tribunal de Contas, nem ao 
Congresso . As diretorias das sociedades não terão de a tender aos 
pedidos de informações desta Casa. Essas emprêsas subsidiárias 
trabalharão dêste modo, dentro do famoso sigilo comercial, como 
qualquer outra emprêsa privada recusando-se a prestar informa-
ções a quem quer que seja, inclusive ao Congresso Nacional. Esta-
rá, então, a Petrobrás como simples "holding", subdividida em de-
zenas de emprêsas subsidiárias - para cada um dos ramos uma sub-
sidiária - e nenhuma dessas subsidiárias terá de prestar contas 
a ninguém: escapará inteiramente ao contrôle do Congresso e da 
opinião pública. Através dessas subsidiárias poderão ser realizados 
negócios dêsse tipo Max Leitão. 

Mais do que isso, Sr. Presidente. Ficou fora do monopólio, 
além daquelas duas refinarias particulares, às quais já me referi -
fato êste, conforme disse, dos mais escandalosos e que não teve, até 
o presente momento quem o defendesse com argumento à altura 
nesta Casa - ficou fora do monopólio o comércio distribuidor ata-
cadista: isto é, as subsidiárias, da Petrobrás, a Max Leitão S. A. , 
a Cuba tão S. A. poderão entregar por uma simples deliberação de 
suas diretorias, todos os seus produtos para serem distribuídos pela 
rêde comercial do truste do petróleo. Dessa maneira poderemos ter, 
no Brasil, êsse monopólio da Petrobrás ou das suas subsidiárias, 
trabalhando para o truste . 

Não estou levantando hipóteses fantasiosas, porque isso já se 
passa na Bahia, com a refinaria de Mataripe. Todos os produtos de 
Mataripe são entregues à distribuição da Standard e da Shell, sendo 
que essa distribuição é quase tôda feita na cidade de Salvador, 
enquanto a refinaria fica nas vizinhanças da cidade, com seus gran-
des depósitos. Em lugar de a refinaria ter suas próprias bombas 
ou fazer a entrega de seus produtos diretamente às bombas de pe-
quenos varejistas, entrega a gasolina a Cr$ 1,35 para que a Stan-
dard e a Shell a revendam a Cr$ 1,75. 

Sr. Presidente, por êsse processo também poderá ficar inteira-
mente frustado o monopólio. Vemos, então, que o que foi aprovado 
nesta Casa não foi o monopólio do Estado, foi um projeto híbrido, 
um projeto que continua tendo dentro do seu bojo tôdas aquelas 
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brechas, todos aquêles dispositivos que permitirão a um Govêrno 
e a uma Diretoria aliados da política dos trusts estrangeiros burlar 
inteiramente essa aspiração do povo brasileiro. E teremos o petró-
leo brasileiro desviando seus lucros para os trusts. 

Sr. Presidente, os receios do povo brasileiro são fundados. O 
Govêrno do nosso país vem se caracterizando cada vez mais por 
uma submissão crescente à política do govêrno norte-americano, 
à política daquele govêrno que, no momento, é um instrumento dos 
grandes trustes, dos grandes grupos financeiros internacionais. 
Provas disso, Sr. Presidente, existem muitas, estão à vista e o povo 
as conhece. Citarei, por exemplo, a assinatura, por êste Govêrno, 
do monstruoso acôrdo militar Brasil-Estados Unidos, as atividades 
da Comissão Mista e a exportação dos minerais radioativos. É a 
nossa crescente submissão à política imperialista norte-america:. 
na, a nossa crescente transformação em colônia, com maior misé-
ria para seu povo. 

Esta, a política do atual Govêrno. Nela estão mesmo pessoas 
1 

vinculadas pelos interêsses mais diretos, interêsses comerciais, com 
os trustes do petróleo. Já foram citados, documentadamente, nesta 
Casa, vários casos: o Sr. 1\1,linistro do Exterior, João Neves da Fon-
toura, eleito e reeleito pr1~sidente de uma subsidiária da Socony 
Vacuum & Cia, Ultragás, o Sr. Segadas Viana funcionou como advo-
gado da Standard Oil Co.; o concunhado do Sr. Presidente da Re-
pública, Desembargador Flprêncio de Abreu, presidente da Gulf Oil; 
o Governador do Estado qo Rio, protetor do grupo Max Leitão e 
de seus negócios; nosso embaixador nos Estados Unidos, Sr. Walter 
Moreira Sales, sócio de Rockefeller no Banco Interamericano de Fi· 
nanciamento e Investimentos, do qual participa como acionista ma-
joritário o grupo Rockefeller. 

Sr. Presidente, não teµhamos ilusões. Aprovado o projeto tal 
como está, com tôdas essas brechas que acabo de citar, com êste 
falso monopólio que não é, absolutamente o monopólio estatal que 
o povo brasileiro exige e com um Govêrno do tipo que acabo de 
citar, mal organizada a Petrobrás, terá ela uma diretoria escolhida 
a dedo, talvez constituída pelo Sr. João Neves da Fontoura, pelo 
Sr. Walter Moreira Sales, e serão realizados todos os negócios que 
especifiquei em meu discurso . 

Sr. Presidente, houve uma "vitória parlamentar", da maioria 
baseada no chamado "acôrpo", houve grandes modificações no pro-
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jeto original, mas não foi adotado, nesta Casa, aquilo que o povo 
brasileiro deseja, aquilo por que se vem batendo há mais de quatro 
anos, que é o monopólio estatal, o monopólio estatal abrangendo 
todos os ramos da indústria do petróleo, desde a pesquisa e a lavra 
até a distribuição em grosso. 

O povo não se ilude, o povo permanece vigilante, pois, em as-
sunto de petróleo, jâ está bem esclarecido. O povo continuará lu-
tando pela única tese que convém aos interêsses nacionais, que é, 
de fato, a tese do monopólio estatal, e não êsse produto híbrido que 
saiu da primeira votação nesta Casa. (Muito bem; muito bem). 

O SR. TENôRIO CAVALCANTI * - Sr. Presidente, inicio o 
meu discurso com as palavras com que Rui saudou a mocidade 
paulista - Não sei mais o que dizer, não sei mais o que se diga, 
tantos foram os oradores que trataram do assunto. 

Mas, Sr. Presidente, vim à tribuna para falar a respeito dêste 
palpitante assunto com uma finalidade: de oferecer às comissões 
técnicas respectivas uma ligeira e descolorida colaboração. Não 
vou defender nem apresentar emendas, mas fazer uma crítica geral 
levado pelo mais sincero propósito de bem servir ao Pais, de melhor 
a.judar, na medida das minhas possibilidades, aos doutos entendi-
dos na matéria. O critico deve ser o homem que explica, o homem 
que esclarece, o homem que ensina o pouco que sabe para que o 
criticado se corrija de erros ou de possíveis erros. Mas a crítica 
melhor, a maior, a mais perfeita das críticas consiste, Srs. Depu-
tados, em começarmos por nós mesmos. Eu, por exemplo, começo 
me criticando. Certa vez, mesmo nesta Casa, no estudo de ma-
téria objeto de discussão, relacionada ao ensino, citando velho fi-
lósofo da Grécia antiga, que se considerava o maior sábio do seu 
tempo, porque o único que sabia que não sabia coisa alguma, che-
guei a dizer, parodiando o velho filósofo, que eu era o maior sábio 
em matéria de ensino, porque o único que sabia não saber coisa 
alguma a êsse respeito . 

Logo, começo por me criticar. Mas, quero, também, inicial-
mente, declarar que êsse projeto serviu para que o Congresso bra-
sileiro demonstrasse, ao país e ao mundo, que sua espinha dorsal 
resistiu a todos os cataclismas que de início pareciam o bramir de 

* Não foi revisto pelo orador. 
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vendavais que ameaçavam arrancar pela cepa as raízes da nossa 
soberania. 

O Congresso demonstrou resistência na sua espinha dorsal, e 
justiça se faça à Câmara dos Srs. Deputados, justiça se faça ao 
Congresso da República, neste ano da graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, de 1952. 

Sr. Presidente, não sou como aquêles que ocultam as suas 
idéias debaixo de opiniões ou melhor que fazem do nacionalismo 
monopólio de conveniências ideológicas, como o cavalo de freio de 
ouro que se orgulha dêsse fato, embora debaixo do arreio. Não, 
Senhor Presidente, entendo muito bem o alcance da demagogia 
feita em tôrno da discussão do petróleo . Sei o aspecto político dessa 
discussão em face da situação internacional. Sei que o asiático 
sabe que o petróleo é sem dúvida, no mundo o insubstituível suporte 
de uma vitória armada. Sei que a Asia tem conhecimento das re-
servas de petróleo nos Estados Unidos e nos países aliados. Sei 
que no campo da ciência, no campo da física, da química, da ma-
temática, da astronomia, q.a biologia em todos os ramos da ciên-
cia humana o asiático gua;rda profundos recalques dos ocidentais, 
pois, menores em quantidl:l.de, são muito superiores em qualidade 
e sabem que jamais poderao invadir o nosso Continente, sem con-
tar com os meios indispen~;áveis ao seu fortalecimento. 

Sei do trabalho sub-reptício feito através dos seus idealistas, 
ou pseudo-idealistas, que s,~ faz no sentido de impedir que se ex-
plore em quantidade o pet;róleo no Brasil. 

Aqui não se ergueu, até hoje, nenhuma voz para gritar que 
"trigo é nosso", quando sabemos que há trustes internacionais do 
trigo muito mais prejudich~.is à economia do Brasil do que o truste 
que se chama do petróleo, porque o truste do trigo é relacionado 
ao estômago e o truste dp petróleo é relacionado à política de 
guerra internacional. 

Sei que não desconhece~m os inimigos da liberdade que o lastro 
de petróleo americano, segundo os seus cálculos, não suportam o 
pêso da invenção moderna, o pêso da máquina americana por mais 
dez anos . As suas reservas não suportam mais de dez anos, e por 
isso é preciso que não haja petróleo em outra parte do mundo, 
para auxiliar a conservação dessa máquina no ar e em terra. Por 
isso, o Brasil, que tem petróleo para manter e conservar essas má-
quinas no ar e que, por sua vez, manterá a paz universal por cin· 

http:prejudich~.is
http:quantidl:l.de
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qüenta ou cem anos, passou a ser o ponto objetivo da luta do "o 
petróleo é nosso", para que não se explore petróleo no Brasil, para 
que amanhã se possa isolar o nosso País dos Estados Unidos e, 
conseqüentemente, se fazer da nossa pátria a cabeça de ponte das 
ambições pantagruélicas daqueles que querem dominar pela fôrça, 
pela violência, o mundo inteiro. Sei de tudo isso, Senhor Presi-
dente, quero, porém desmascarar o sabujismo dos que gravitam 
em tôrno de conveniências ideológicas e malsãs, dos que desejam, à 
sombra de um falso patriotismo, que não haja petróleo no Brasil, 
porque não havendo petróleo em nosso País, a Rússia poderá em 
futuro próximo fazer uma invasão asiática em nosso continente. 

Estas são verdades duras que precisam ser ditas para desmas-
carar o sabujismo dos que pensam que patriotismo é monopólio 
de alguns ou de grupos . 

Mas, à margem dêsse comentário, devemos dizer que o Con-
gresso deu uma demonstração de bravura, de coragem e de patrio-
tismo, concordando com o que devia concordar e discordando do 
que devia discordar. 

A controvérsia que impera em derredor da solução a ser dada 
ao problema do petróleo brasileiro não teria sido convertida em 
debate bizantino, se atentassem os antagonistas ao nosso passado. 

Afigura-se-me irrisória, eivada de suspeição a argumentação 
dos que entendem não possuir ainda o Brasil capacidade técnica 
e econômica para a exploração dos lençóis petrolíferos que jazem na 
imensidade de seu portentoso território e para a respectiva indus-
trialização . 

Encaro, neste momento, primeiramente, o aspecto técnico-cien-
tífico do problema em equação. 

Que fizeram, indago, até hoje, as nossas diversas Escolas Su-
periores de cursos vários de Engenharia, núcleos de onde promana-
ram luminares da Ciência e da Técnica como Sábio Souzinha, o 
genial Oto de Alencar, os notáveis Teodoro Sampaio, Paulo de Fron-
tin, Rebouças Bicalho, Ferdinando Laboriau, Tobias Moscoso, Fran-
cisco Passos, para só lembrar os mortos mais ilustres e realiza-
dores?! ... 

Será possível que um país que se orgulha de filhos de renome 
como Santos Dumont, Augusto Severo, Osvaldo Cruz, Carlos Cha-
gas, Francisco de Castro, Miguel Couto, Barão de Mauá, Paula Ra-
mos, Joaquim Murtinho, Henrique Lage, Marechal Roberto Trom-
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powsky, Aarão Reis, Costa Sena, Gonzaga de Campos, Nuno de An-
drade e tantas outras notabilidades, em múltiplos setores das Ciên-
cias concretas, tenha ocultado, para todo o sempre, na paz das ne-
crópoles, os seus conhecimentos científicos, as locubrações de sua 
mentalidade, o dinamismo de seu espírito de empreendimentos?! ... 

Crível é que uma Nação que construiu, com a prata da casa, 
os portos no Rio e de Santos, a Central do Brasil, com sua gigan-
tesca duplificação da Serra do Mar, a cremalheira do Corcovado, o 
caminho aéreo do Pão de Açúcar, a arrojada ferrovia do Paraná, 
o dique da Ilha das Cobras, a magnífica rodovia Anchieta, que ci-
mentou e ergueu grande parte da pluralidade de smts indús-
trias, bem como a soberba ferrovia Paulista, os colossos de concre-
to armado e aço erigidos nas suas principais cidades e tantos outros 
empreendimentos de vulto, não mais possua filhos capazes de per-
furar poços e manter destilarias, mui embora importando parte 
dos materiais?! ... 

Entra no crâneo de alguém que tenha bom senso, possa uma 
Nação quase da mesma i~ade dos Estados Unidos, tendo assimi-
lado ràpidamente, técniC!f siderúrgica, ao nacionalizar integral-
mente o funcionamento d1.~ Volta Redonda, encontrar dificuldades 
insuperáveis na exploração nacional do petróleo, quando o processo 
não se reveste de segredos, estando espalhado por todo o orbe?! ... 

Pode-se acreditar que o Brasil, possuindo vivos cientistas e 
técnicos, como o Almiran·~e Alvaro Alberto, o jovem sábio César 
Lates, o renomado técnico General Carlos Proença Gomes, o culto 
engenheiro industrial General Lacerda e uma plêiade de talentos 
cultores das Ciências, venp.a a confessar sua ignorância absoluta 
nã pesquisa, na extração e na industrialização do petróleo, quando 
tais etapas são uma realiqade em Mataripe e a execução do oleo-
duto de Cubatão prova que é elevada a capacidade de nossos téc-
nicos?! ... 

Deduz-se que ignorância crassa ou má-fé existem nas asserti-
vas de que não poderemos instalar as indústrias petrolíferas no 
país, senão com a ajuda primacial da técnica estrangeira, com 
menosprêzo de nossos valores! ... 

Peca, assim, pela base, a impatriótica e humilhante afirmativa 
de que não sabemos manejar sondas e somos incapazes de introdu-
zir tubos terra a dentro, d.e instalar e fazer funcionar a maquina-
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ria de refinação, de manipular subprodutos, de acionar laborató-
rios, confiando-os aos nossos engenheiros químicos-industriais, de 
operar nos vários ramos da técnica que transforma o ouro negro 
em produtos e subprodutos essenciais, na sua maioria indispensáveis 
à Defesa Nacional. 

Onde escondidos estão os que queimaram pestanas nos cursos 
da Escola Técnica do Exército?! ... 

Titulados de nossas antigas Escolas Politécnicas, em que re-
motas paragens vos encontrais?! ... 

Quanto ao aspecto econômico-financeiro da política canhestra, 
que o vulgo acoimou de entreguista, a lógica de seus defensores, 
opondo-se à solução nacionalista da exploração por um organismo 
estatal, não resiste à crítica. 

Nenhuma das nossas grandes indústrias foi implantada de um 
só golpe. 

A realidade, porém, é que poderemos dentro de um qüinqüê-
nio, senão em menor prazo, libertarmo-nos da importação do aço, 
dos laminados, de todos os artefatos de ferro. 

Nada hoje, autoriza a que se conceda licenças prévias para 
a importação de maquinofaturas de algodão, pois nossos produtos 
rivalizam com os melhores do mundo, bem como a matéria-prima, 
só comparável com a das margens do Nilo. 

O nylon paulista, assim como inúmeros outros produtos in-
dustriais, ombreiam-se em qualidade aos similares norte-america-
nos e europeus, quando não os superam. 

No próprio terreno da Química Industrial o nosso progresso 
é evidente, pois avançamos com êxito, a passos largos. 

Ensaia-se, agora mesmo, a construção de locomotivas, cem· por 
cento nacionais, como já fabricamos trilhos e centenas de artigos 
de indústrias leves e pesadas, com capitais e matérias-primas emi-
nentemente nacionais. 

Acontece que a solução estatal do petróleo, congregando pa-
triotas sem jaça, eminentes figuras das classes armadas, da polí-
tica, das associações científicas e técnicas, promissoras parcelas 
das classes estudantis, jornalistas de mérito, estudiosos dos pro-
blemas nacionais, expoentes da Economia e das Finanças, não sig-
nifica que o organismo fique impedido de efetuar empréstimos ex-
ternos, garantidos pela União, como ocorreu em múltiplas realiza-
ções de vulto, com os portos do Rio, de Santos e outros, como a 

:!O - 26 24!".t 
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Central do Brasil, a Sorocabana, a Paulista e demais ferrovias em-
preendidas por brasileiros, como Volta Redonda e outras obras de 
projeção estrutural, empréstimos êsses que não subordinaram os 
jnvestimentos e as produções ao guante da interferência direta dos 
credores! 

A União garantirá os empréstimos que se fizerem necessários 
e imprescindíveis, sem que se humilhe com a cessão de ações aos 
senhores dos capitais tomados por empréstimo, com lançamento 
ao mesmo tempo nas praças do país. 

Se tal modalidade é impraticável pela presunção de que os 
tomadores de títulos não prescindirão dos lucros eventuais da in-
dústria, impraticável será também a solução que concretiza a Pe-
trobrás, porque os capitalistas estrangeiros poderão negacear a in-
versão de seus dólares, libras, francos, escudos, pesetas, liras, mar-
cos, coroas, florins ou outras moedas por ficarem impedidos da 
direção, além do que monopolistas, como têm demonstrado, ne-
gar-se-ão em ficar em posição inferior, como acionistas! 

Lógico é, Sr. Presiden~e, que façamos a experiência da solução 
estatal, no curso de um qüinqüênio, mesmo de um decênio, levan-
tando compulsoriamente capitais internos, sejam de vulto os sa-
crifícios; lançando empréstimos externos, com a garantia do cré-
dito nacional e não com a de uma simples sociedade anônima; con-
tratando, se preciso, técniços estrangeiros, mesmo com salários 
régios. 

Se advier fracasso, a mesma sorte será positivada na fórmula 
de 51 % de capital da União e 49 % de capitais mistos, fórmula 
aliás com características V\:llhacas, pois, a União não ficará impos-
sibilitada, pela Constituição Federal, de encampar ao par as ações 
em poder de estrangeiros ou de testas-de-ferro! ... 

Acresce, ainda, Sr. Presidente, outra circunstância incontes-
tável, a favor da solução estatal. 

Apesar do progresso da Geologia, da Geofísica, das demais ciên-
cias que se aprofundam no fomento do solo e do subsolo, nada 
ainda existe de positivo que determine, por meio de levantamen-
tos, a existência de petróleo nas camadas interiores e mesmo das 
que se deparam quase a flor da terra. 

Tôdas as descobertas têm sido logradas por processos empí-
ricos, através de tentativas rápidas ou prolongadas, em todos os 
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co11tinentes, embora os elementos hodiernos, no ponto de vista 
material, facilitem a meta almejada! 

Os empréstimos só são cobertos quando os senhores da Capi-
tal positivam, com todos os meios possíveis e imagináveis, a abun-
dância dos mananciais, sua extensão e valimento. 

O mais é história para boi dormir ... 
li:sse é o grito de alerta às Comissões técnicas, para que medi-

tem a respeito das emendas que vão ser discutidas, a fim de que 
as resolvam, as vasculhem e as analisem, meditando sôbre o que 
digo. O que está em jôgo é, sem dúvida, o nosso futuro. Tive co-
nhecimento de fato que reputo da maior gravidade. Nesta hora 
em que estou terminando a minha catilinária, quero dizer à Câ-
mara, com vistas ao Govêrno Federal, que, se o fato que vou de-
nunciar fôr verdadeiro, não haverá mais remédio para êste doente. 

'f.ive conhecimento de que há cêrca de um mês, o Govêrno Bra-
sileiro assinou tratado comercial com o Chile, no qual existe uma 
cláusula - atente bem a Câmara - pela qual o Brasil se compro-
mete a não explorar nem permitir que se explore o óleo sintético . 

Ora, Sr. Presidente, se o Chile, a fim de vender as sobras do 
seu salitre para fertilizar nossas terras, teve a fôrça para conse-
guir do Brasil uma cláusula desta ordem, na hora em que, de Nor-
te a Sul, no altar cívico do coração de cada cidadão brasileiro 
parece estar acesa uma vela de esperança no nosso futuro com a 
solução do problema do petróleo; quando êsse óleo sintético será, 
sem dúvida alguma, Sr. Presidente, o maior fertilizante de deter-
minadas zonas de nossas terras empobrecidas e exauridas, que: 
serão amanhã enriquecidas por essa nova fonte de abundância; 
se na hora em que estamos, na véspera de receber, como uma dá-
diva do céu, o fertilizante artificial das nossas terras exauridas, 
assinamos um tratado com o Chile, pelo qual ficamos impedidos 
de explorar êsse óleo para fertilizar nossas terras, ah! Sr. Presi-
dente estamos fazendo, com a discussão bizantina e até pedãntesca 
do problema do petróleo, um politicagem baixa e rasteira, e é pre~ 
ciso que se diga que essa demora na votação da Petrobrás poderá 
dar margem a que se afirme nos corredores da Câmara e nos "bou-
levards", que ela obedece a um plano prefixado, para que não sej11 
aprovado o projeto, antes da assinatura de tratados comerciais 
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como êste que afronta a dignidade nacional. Requeri hoje que me 
fôsse enviado pelo Govêrno cópia autêntica dêsse malfadado tra-
tado comercial entre o Brasil e o Chile. Se realmente consta a 
cláusula referida, só compete ao Congresso uma coisa - reformar 
a Constituição para incluir a pena de morte, num de seus disposi-
tivos, àqueles que albergados à sombra do Govêrno, praticam atos 
dessa ordem contra os supremos interêsses de uma nação anêmica. 
(Muito bem. Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Tenório Cavalcanti, o Se-
nhor Nereu Ramos, Presidente, deixa a cadeira da presi-
déncia, que é ocupada pelo Sr. José Augusto, l.º Vice-Pre-
sidente. 

O SR. PRESIDENTE -Tem a palavra o Sr. Plínio Coelho. 
O SR. PLfNIO COELHO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não 

sei de problema mais debatido neste País, de questão que haja apai-
xonado a Nação quanto o petróleo. 

O debate vem de muifo longe. Recrudesceu com Monteiro Lo-
bato. Incendiou as massas no dissecamento do Estatuto, que o Ge-
neral Dutra enviou ao. Congresso, através de Mensagem. Chegou 
ao seu clímax agora. 

Os telegramas, os merporiais que a Mesa, que cada um de nós 
recebemos todos os dias, a maioria favorável ao monopólio estatal, 
partidos de tôdas as partes; do Brasil, provam, a sobejo o quão pal-
pitante é êste assunto. 

Nesta Câmara, técnicqs os mais autorizados, já foram ouvidos 
e tantas palavras foram ditas sôbre se temos ou como devemos 
explorar o nosso petróleo, que somente alentados volumes pode-
rão resumir os depoimentos aqui prestados nestes últimos cinco 
anos. 

A bibliografia versantj.o sôbre o "ouro negro'', especialmente 
editada em língua portuguêsa, foi tôda, autor por autor, vasculha-
da, estudada e aprendida. E não apenas deputados e senadores 
procuraram ficar a par do que fôra dito em derredor do problema, 
o homem da rua manuseo14 êsses livros . 

E não exagero ao afirmar que o homem da rua deu mais im-
portância e abraçou a melhor causa desde o início, quando alguns 
homens de elite e nos Parlamentos ignoravam o problema. tle sabe 
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quais os campeadores da tese monopólio estatal. :t!:le não esqueceu 
os nomes dos que afirmaram que o Brasil não tinha petróleo. :t!:le 
conhece os cristãos novos da tese popular. 

Se assim é, Sr. Presidente, não posso ter a veleidade de ocupar 
esta tribuna para dizer algo de novo ou para mudar opiniões dos 
que, honestos, pensam contràriamente a mim. Todos estão sufi-
cientemente esclarecidos e com opinião formada. 

Sou, porém, um representante do povo e não posso fugir à obri-
gação que tem todo deputado de ocupar a tribuna desta Casa para 
uma definição de atitude, para uma prestação de contas. É a 
hora de cada um assumir a responsabilidade pelo que fêz, escla-
recendo aos seus eleitores a sua posição. Somos delegados do povo 
e não podemos nos esconder no anonimato ou no silêncio das vo-
tações, em questão de tamanha gravidade e tão imperativa para a 
soberania nacional, como a que se prende a êsse precioso com-
bustível: sangue imprescindível à vida das Nações independentes, 
dos Estados realmente soberanos. 

Homem que deve tudo ao povo e que tem no povo o seu juiz, 
busco viver às claras e por isso compareço perante o povo amazo-
nense, a fim de que êle julgue a minha, e diga se cumpri a in-
cumbência que me deu, se fui coerente com o meu passado de 
presidente do Centro Amazonense de Estudos e Defesa do Pe-
tróleo. 

É por imperativo de consciência, portanto, que ocupo a tribuna 
nesta hora. Respeito à Pátria, cua sobrevivência e cujo papel 
no Mundo de amanhã estão na dependência da maneira por que 
encaremos a questÃ.o do petróleo. Respeito ao eleitorado da minha 
terra que me fêz o mais votado deputado federal do Amazonas. 
Respeito à mocidade que tem os olhos fitos nos homens públicos e 
busca, nas suas atitudes, os exemplos de que se servirão amanhã. 
Eis por que motivos faço a presente prestação de contas. 

Dentro do meu Partido, lutei para que a Petrobrás, emendada, 
consagrasse o principio do monopólio estatal. E o Partido Traba-
lhista Brasileiro adotou a tese por que o povo se bate, a tese que 
confere ao Estado, e apenas ao Estado, o poder de pesquisar, lavrar, 
refinar e distribuir o petróleo nacional . 

As demarches posteriores fizeram os líderes de tôdas as corren-
tes partidárias entrar em acôrdo que permitisse a solução do pro-
blema sem lutas. E dessas conversações o que ficou assente, preli-
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minarmente, foi que a União teria o monopólio na exploração das 
bôlsas petrolíferas . 

O certo é que, após a votação já verificada, o que se vê na Petro-
brás não é o monopólio que desejamos, mas, sim, um monopólio 
flexível e inexistente na parte das refinarias e na da distribuição 
do produto. 

Realmente, se foram eliminados do corpo da Petrobrás as pes-
soas jurídicas de direito privado que tiverem sócios estrangeiros, 
se a União terá pelo menos 51 % das ações, quer na Petrobrás, quer 
nas subsidiárias; se, por isso, foi consagrado o monopólio estatal, 
que será exercido através dessa sociedade de economia mista, não 
nos é dado negar, por outro lado, que não foi incluída no monopó-
lio a distribuição dos produtos da Petrobrás, que poderá ser feito 
por companhias com capital 100% estrangeiro, isto é, pelos trus-
tes; que foram excluídas as refinarias particulares existentes ou 
as apenas concedidas, mas, não, montadas, como a concessão de 
Soares Sampaio Correia e Castro, em São Paulo, e Peixoto de Cas-
tro, no Distrito Federal. ' 

Votei a favor das emeilfdas que estendiam o comércio distribui-
dor ao monopólio; que mandavam cancelar as concessões de refi-
narias; que suprimiam os iacionistas particulares, e, nelas comigo, 
votaram mais 5 Senhores Deputados; que determinavam a supres-
são das subsidiárias, sendo que desta vez chegamos ao número de 
17 Deputados, que proibiam os empréstimos externos que envolves-
sem a ingerência dos financiadores na administração da Petrobrás; 
que vedavam que pudessem ser nomeados diretores da Petrobrás 
pessoas ligadas, financetrarnente ou por outros interêsses, aos trus-

.'. sem religião e sem pátria e apenas 5 votaram a favor destas 
emendas. 

óbvia é a razão dêste meu proceder. Entendo que sem petró· 
leo país algum poderá marchar de cabeça ~rguida e auto-reger-se. 
Não existe independência l'olítica sem independência econômica. 
E Estado algum terá independência econômica, se não possui pe-
tróleo. E não basta que possua êsse combustível, é de mister que 
o Estado explore. Vejamos a história dos povos que possuem pe-
tróleo no seu território, ent:çegue aos trustes. Como vivem os países 
do Oriente? E os da Amé1ica do Sul? 

E não pode haver outro entendimento, sendo, como é, o petró-
leo, avião que singra os ares, automóveis que ligam cidades cami-

' 
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nhões que transportam alimentos, tanques que defendem nações, 
tratores que mecanizam lavouras, máquinas que constituem a pró-
pria civilização contemporânea. 

Não sou um cristão novo, Sr. Presidente. De há muito defendo 
a tese nacionalista. Ontem, após ler as conferências dos generais 
Juarez Távora que, conquanto convidasse o povo e as pessoas de 
responsabilidade a debater o problema de dar petróleo ao Brasil, 
apontava a solução de que só seria possível explorar o nosso ouro 
negro com capitais estrangeiros, técnicos estrangeiros e quase sub-
missão aos estrangeiros, e Horta Barbosa que, em atendimento à 
conclamação do primeiro, esposou a tese nacionalista, ambas pro-
nunciadas na tribuna do Clube Militar, filiei-me a esta última cor-
rente, fui para a praça pública, acompanhado de um punhado de 
brasileiros idealistas, que, arriscando a própria vida, enfrentando as 
ameaças policiais e as prisões, foram os cruzados, no Amazonas, 
dessa campanha. 

Paladinos dêsse movimento na minha terra e que arrostaram 
tôdas as vicissitudes, foram Djalma Batista, Paulo Lima, Antônio 
Angarita, Granja Siqueira, Aureo Melo, Francisco Alves, Alfredo 
Aguiar, Arlindo Pôrto, Stênio Neves, Arnoldo Carpinteiro Peres, An-
dré Araújo e outros inesquecíveis batalhadores. 

Se a Petrobrás pode ser combatida, quando se assemelha ao 
regime mexicano, que não diremos do Estatuto do Petróleo, verda-
deira cópia do regime venezuelano, representando, conseguintemen-
te, a entrega, sem a menor cobertura e sem a menor defesa, das 
nossas bôlsas petrolíferas? 

Infame Estatuto que entregava o nosso petróleo por um 
"royalty" até mesmo inferior ao cobrado na Venezuela. Infame 
Estatuto que determinava, em um dos seus artigos, que, se ama-
nhã, o Brasil desejasse fazer o que fêz o general Cardena, no Mé-
xico, teria de pagar tôdas as despesas já realizadas pelos trustes e 
o petróleo ainda existente na bôlsa, no seio da terra. 

E se não nos falha a memória foi a respeito de tal dispositivo 
que o General José Pessoa usou esta expressão: "Precisamos de 
um Tribunal de Nuremberg nacional, para avivar o patriotismo 
dos que redigiram artigo como êste". Só isso caracteriza o docu-
mento, só isso define uma época, só isso diz quão ameados está-
vamos. Felizmente o povo se ergueu em protesto e o Congresso, 
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ouvindo os clamores da massa, deixou dormir o Estatuto nas gave-
tas das Comissões técnicas. 

Bem diferente é o Estatuto em comparação com a Petrobrás. 
Podíamos até defender êste último documento. São dois regimes 
diferentes, essencialmente diferentes, medularmente desiguais. O 
primeiro é o regime venezuelano. O segundo, aproxima-se do me-
xicano. 

Apesar disso, Sr. Presidente, lutei para que a Petrobrás consubs-
tanciasse, de fato, a tese nacionalista o princípio do monopólio 
estatal. E o relato que fiz ainda há poucos minutos esclarece, à 
saciedade, a minha posição, isolando-me do acôrdo, votando con-
tra a maioria. 

Afastei-me apenas uma vez das diretrizes do Centro de Es-
tudos e Defesa do Petróleo, desde quando entrou nesta Casa a 
Mensagem do Executivo que aconselha a solução consubstanciada 
na Petrobrás. Os porta-vozes do Centro pregavam a necessidade 
da proposição continuar a merecer estudos nas Comissões técni-
cas, onde já estavam sep.do ouvidas legiões de entendidos. Pe-
diam, portanto, a contintfação dos debates. 

Não nego a honestidap.e de propósito nos que assim pensaram. 
Não nego que houvesse o desejo de que com maior demora o povo 
e os próprios parlamenta;res pudessem estudar e melhor compre-
ender o problema. Nego, todavia, que a matéria não tivesse sido 
suficientemente debatida. Nego que o povo e os parlamentares 
não já estivessem suficier~temente esclarecidos, não só porque há 
mais de quatro anos que o problema é debatido pelos estudiosos, 
como também pela importância que tem o petróleo no mundo ho-
dierno. Nego porque o próprio Centro foi a escola de civismo que, 
em tdos os quadrantes do país, não cansou de lecionar às massas 
e a todos quantos se interessam pelos problemas que interessam 
visceralmente, medularmente à Pátria, sôbre êste palpitante as-
sunto. 

Daí por que, Sr. Pres:idente, fugi da determinação do Centro 
e reclamei urgência para o projeto. E que alimentasse dúvidas sô-
bre se todos estavam suficientemente informados, um outro mo-
tivo gritava mais alto, corn mais vigor - a necessidade do Brasil 
resolver já, agora, imediat;:tmente, sem mais delongas e tardanças, 
o quesito do petróleo, pois se urgentemente não resolvermos a ques· 
tão petrolífera não mais teremos divisas para importar máquinas, 
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arados, tratores e instrumentos outros imprescindíveis ao progresso 
nacional. Dentro de sete anos - afirmaram os técnicos - o Brasil 
consumirá com a importação do petróleo as divisas que obtivermos. 

O dar petróleo ao Brasil não pode esperar o amanhã. Reclama, 
destarte, urgência. Como mandar para as calendas gregas a so-
lução ou a cura de um mal que está chagando as nossas próprias 
carnes? Não, Sr. Presidente, eu tinha de votar como votei, havia 
de debater a matéria como a debati. E se não fôra uma espécie de 
crime desa-pátria, sim, Senhor Presidente, senão fôra crime de 
lesa-patriotismo eu diria - tão angustiosa é a situação do País, no 
que fala a combustíveis, ousaria afirmar: venha a solução que vier, 
precisamos é de petróleo, já e já. 

Mercê de Deus e da clarividência dos membros desta Câmara, 
foi possível encontrar para o problema uma solução que, embora 
não sendo a ideal conquanto não seja a que o povo pediu, não pode 
ser inquinada de entreguista e a pessoa alguma, honesta, patriota, 
é dado assertoar que a Câmara fêz o jôgo dos trustes do petróleo, 
dessa criminosa fôrça que incidindo sôbre uma nação fá-la escrava, 
simples joguete dos seus vorazes e insaciáveis apetites. 

Também, Sr. Presidente, quem honesto e patriótico não poderá 
pregar a assertiva de que fizemos o jôgo comunista. E, no entanto, 
o nobre Deputado integralista, brilhante, inteligente, mas tem-
peramental, Sr. Raimundo Padilha praticou essa injustiça contra a 
Câmara, afirmando, como afirmou que esta Casa havia adotado a 
tese comunista e que os amigos de Prestes, por isso, estavam de 
parabéns. 

A reação se fêz .imediatamente. E o próprio Deputado comu-
nista, Sr. Lôbo Carneiro, engenheiro de grande nome e de primo-
rosa inteligência, protestou argumentando que o sesus camaradas 
não estavam satisfeitos com a solução encontrada. A afirmativa 
do Deputado Raimundo Padilha não me causou estranheza, sa-
bendo, como sei, que S. Ex.ª desejava fôsse aprovado o Estatuto 
Odilon Braga, mandado ao Congresso na legislatura passada. A 
insatisfação do nobre Deputado Lôbo Carneiro fêz-me, porém, sur-
prêsa, pois o que os constituintes comunistas apresentaram como 
emendas à Carta Magna não foi outra coisa senão o que estava 
contido no projeto Petrobrás, tal como foi encaminhado a esta 
Casa... 
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Que tivesse sido vitoriosa a tese General Horta Barbosa, teria 
vencido o Partido Comunista? Não, Sr. Presidente, até porque o 
Centro de Estudos e Defesa do Petróleo não é uma entidade comu-
nista. Fui Presidente do Centro no meu Estado, sou um dos Vices 
no Centro Nacional e, entretanto, nunca fui e não sou comunista. 
O General Horta Barbosa e outras figuras proeminentes do cenário 
nacional não são e nunca foram comunistas. 

Mas Sr. Presidente, tudo isso representa águas que já passa-
ram por baixo da ponte. E se estou revivendo esta questão e os 
debates realizados em derredor do assunto, é porque desejo pres-
tar contas ao povo de minha terra a respeito da posição que tomei. 

Declarando, assim, aos que me elegeram e aos quais devo esta 
satisfação que estou dando, que lutei a prol do princípio do mono-
pólio estatal, relembro ao povo do Amazonas que a minha atitude 
de hoje é a que sempre tomarei: defender os interêsses nacionais, 
lutar pela emancipação econômica de minha Pátria, respeitar a 
palavra empenhada em praça pública e cumprir honesta e patriô-
ticamente o mandato que' me outorgou o povo. (Muito bem; muito 
bem; Palmas). 

O SR. SATURNINO B;RAGA- Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
anteontem foi aprovada pelo plenário desta Casa emenda da au-
toria do ilustre Deputado Aliomar Baleeiro, alterando o critério da 
distribuição de Fundo Ropoviário pelos diversos Estados do Brasil. 

Ignoro os estudos feitos pelo nobre colega para propor adis-
tribuição uniforme da qt:).antia a ser rateada em partes iguais à 
área, à população e ao consumo, no caso do óleo bruto ou dope-
tróleo importado; e, mais, em partes iguais com a produção no caso 
dos derivados do petróleo produzidos no país. 

O Sr. Nestor Duarte - A emenda de V. Ex.ª é a que teve a 
bondade de mostrar-me há pouco? 

O SR. SATURNINO B;RAGA- Exatamente. 
O Sr. Nestor Duarte·- Além das virtudes que V. Ex.ª possui 

e sou o primeiro a proclamar... 
O SR. SATURNINO BRAGA - Muito obrigado a V. Ex.a. 
O Sr. Nestor Duarte - ... uma, entretanto, lhe deve ficar 

muito bem; é a da persistência, da teimosia, com que procura lutar 
contra a retificação de um êrro do texto constitucional. A emenda 
de V. Ex.ª, antes de mais nada, é inconstitucional e quando desce 
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a minúcias para comprovar o que chamaríamos - lesão de alguns 
Estados, V. Ex.ª, apesar de engenheiro, de lidar com números com 
maestria e competência própria, o faz estabelecendo critérios em 
que o único objetivo é exagerar, para confirmar sua tese. Mas, 
ainda aí, não é o engenheiro, mas o teimoso que está a trabalhar. 

O SR. SATURNINO BRAGA - Permita-me, preliminarmente, 
expor ao plenário os estudos e o critério por mim seguidos para, 
depois, apreciar, porque ainda não tive oportunidade, a norma ado-
tada para apresentar a emenda que V. Ex.ª se refere. 

Como dizia, Sr. Presidente, ignoro os estudos realizados pelo 
ilustre Deputado Aliomar Baleeiro, para propor a igualdade abso-
luta de critérios no rateio do Fundo Rodoviário Nacional. Ouvi 
S. Ex.ª dizer que a Constituição determinava fôsse rateado pro-
porcionalmente ao consumo, à população, à produção e à superfície 
dos Estados e, portanto, entendia que a palavra "proporcionalmen-
te" significava "em partes iguais". Peço licença para discordar 
radicalmente de S. Ex.ª naturalmente há de se recordar do capítulo 
da Aritmética relativo às partes proporcionais. 

O Sr. Maurício Joppert - Em estatística, quando se procede 
à média de diversas grandezas que variam proporcionalmente, a 
média aritmética simples se aplica no caso em que a influência 
delas é a mesma ou senslvelmente a mesma. 

O SR. SATURNINO BRAGA- Exatamente. 
O Sr. Mauríci.o Joppert - Quando, entretanto, uma tem in-

fluência preponderante sôbre outras, usa-se, não a média aritmé-
tica simples, mas a média aritmética ponderada, que não foge 
ao princípio da proporcionalidade, que não foge à chamada "regra 
de três", como dizemos na intimidade. Penso que faltou aos ela-
boradores da chamada emenda baiana êsse detalhe das médias 
aritméticas. 

O SR. SATURNINO BRAGA - Agradeço o aparte de V. Ex.ª. 
O Sr. Nestor Duarte - Permita-me um aparte que responderá 

aos anteriormente dados pelos ilustres colegas. Nós baianos, efe-
tivamente, não somos fortes em números ... 

O Sr. Maurício Joppert - Há muitos que são. 
O Sr. N estar Duarte - . . . mas somos fortes nas noções que 

·envolvem sentido jurídico e moral. 
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O SR. SATURNINO BRAGA - Acho que os baianos são muito 
fortes nos números; alguns são fortes até demais. 

O Sr. Nestor Duarte - Não, tanto que apresentamos estado 
de pobreza. Mas temos o sentido jurídico e moral das expressões 
proporcional ou proporcionalmente . 

No texto de uma lei, para nós, proporção quer dizer grandezas 
iguais. 

O SR. SATURNINO BRAGA - Não, aí não. Proporção igual 
não é proporção. 

O Sr. Nestor Duarte - Tôdas as vêzes que no texto de uma lei 
encontramos, como critério de distribuição, como critério d~ jus-
tiça distributiva, as expressões proporcional ou proporcionalmente, 
lidamos com grandezas iguais. 

O Sr. Maurício Joppert - Não! 
O SR. SATURNINO BRAGA - Absolutamente. 
O Sr. Nestor Duarte - Lidamos com o princípio de igualdade, 

que é o princípio emanente de tôda noção de justiça. O princípio 
proporcional de V. Ex.ª e do nobre Deputado Sr. Maurício Jop-
pert é o proporcional das; desproporções, das desigualdades que, 
aritmêticamente, pode ser certo, mas que juridicamente e moral· 
mente, podemos chamar ~ relação da injustiça e da desigualdade. 

O SR. SATURNINO BRAGA - Não apoiado! Jurídica e tam-
bém de tôdas as outras fprmas, quando as grandezas influem de 
maneira diversa, o único modo de levá-las em condições é estabe· 
lecer o coeficiente de proporcionalidades desiguais ou pesos desi-
guais, como bem lembrou o Deputado Maurício Joppert. 

O Sr. Maurício Jopp~rt - Queria que V. Ex.ª explicasse o 
sentido da expressão matemática - pêso. 

O Sr. Vasco Filho - Como V. Ex.ª acaba de expressar, o que 
propõe é um critério; e critério já existente na Lei n.º 302. 

O SR. SATURNINO BRAGA - Exatamente. É um critério 
que já existe. 

O Sr. Vasco Filho - Critério existe. 
O SR. SATURNINO BRAGA - De acôrdo. Ambas são cons-

titucionais. 
O Sr. Vasco Filho - l~s o critério da emenda n.o 21 é aquêle 

critério que mais se aproxima da forma algébrica da questão. O 
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texto constitucional pode ser interpretado, ilustre colega, pela ma-
temática. A Constituição, no artigo 15, § 2.º diz que a distribuição 
é feita proporcionalmente à superfície, à população e ao consumo. 
Por conseguinte, nada mais temos de fazer, do que buscar o ín-
dice de superfície, o índice de população e o índice de consumo. 
:mstes três índices resolverão matemàticamente a forma mandada 
adotar pela Constituição. 

O Sr. N estar Duarte - Mas ou são iguais, ou não haverá 
justiça. 

O Sr. Jaime Teixeira - No próprio índice achado está a di-
versidade a que se referiu o Deputado Sr. Maurício Joppert. É im-
possível, porém, comparar quantidades heterogêneas, como superfí-
cie, população e consumo. Não é possível comparar superfície com 
população nem consumo com superfície ou consumo com produ-
ção. Jamais haverá tênno para comparar. 

O Sr. Maurício Joppert - Quando se estabelece certa propor-
ção entre grandezas estabelecendo pesos a divisão é feita propor-
cionalmente. 

O Sr. Nestor Duarte - Felizmente já consegui desunir no 
plenário a classe dos engenheiros l 

O SR. SATURNINO BRAGA - Não apoiado. 
O Sr. Maurício Joppert - Não se trata de engenharia mas de 

noções elementares de aritmética. 
O SR. SATURNINO BRAGA - Peço aos nobres colegas que 

interrompam os seus apartes para que eu possa lembrar como nas-
ceu êste dispositivo constitucional. 

Os engenheiros rodoviários se dirigiram à Assembléia Cons-
tituinte e pediram se incluísse na Carta Magna a consolidação do 
Decreto-lei número 8.463, que estabelecia êste critério, de 60% 
proporcional ao consumo, 20 % à área, e 20 % à população. Daí 
vem a palavra proporcional, corretíssima, porque, se quiséssemos 
em partes iguais diríamos na Constitutição em partes iguais. Era 
tão mais fácil, era mais simples. 

O Sr. Jaime Teixeira - Devíamos dizer, então: em partes de-
siguais. 

O SR. SATURNINO BRAGA - Perdão ! Em partes propor-
cionais. 
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O Sr. Jaime Teixeira - A proporção está no índice. As quotas 
do Distrito Federal, de São Paulo são maiores, porque o consumo, 
que é o índice, apresenta-se mais elevado. 

O SR. SATURNINO BRAGA - V. Ex.ª está contundindo pro-
porcionalidade com divisão em partes iguais. 

Lamento profundamente, e qualquer matemática indicará a 
V. Ex.ª o capítulo da aritmética sôbre divisão proporcional, encon-
trando-se ali a regra de que uma quantidade poderá ser divida na 
razão dos números que se deseje. 

Em estatística temos ainda a média ponderada. 
O Sr. Vasco Filho - Contraditando ao nobre Deputado Se-

nhor Maurício Joppert, que sustenta que a divisão em partes iguais 
exclui o pêso de cada uma das parcelas na sua variação, devo dizer 
que não o e~clui. 

O Sr. Maurício Jo-ppert - Não disse isso. 
O Sr. Vasco Filho - O têrço do consumo recai quase todo em 

São Paulo e no Distrito Federal, porque há maior consumo nesses 
dois Estados. Ora, é evi~iente que a proporção está diferenciada 
neste caso. A distribuição não é igual, mas proporcional ao con-
sumo e à produção; portanto, um têrço do consumo recai mais em 
São Paulo e Distrito Fe~eral do que no Acre. 

O Sr. Maurício Jo-ppert - Eu queria lembrar que duas gran-
dezas são proporcionais, quando uma delas, aumentando ou dimi-
nuindo um certo número de vêzes, a outra aumenta ou diminui êsse 
mesmo número de vêzes. Be o antecedente aumenta e o conseqüên-
te também aumenta, diz-se que a razão é diretamente proporcional; 
se o antecedente aument13- e o conseqüente diminui, a razão é in-
versamente proporcional. Agora, dividir um número N em partes 
proporcionais a três outros números dados a, b e e - equivale 
a dividir êsse número de modo que X esteja para A assim como Y 
esteja para B assim comq B esteja para Z. Sabendo-se que o pro-
duto doi;; extremos é igual ao produtos dos meios, princípio funda-
mental das proporções, acham-se os valores das diversas incógni-
tas. É simples problema aritmético. 

O SR. SATURNINO BRAGA - É a fórmula: NA sôbre A mais 
B mais e. 

O Sr. Maurício Joppert - Pode-se, portanto, dividir o Fundo 
Rodoviário proporcionalmente à superfície, à população e ao con-
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sumo. A população, o consumo e a superfície são A, B e e. Como 
essas três grandezas não influem na Constituição do Fundo do 
mesmo modo, pode-se atribuir o que é perfeitamente lícito, desde 
que se mantém o princípio da divisão em partes proporcionais -
pesos düerentes em relação a essas grandezas. 

O SR. SATURNINO BRAGA - Agradeço a V. Ex.ª a lição de 
aritmética que acabou de dar ao plenário da Câmara dos Deputados. 

Peço licença aos ilustres colegas para continuar minha ex-
posição, por que o ilustre Deputado Maurício Joppert, Professor 
da Escola Nacional de Engenharia, matemático de reconhecida 
competência, acabou de fazer sôbre o assunto, uma explanação cla-
ra sôbre o que venha a ser divisão proporcional. 

O Sr. Nestor Duarte - É o que queremos de V. Ex.ª e do 
ilustre aparteante. Continue, assim, a demonstrar êsse problema 
da fórmula NA sôbre A mais B mais C, porque nós precisamos 
ficar esclarecidos a respeito. (Risos) . 

O Sr. Tenório Cavalcanti - Estou ansioso por ouvir a exposi-
ção de V. Ex.ª, que, por certo, irá convencer à Câmara, já que a 
do nobre Deputado Maurício Joppert só trocava em miúdos. Por 
mais clara que tenha sido, não entendi nada. (Risos). 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! Peço aos nobres Deputados 
consintam que o orador fale. 

O SR. SATURNINO BRAGA - Continuo, Sr. Presidente. 
Quero, antes de entrar nos resultados práticos e numéricos 

do critério que vou ter a honra de submeter ao plenário da Casa, 
recordar também, do ponto de vista histórico, como nasceu a tri-
butação sôbre combustíveis e lubrificantes líquidos. 

O Sr. Maurício Joppert - É o combustível que cria o Fundo 
Rodoviário . 

O SR. SATURNINO BRAGA - Quero voltar ao histórico. Até 
1940, a União arrecadava, em cada Estado, o tributo sôbre o com-
bustível consumido dentro dêsse Estado. Não resta a menor dúvida, 
portanto, só arrecadava, dos combustíveis, exclusivamente a par-
cela proporcional ao consumo porque era êle quem tributava di-
retamente. 

Muito bem. Em seguida, a União, em 1941, baixou decreto-lei 
unificando todos os impostos, isto é, não permitindo mais aos Es-
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tados tributarem os combustíveis e lubrificantes líquidos. Ela se 
incumbiria de tributar, arrecadar e distribuir entre os Estados. 
E da primeira vez que isso foi feito, essa tributação foi restituída 
exclusivamente proporcional ao consumo, porque a da União visou 
tão-sómente restituir aos Estados aquilo que êles normalmente já 
arrecadavam. Em seguida a essa lei é que veio a lei que unificou a 
tributação. 

O Sr. Vasco Filho - Havia restituição, não distribuição. 
O SR. SATURNINO BRAGA - Foi então criado o impôsto 

único pelo Decreto n.º 2. 615, de 21 de setembro de 1940. 
O Sr. Lafaiete Coutinho - Antes da Lei Jopert. 
O SR. SATURNINO BRAGA - Daí, Srs. Deputados, se justifi-

car o fato de o consumo, posteriormente, na lei de distribuição 
ter figurado como fator exclusivo. 

Em seguida, veio a Lei Jopert, que reorganizou todo o sistema 
rodoviário no Brasil. ~ntão, os Estados que mais lucravam com 
essa distribuição foram generosos para com os outros, e veio a dis-
tribuição em que entrc:;.u também o fator área e população, o que 
foi feito para permitir que os Estados que tivessem consumo pe-
queno dispusessem de ;;~lguns recursos para iniciar a construção de 
suas estradas de rodagem, de sua rêde rodoviária, aumentar êsse 
consumo e poder contribuir para o desenvolvimento da Nação. 
Daí a justüicação do critério que figura até hoje na lei de distri-
buição, isto é, 60% proporcionalmente à população, 20% propor-
cionalmente à área e 2P % proporcionalmente ao consumo. 

O Sr. Lafaiete Coutinho - Quarenta por cento ficaram para o 
Departamento Nacionai de Estradas de Rodagem e são quase intei-
ramente aplicadas nas :wnas mais populosas do País. 

O SR. SATURNINO BRAGA - :msses quarenta por cento são 
aplicados de acôrdo coµi o programa de primeira urgência que o 
Congresso aprova. V. u:x.ª sabe muito bem disso. Não fica a crité-
rio do Departamento. 

O Sr. Nestor Duarte - O DNER era muito sulista. 
O Sr. Maurício Jopert - O programa de primeira urgência do 

Decreto 8.463 foi, por lilfSSim dizer, organizado por critério militar. 
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A fronteira militar do Brasil, no momento, era Sul e não no terri~ 
tório baiano. 

O Sr. Nestor Duarte - Piorou! 
O SR. SATURNINO BRAGA - Continuo, Srs. Deputados. 
Está, portanto, justificada a razão pela qual o consumo pre-

dominava; até passou da situação de exclusividade para a situa-
ção de predominância. Entretanto, anteontem, ao ser votada a 
emenda número 21, de autoria do nobre Deputado Aliomar Bale-
eiro, verifiquei, pela opinião do plenário da Câmara, cuja maioria 
decidiu pela aprovação da referida emenda, que ela deseja, no 
momento, predomine não apenas o critério histórico, não apenas o 
critério técnico, muito bem defendido aqui pelo Sr. Clóvis Pestana, 
mas também o critério político, que visa a distribuição dos recursos 
por todos os Estados do Brasil. Foi dessa forma que tomei a apro-
vação, creio que acertadamente, da emenda 21, do Sr. Aliomar Ba-
leeiro. Fui então fazer pessoalmente estudos no sentido de verifi-
car o melhor critério dessa distribuição por todo o Brasil, não con-
centrando em determinadas regiões os grandes aumentos, como é 
o resultado do critério da emenda do ilustre Deputado Aliomar Ba-
leeiro, mas fazendo uma distribuição muito mais equitativa de 
tôda essa receita pelo território nacional. Procurei, portanto, um 
critério que satisfizesse ao Brasil, a todos os Estados, da maneira 
que julgo mais eficiente, e cheguei, depois de vários estudos e cál-
culos, a distribuição diversa daquela. 

Vou ler os resultados numéricos, Estado por Estado, da distri-
buição atual, da distribuição de acôrdo com o critério do Sr. Depu-
tado Aliomar Baleeiro e da distribuição de acôrdo com o novo cri-
tério que proponho. São os seguintes: 

O Amazonas, pelo critério atual- 60%, 20% e 20% - recebe, 
por ano, 44 milhões 916 mil cruzeiros; pelo critério do ilustre Depu-
tado Aliomar Baleeiro, viria a receber 72 milhões 804 mil; pelo 
critério que proponho, receberá 45 milhões 92 mil. Estou arredon-
dando os números. Quer dizer, o Amazonas não perceberá em rela-
ção ao que recebe atualmente; pelo contrário, lucrará cêrca de 1 
milhão de cruzeiros. Não terá o lucro exagerado resultante do 
critério do Deputado Aliomar Baleeiro. 

O Pará, que atualmente recebe 41 milhões 540 mil, passaria 
a receber, pelo critério do Deputado Aliomar Baleeiro, 62 milhões 

21 -20246 
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764 mil; pelo que proponho, passará a 43 milhões 305 mil. De forma 
que o Pará também lucrará; não lucrará a importância acumulada 
e concentrada resultante do critério do Deputado Aliomar Baleeiro, 
mas virá a lucrar. 

O Maranhão, que atualmente recebe 16 milhões 668 mil, pas-
sará a receber, pelo critério do Deputado Aliomar Baleeiro, 25 mi-
lhões 627 mil; pelo critério que proponho, vai a 20 milhões 712 mil. 
Em vez de lucrar 9 milhões, lucra 4 milhões. 

O Piauí, que atualmente recebe 12 milhões e 22 mil, e que pelo 
critério do Deputado Aliomar Baleeiro iria receber 18 milhões e 
328 mil, pelo critério que proponho passará a receber 14 milhões 
e 659 mil. Terá um aumento apreciável, mas não tão concentrado 
quanto o resultante do critério da emenda 21 que foi aprovada. 

O Ceará, que atualmente recebe 23 milhões e 564 mil, passaria 
a receber, pelo critério do Deputado Aliomar Baleeiro, 29 milhões e 
79 mil; pelo critério que proponho receberia 29 milhões e 46 mil. 
Pràticamente a mesma qoisa. 

O Rio Grande do Norte, que atualmente recebe 10 milhões e 
52 mil, pelo critério do :peputado Aliomar Baleeiro passaria a 11 
milhões e 276 mil; pelo ~ritério que proponho passa a receber 11 
milhões e 615 mil. Porta:q.to, o Rio Grande do Norte começa a lucrar 
mais pelo critério que eu proponho, do que pelo adotado pelo Depu-
tado Aliomar Baleeiro. 

Da mesma forma, a Paraíba, que recebe atualmente 16 milhões 
e 661 mil, passaria a receber, pelo critério do Deputado Aliomar Ba-
leeiro, 18 milhões e 155 :mil, pelo que proponho, a Paraíba passa 
a receber 19 milhões e 3p5 mil. 

Pernambuco atualmente recebe 41 milhões e 549 mil; pelo cri-
tério do Deputado Aliomi:tr Baleeiro, iria receber 40 milhões e 427 
mil; pelo que proponho, passa a receber 44 milhões e 813 mil. 

O SR. PRESIDENTE: - Atenção! Sôbre a Mesa há requeri-
mento do Deputado Maurício Jopert, no sentido de ser prorrogado 
por 15 minutos o prazo regimental de que dispõe o orador. 

Em votação. (Pausa.) . Aprovado. 
O SR. SATURNINO BRAGA-Agradeço ao plenário a conces-

são e, especialmente, ao ilustre colega que enviou à Mesa o reque-
rimento de prorrogação. 

http:Porta:q.to
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Continuando: Alagoas recebe atualmente 8 milhões 237 mil; 
pelo critério do Deputado Aliomar Baleeiro, irá receber 10 milhões 
104 mil; pelo proposto na nova emenda 10 milhões 589 mil. Ga-
nhará, portanto, cêrca de 500 mil. 

Sergipe recebe atualmente 5 milhões 106 mil; pelo critério do 
Deputado Aliomar Baleeiro, receberá 6 milhões e 146 mil; pelo 
que eu proponho, 6 milhões e 366 mil. Sergipe também será be-
neficiado. 

Bahia recebe atualmente 51 milhões e 849 mil; pelo critério 
proposto pelo Deputado Aliomar Baleeiro, receberá 65 milhões e 
728 mil; pelo meu critério, não receberá tanto, pois iria receber 61 
milhões e 115 mil; receberá pelo critério do Deputado Aliomar Ba-
leeiro cêrca de 14 milhões e pelo meu critério, cêrca de 10 milhões. 

Minas Gerais recebe atualmente 92 milhões e 132 mil; pelo cri-
tério do Deputado Aliomar Baleeiro, receberá 101 milhões e 119 
mil; pelo que eu proponho, 102 milhões e 608 mil, Minas será tam-
bém beneficiada. 

Espírito Santo recebe atualmente 9 milhões e 928 mil; pelo 
critério do Deputado Aliomar Baleeiro, receberá 10 milhões 327 
mil; pelo que eu proponho, 10 milhões 941 mil. Outro pequeno Es-
tado que vai ser beneficiado. 

Rio de Janeiro, meu Estado. Pelo critério atual recebe 46 mi-' 
lhões 696 mil; pelo critério do Deputado Aliomar Baleeiro, terá 
um grande baque, pois receberá 37 milhões. Perderá 7 milhões . 
Pelo que eu proponho, receberá 44 milhões 129 mil; perderá por-
tanto, 2 milhões . 

O Distrito Federal, atualmente recebe 85 milhões e 500 mil; 
pelo critério do Deputado Aliomar Baleeiro receberá 57 milhões e 
800 mil. Haveria uma redução de quase 50%. Pelo critério que 
proponho receberá 73 milhões e 305 mil. Perderia cêrca de 12 mi-
lhões, perda que não trará prejuízo grande ao desenvolvimento ro-
doViário do Distrito Federal. 

São Paulo, recebe atualmente 265 milhões; pelo critério do 
Deputado Aliomar Baleeiro receberá 193 milhões; pelo que propo-
nho receberá 235 milhões. São Paulo cederá uma parte para os 
Estados menos desenvolvidos. Não sofrerá assim grande prejuízo 
na sua economia, uma vez que pelo critério do Deputado Aliomar 
Baleeiro, perderá 70 milhões e pelo meu apenas 30 milhões. 
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Paraná recebe atualmente 56 milhões e 273 mil; pelo critério 
do Deputado Aliomar Baleeiro iria ser reduzido para 46 milhões e 
185 mil. O Paraná iria perder 10 milhões. Pelo critério que propo-
nho, passará a receber 51 milhões e 653 mil, perderá 4 milhões e 
500 mil. 

Santa Catarina atualmente recebe 24 milhões e 110 mil; pelo 
critério do Deputado Aliomar Baleeiro baixaria para 22 milhões e 
803 mil; pelo critério que proponho, vai a 26 milhões e 482 mil. 
Ganhará 2 milhões. 

O Sr. Nestor Duarte - :S:sses cálculos estão certos? 
O SR. SATURNINO BRAGA - Afianço a V. Ex.ª que êstes 

cálculos estão, numericamente, certos. Foram feitos na Divisão de 
Cooperação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
que é a divisão incumbida de calcular o rateio entre os Estados. 

O Sr. Maurício Jopert - Os cálculos do Deputado Nestor Duar-
te é que estão errados. 

O SR. SATURNIN~ BRAGA - Posso declarar a V. Ex.ª que 
foram feitos com máquina de calcular e eu acompanhei os cálculos. 

Rio Grande do Sul recebe 79 milhões 865 mil; pelo critério do 
Deputado Aliomar Baleeiro, receberá 70 milhões e 382 mil. Per-
derá 9 milhões. Pelo critério que eu proponho, receberá 77 mi-
lhões e 712 mil; perder;á dois milhões tão-somente. 

Mato Grosso, atualmente recebe 37 milhões e 288 mil. Pelo 
critério do Deputado Aliomar Baleeiro, iria a 59 milhões. Seria 
um grande aumento, pelo que propus 38 milhões. Ganhará um 
milhão, nada perderá e ficará com seu ritmo rodoviário garantido. 
Goiás atualmente recebe 25 milhões; pelo critério Aliomar Baleei-
ro, iria receber 39 milhões . 

Portanto, senhores1 da leitura que acabei de fazer, se verifica, 
no estudo a que procedi a intenção que tive, com tôda a sinceridade, 
foi distribuir êsse acréscimo de modo muito mais equitativo, por 
todos os Estados do Bni.sil, sem causar prejuízos consideráveis aos 
Estados que venham a rerder, em relação à receita que no momen· 
to auferem. 

Concedo agora o aparte que me foi solicitado. 
O Sr. Jaime Teixeira - Ouvi com tôda a atenção o nobre Depu· 

tado. Estou convencido de que não há êrro nos seus cálculos. Basta 
uma multiplicação simplíssima para se chegar a êsse resultado, 
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V. Ex.ª porém, partiu de um ponto errado. V. Ex.ª admite para 
base do cálculo do consumo anual, o dôbro do que se consumiu 
no primeiro semestre. É uma aproximação, não é o fato real, por-
que pode oscilar para mais ou para menos. Tive eu o cuidado de 
fazer os cálculos com base no ano de 1950, cujos dados foram publi-
cados no Anuário Estatístico do Brasil. Temos dados diferentes, 
mas apresentados de boa-fé. 

O SR. SATURNINO BRAGA - O meu é mais real, porque é do  
primeiro semestre de 1952. É o atual.  

O Sr. Jaime Teixeira - Tanto pode aumentar para o futuro,  
como pode diminuir.  

O SR. SATURNINO BRAGA - Pode variar, sem dúvida. 
O Sr. Jaime Teixeira - Foram dois pontos de partida, mas 

ambos aproximados da realidade e apresentados de boa-fé. Os meus 
dados são pouco diferentes dos do nobre colega. Fiz os cálculos em 
porcentagem, não em números absolutos. 

O SR. SATURNINO BRAGA - Também disponho de dados 
calculados em porcentagem. 

O Sr. Jaime Teixeira -Aliás, considero a percentagem de mui-
to maior valor comparativo. 

O SR. SATURNINO BRAGA - Passarei, então, a ler as por-
centagens. 

O Sr. Jaime Teixeira - Não é preciso. Somente para argu-
mentar cheguei à conclusão de que apenas 13,3% , do impôsto que 
é ~alculado, passa dos Estados prósperos para os menos desenvol-
vidos. Todos os Estados que perdem, apenas perdem na sua soma 
total 13,3% e essa percentagem é distribuída por todos os outros 
Estados que lucram: e tem, evidentemente, de ser absolutamente 
igual, uma parcela à outra. São seis os Estados que perdem; dois, 
ficam no mesmo e dezessete, inclusive os territórios, recebem 13,3 % 
distribuídos proporcionalmente. Realmente, o maior prejudicado 
é o Estado de São Paulo. :mste recebia 27 % , quase que mais de um 
quarto da percentagem de todo o impôsto do total da arrecadação. 

Todos reconhecemos que devemos muito a São Paulo, o Estado 
que mais tem trabalhado e auxiliado os demais com os recursos 
que dêle provêm para a Federação. É como se pagássemos o impôs-> 
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to de renda, cuja quase totalidade é pagar por São Paulo e pelo 
Distrito Federal, e o distribuíssemos nessa proporção. Apesar da 
emenda chamada baiana, porque apresentada por Deputados baia-
nos, a Bahia não é o Estado mais beneficiado. Outros vão muito 
além. Lamentamos, até agora, para ser verdadeiros, que o Esta-
do de Pernambuco perca pequena parte, sendo, como é, Estado 
do Norte. Mas o critério é o mais justo. 

O SR. SATURNINO BRAGA -- Na opinião de V. Ex.ª. 
O Sr. Jaime Teixeira - São Paulo, assim mesmo, vai receber, 

pelo critério nosso, 20,2%. Quer dizer, ainda recebe 1/5 da arreca-
dação. O total em números - o Deputado Maurício Jopert insiste 
em números - é êste: em cada bilhão de cruzeiros perde o Estado 
de São Paulo cêrca de 70 milhões de cruzeiros, o que é muito pouco 
para êsse grande Estado . Mas, 70 milhões para um Estado que 
rende 70, 80, 90, 100 milhões é grande auxílio. Por exemplo, no caso 
de um Território, que recebia porcentagem de 0,03 % e outro que 
recebia 0,12%, ambos tiVíeram aumentos apreciáveis. Nada mais 
justo do que isso. 

O SR. SATURNINO f3RAGA - São Paulo, pelo novo critério 
proposto, irá receber 23%, É preciso, porém, que V. Ex.a saiba que 
São Paulo concorre, para êsse mesmo fundo, com a receita de 
27,5% do total. Esta, a questão. Portanto, São Paulo, que paga 
87%, recebendo 23%, pelp critério, já está dando quase 50% da-
quilo que recebe para ser c.iistribuído entre os demais Estados. Não 
vejo em que haja injustiça nesse critério. E. V. Ex.ª ainda deseja 
agravar mais a situação ide São Paulo! 

Em relação ao critério, comparado o que proponho, com o do 
Sr. Aliomar Baleeiro, verifica-se que treze Estados no Brasil lu-
cram, um fica em condiçõies de igualdade - o Ceará, e oito devem 
ganhar tanto. É que todos êles lucram em relação ao que ganham 
atualmente. O critério que proponho portanto dá a lucrar a maior 
número de Estados do que o critério do deputado Aliomar Baleeiro. 

O Sr. Moura Andrade -- A grande injustiça da emenda Baleeiro 
está no seguinte: quando os Srs. Deputados falam sôbre essa re-
dução de setenta e tantos milhões de cruzeiros que São Paulo 
sofre, esquecem-se de que São Paulo contratou as suas estradas 
tendo por base esta arrecadação. Ora, não consta do Orçamento do 
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meu Estado nenhuma verba destinada ao pagamento desta impor-
tância, porque São Paulo contava com êsses setenta e cinco mi-
lhões de cruzeiros. 

E como essas arrecadações São Paulo não as receberá, não 
poderá naturalmente pagar, em 1953, os compromissos que assu-
miu. Só em 1954, com os novos Orçamentos, o poderá fazer, porque 
o atual Orçamento está sendo feito concomitantemente, já não 
comportará mais emendas para criar impostos com que venha a 
pagar essas despesas. t:ste fato foi esquecido! Se entendem, como 
aqui se diz, que nada afeta à economia de São Paulo a redução 
dêsses setenta e cinco milhões de cruzeiros, deveriam ter, pelo me-
nos, a consideração, para com o Govêrno do Estado de São Paulo, 
de fazer com que êle não se perturbasse nesse ponto, e o assunto 
só fôsse cuidado mais adiante. Isto daria oportunidade de São 
Paulo saldar compromissos que já assumiu com o plano quadrienal 
do Govêrno do Estado, pois o crescimento vegetativo dessa arreca-
dação foi previsto e está computado na feitura de novos estudos. 

O SR. SATURNINO BRAGA - Agradeço a V. Ex.ª o aparte 
e ajunto que, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Alagoas, 
Pernambuco, Rio Grande do Sul, assumiram compromissos finan-
ceiros baseados na receita do fundo e, sacrificados nessa receita, 
vão faltar aos compromissos assumidos com terceiros, o que vai 
criar abalo na confiança perante os estabelecimentos bancários que 
financiaram empreendimentos rodoviários, baseados na receita que 
tinham a receber. 

O SR. PRESIDENTE - Aviso aos nobres Deputados que os 15 
minutos de prorrogação se estão a findar . 

O SR. SATURNINO BRAGA- Reservo-me então, Sr. Presiden-
te, para voltar à tribuna noutra ocasião. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Poderia dizer-me qual foi a renda 
total do Fundo rodoviário no ano de 51? 

O SR. SATURNINO BRAGA - Basta adicionar as parcelas 
que mencionei há pouco. 

Terminei hoje o estudo e a emenda de V. Ex.ª foi aprovada 
anteontem. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Mas V. Ex.ª, naturalmente, tem 
todos os números de memória. 
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O SR. SATURNINO BRAGA- Conservar número de memória 
é difícil. 

Era, Sr. Presidente, o que por ora tinha para dizer. (Muito 
bem; muito bem) . 

O SR. MOURA ANDRADE * - Sr. Presidente, as minhas pala-
vras iniciais irão referir-se ao discurso do nobre Deputado Satur-
nino Braga no trecho em que S. Ex.ª apreciou a situação criada 
com a emenda 21, já aprovada, e que retirou a vários Estados um 
fundo de pagamento, que já estava previamente comprometido, 
através, não apenas dos contratos feitos, como, principalmente, das 
operações de crédito realizadas, a fim de que pudessem compor o 
sistema rodoviário estadual. 

O Sr. José Guimarães - Permita-me V. Ex.ª a fidalguia de 
eu consignar, em seu discurso, não um aparte, mas um reparo ao 
discurso do Deputado Saturnino Braga, que cometeu a injustiça de 
aludir ao dispêndio que o Govêrno Federal fêz com a Estrada Rio-
Bahia. Trata-se de uma rodovia constitucional, destinada à liga-

1 

ção norte-sul e que não vai a Salvador. Ela se entrosa, se engrena 
com a Transnordestina . Destina-se a Rio-Bahia não só a produ-
ção, rumo também a fins militares. Agradecido a V. Ex.ª ter per-
mitido essa interrupção .... 

O SR. MOURA ANpRADE - Para mim foi uma satisfação 
que V. Ex.ª tivesse a oportunidade de registrar declaração que 
considera importante. 

O Sr. José Guimarã(Js - ... para corrigir uma injustiça que 
o ilustre representante fluminense fêz à minha terra. 

O SR. MOURA ANDRADE - Sr. Presidente, prosseguindo, eu 
desejava deixar fixado o pensamento que domina o povo e o Go-
vêrno de São Paulo, a propósito da confecção do orçamento na-
cional. 

De maneira alguma nós os paulistas, podemos conformar-nos 
com a situação de que São Paulo devesse ser, por motivos exclusi-
vamente financeiros, o E.:stado que ficasse em condições piores na 
previsão orçamentária brasileira. Todavia, em virtude de motivos 
econômicos, o Estado de São Paulo é um colaborador, através da 
sua bancada, no sentido de que os demais Estados obtenham, no 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Orçamento nacional, as verbas de que necessitam para o seu de-
senvolvimento, para a sua consolidação. 

Isto, em conseqüência da situação sui generis do Estado de 
São Paulo: é que, sendo São Paulo o Estado que alcançou, por inú-
meras circunstâncias, que não convém ao caso relatar, um estágio 
de vida econômicamente organizado mais alto precisa que os de-
mais Estados do Brasil possuam uma estruturação que lhes dê 
o poder aquisitivo indispensável à absorção da produção paulista. 
O grande argumento que os paulistas costumam apresentar a pro-
pósito dos seus sentimentos nacionalistas, é aquêle deduzido de 
duas fases, a primeira oriunda da própria formação da mentalidade 
do paulista, resultante da maneira pela qual os nossos antepassa-
dos palmilharam o país e adquiriram o sentimento de unidade na-
cional; nos dias atuais aliada a êstes pontos tão sérios e que tanto 
orgulho trazem aos paulistas, de serem, não os mais porém tanto 
quanto os mais brasileiros, brasileiros ainda ocorre a circunstância 
econômica resultante de ser o Brasil o grande mercado consumidor 
de São Paulo. São Paulo, como Nação, seria inteiramente destinado 
à ruína, ao fracasso e à miséria possivelmente porque não poderia 
competir nunca, com as outras nações organizadas capazes de 
levar aos demais Estados brasileiros os seus produtos em condições 
melhores do que o faz a manufatura paulista. 

Por êste motivo, nós, paulistas, temos o máximo interêsse em 
colaborar com os homens de todos os Estados que nesta Casa re-
presentam as suas respectivas circunscrições ... 

O Sr. Jaime Teixeira - Aliás, já é uma tradição de São Paulo. 
O SR. MOURA ANDRADE - . . . no sentido de que obtenham 

o máximo no Orçamento nacional. Apenas o que desejamos o que 
esperamos dos nobres representantes da Nação é que não nos pre-
parem surprêsas como a contida na emenda n.º 21 por que aí já 
somos apanhados de improviso. Tínhamos elaborado nosso plano 
de estradas de rodovias em São Paulo. O Governador Lucas No-
gueira Garcez preparara e fizera executar plano quadrienal neste 
campo. Com base neste plano, fizera as dotações orçamentárias 
indispensáveis no Orçamento estatal e contara com o fundo de 
arrecadação na importância de 75 milhões de cruzeiros e para os 
anos posteriores, já previa através do aumento vegetativo, cifras 
mais elevadas . 
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Ora, o corte súbito dessa arrecadação criou para o Estado de 
São Paulo situação difícil. Difícil por quê? Porque não temos qual-
quer autorização legislativa, não temos qualquer meio legal de en-
frentar os compromissos assumidos com base num princípio que 
era princípio legal e tradicional. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Nobre Deputado Moura Andrade, 
V. Ex.ª faz grande, enormíssima injustiça ao eminente Sr. Lucas 
Garcez, Governador do Estado glorioso que V. Ex.ª aqui digna-
mente representa, pois, não é possível que sendo a diferença que 
ameaça São Paulo de cêrca de setenta milhões de cruzeiros, e atin-
gindo sua renda global dez a doze bilhões de cruzeiros, não é pos-
sível que São Paulo não tenha crédito para pouco mais de sessen-
ta centésimos, pouco mais de meio por cento da sua receita. Im-
possível que a situação de desmantêlo financeiro de São Paulo seja 
de ordem tal que uma simples e elementar operação de crédito para 
equilibrar o orçamento do ano próximo não ocorra imediatamente 
ao espírito do Governador Lucas Garcez. 

O SR. MOURA AN~RADE - Deputado Aliomar Baleeiro, Vos-
sa Excelência sabe que ·fl nação brasileira, que o Tesouro Nacional 
não tem atendido às operações de crédito votadas, muitas vêzes, 
pela Câmara Federal. ~ por que não o tem feito? Porque outras 
circunstâncias imperall1l. Não pense V. Ex.ª que, na execução de 
um orçamento que vai a treze bilhões de cruzeiros - digo a Vossa 
Excelência - não tenhamos nós, do Estado de São Paulo, que 
recorrer a muitas e muitas operações de crédito, tôdas programa-
das, não apenas com o Banco do Estado de São Paulo, onde são 
realizadas as mais imetj.iatas, mas também ao lançamento de em· 
préstimos dentro do próprio Estado. Nós nos encontramos num 
período de saneamento de nossas finanças. O Governador Lucas 
Nogueira Garcez nisso tem pôsto todo o seu empenho. Os bônus 
paulistas, que V. Ex.ª sabe perfeitamente trouxeram uma grave 
perturbação à vida econômica de São Paulo, estão desaparecendo, 
estão sendo resgatados. Os treze bilhões de cruzeiros têm o seu des-
tino certo, perfeitamente definido, caracterizado. Assim não po· 
demos sofrer dessas su;rprêsas, dado que uma importância dessa 
ordem não é pequena para um Estado que mantém os maiores 
serviços já imaginados. 

Estive um dia dêsses na Comissão de Finanças, da qual não sou 
membro mas onde fui atenciosamente acolhido, quando assisti à 
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discussão e à aprovação de uma emenda a propósito de Serviço 
Nacional da Tuberculose. Essa emenda, totalizava 83 milhões de 
cruzeiros que se destinavam à assistência dos tuberculosos brasilei-
ros. Pois bem, na emenda de 33 milhões de cruzeiros destacava-se 
para o Distrito Federal 15 milhões de cruzeiros. Para outros Esta-
dos eram destinados 9, 10 e 15 milhões, para São Paulo, que tem 
indiscutivelmente 2/3 ou 3/4 de serviços de assistência ao tuber-
culoso, era apenas concedida a verba de Cr$ 980.000,00. Quer dizer: 
num jôgo de 83 milhões, São Paulo que possui mais leitos para 
tuberculosos do que o restante do Brasil reunido, apenas recebia a 
subvenção de Cr$ 980.000,00. 

Vê bem o nobre colega que êsses fatos se somam e vão criando 
dificuldades para o govêrno estadual, que precisa suprir, pelos re-
cursos locais, ontem as verbas indispensáveis à assistência ao tu-
berculoso; anteontem as verbas indispensáveis à assistência aos 
doentes do mal de Hansen; hoje os 75 milhões que foram tirados a 
São Paulo na arrecadação do Fundo rodoviário. E assim por dian-
te. Problemas vão se somando, até que o Estado de São Paulo se vê 
frente não apenas, como diz o nobre colega, a 75 milhões, mas a 
uma soma enorme de milhões e milhões de cruzeiros, porque a Co-
missão de Finanças, por exemplo, estabeleceu como mínimo neces-
sário ao sustento de um leito de tuberculoso Cr$ 7 500,00. 

O Sr. Jaime Teixeira - Há um pequeno engano na apreciação 
do prejuízo que darão a São Paulo êsses 75 milhões. O aumento do 
impôsto sôbre a gasolina e lubrificantes vai aumentar de fato, o 
Fundo Rodoviário Nacional. De maneira que, na época da aplica-
ção, São Paulo não perderá 75. 000 contos, mas, provàvelmente, 
quantia menor. 

O SR. MOURA ANDRADE - Ou maior, com o crescimento ... 
O Sr. Jaime Teixeira - ... menor, porque aumentou o Fundo 

Rodoviário, o que não era previsto .. . 
O SR. MOURA ANDRADE - ... vegetativo, com o desenvolvi-

mento do transporte, das indústrias, com o gasto do combustível. 
Ou quantia muito maior. 

Eu apenas desejava frisar o caso, sem ressentimento, nobre 
Deputado Baleeiro. Ainda ontem,. com grande satisfação, votei a 
emenda de V. Ex.a favorecendo os pecuaristas do Poligono das Sê-
cas. De forma que não tenho ressentimento algum. Compreendo 
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perfeitamente que ao espírito de V. Ex.ª não teriam podido ocorrer 
as cricunstâncias singelas de São Paulo debatendo-se na solução 
de problemas imensos e com orçamento tão grande, porém, profun. 
damente comprometido na execução da administração pública do 
Estado. Eu apenas desejava falar à Casa no sentido de corrigir 
parcialmente a situação, já que não é possível corrigi-la de modo 
total, a fim de auxiliar o Estado de São Paulo a cumprir êste ano, 
quando não tem nenhuma verba no Orçamento da União, os com-
promissos já assumidos, porque, no futuro, pediremos ao nosso 
povo mais sacrifícios para cobrir os deficits conseqüentes da ado-
ção dessas medidas. Mas estamos impossibilitados de fazê-lo nesta 
emergência. Portanto, é justo que a União, neste instante em que 
tira a São Paulo uma arrecadação, de maneira inconstitucional, na 
minha opinião, porque a emenda 21 não se enquadra na defini· 
ção constitucional da distribuição dessa arrecadação ... 

O Sr. Vasco Filho - A emenda 21, do ilustre Deputado Alio-
mar Baleeiro, é a tradução matemática do dispositivo da nossa 

1

Constituição, que, no s~u art. 15, § 2.º, diz que o produto do im-
pôsto sôbre combustive;is liquidas do Fundo Rodoviário Nacional 
- 48% reservados aos Estados e 12% aos Municípios - deve ser 
dividido proporcionalmente, em razão da superfície, da população 
e do consumo. Ora, me.m caro colega, proporcionalmente à super-
fície nada mais é do que o índice de superfície de cada Estado. 
!:sse índice de superfície é coisa fixa, porque superfície é imutável. 

O SR. MOURA ANDRADE-Muito bem. 
O Sr. Vasco Füho -- O índice de população também é fixo, até 

que tenhamos novo recenseamento, com novo índice da população. 
Falta o índice de consumo. Esta é a média ponderada de todos os 
cinco produtos derivadps do petróleo. 

Por conseguinte, qµe deseja o Deputado Aliomar Baleeiro? A 
solução matemática da Constituição, proporcionalmente, de acôr-
do com o artigo citado. Afirma o ilustre Deputado Maurício Jop-
pert que a proporcionalidade precisa ter seu pêso. Estou perfeita· 
mente de acôrdo com o ilustre professor. Temos o pêso da popula· 
ção, dado pelo seu índice; temos o pêso da superfície, dado pelo 
seu índice; e o pêso do consumo, dado pelo Departamento Nacio-
nal de Estradas de Roqagem. Aí estão os três membros da equa· 
ção. Nada mais nos re~ta, senão resolver matemàticamente o pro-
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blema. Não é possível, porém, que qualquer brasileiro tenha, quan-
to a São Paulo, a menor má vontade. São Paulo, é, sem dúvida al-
guma, o Estado líder. Por conseguinte, não poderia partir da 
bancada baiana, nem de qualquer outro brasiJeiro, providência que 
visasse especlficamente o glorioso Estado que V. Ex.ª tão bem re-
presenta nesta Casa. 

O Sr. Saturnino Braga - Permita-me V. Ex.ª que diga: mate-
màticamente falando, proporcionalidade não quer dizer, absoluta-
mente, divisão em partes iguais. 

O SR. MOURA ANDRADE - Claro. Uma noção repele a outra, 
e a definição constitucional de proporcionalidade choca-se exata-
mente com igualdade. 

O Sr. Saturnino Braga - Muito me admira que o ilustre Depu-
tado Vasco Filho, que é engenheiro e estudou Matemática, venha 
dizer que proporcionalidade significa em partes iguais, quando é 
perfeitamente possível, dentro do critério de proporcionalidade, dar 
pesos diferentes às diferentes grandezas que entram na divisão. 
Não há, do ponto de vista matemática, obrigatoriedade nenhuma 
de divisão. 

O SR. MOURA ANDRADE - Gostaria muito de ver como exe-
cutaria e aceitaria êste princípio de proporcionalidade, agora re-
ferido pelo nobre Deputado Vasco Filho, o líder da maioria, nesta 
Casa, para estabelecer a proporcionalidade nas comissões técnicas, 
8empre com êste mesmo princípio. 

Ninguém sustentaria, nem admitiria esta proporcionalidade 
na disciplinação na vida interna da Câmara dos Deputados. 

Por êste motivo é que acho que a emenda é inconstitucional. 
O Sr. Vasco Füho - Então a Lei n .0 302, da mesma forma, é 

inconstitucional. 
O SR. MOURA ANDRADE - Não ! A Lei n.º 302 declara prin-

cípios e V. Ex.ª há de jogar, com os pesos indispensáveis à veri-
ficação da proporcionalidade. 

O Sr. Vasco Filho - V. Ex.a estabelece a priori os pesos sem 
nenhuma relação. 

O SR. MOURA ANDRADE - Mas, não apenas inconstitucio-
nal, é a emenda; é também uma emenda surpreendente, porque 
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apanhou desprevenidos os Estados que tinham a certeza de que 
não seria modificada uma situação que se tornara tradicional. 

O Sr. Vasco Füho - É um argumento muito justo de V. Ex.a. 
O SR. MOURA ANDRADE - De modo que, Sr. Presidente e 

Senhores Deputados, a minha presença nesta tribuna não objetiva 
fazer nenhum protesto. Objetivo unicamente falar de coração aber-
to e com franqueza, como convém a brasileiros interessados tndos 
no desenvolvimento, no progresso e na consolidação da nossa 
pátria. 

São Paulo não quer a parte do leão, São Paulo jamais impe-
diu ou sequer perturbou que os demais Estados pudessem realizar 
aquelas aspirações que julgam fundamentais e indispensáveis, ao 
desenvolvimento de sua vida. São Paulo apenas não deseja ser sur-
preendido; São Paulo, que não quer reivindicar injustamente verba 
nenhuma, reivindica, entretanto, tôdas as verbas relativas à exe-
cução dos serviços federais indispensáveis, São Paulo, por exem-
plo, não pode conformar-se com a discriminação feita no Orça-
mento, atribuindo-lhe 98P mil cruzeiros para subvenção dos leitos 
de tuberculosos, enquantp que os restantes 33 milhões de cruzeiros 
são distribuídos para os demais centros onde há ·essa assistência, 
mas que todos êles reun~dos não totalizam o número de leitos de 
tuberculosos existentes e:m São Paulo. 

O Sr. -Plínio Coelho ,_ São Paulo ainda recebe isso enquanto 
o Amazonas continua cmn o seu hospital fechado. 

O SR. MOURA ANDHADE - Quantos leitos tem o Amazonas? 
O Sr. Plínio Coelho -- Não discuto o número de leitos. Decla-

rei apenas a V. Ex.ª que enquanto São Paulo recebe 980 mil cru-
zeiros, o Amazonas está com seu hospital para tuberculosos fe-
chado por falta de auxílio da União. 

O SR. MOURA AND~ADE - E jamais V. Ex.ª encontrou da 
parte dos paulistas qualquer objeção. 

O Sr. Plínio Coelho - Justiça façamos aos paulistas. 
o SR. MOURA AND~ADE - E se V. Ex.ª reivindicasse, efe-

tivamente, através de um pedido formal, V. Ex.ª encontraria o 
apoio, não apenas dos paulistas, mas de todos os demais repre-
sentantes dos outros Estados. 
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O caso é que São Paulo recolhe tuberculosos das mais varia-
das origens e procedências e o Serviço Nacional de Tuberculose não 
reconhece a existência, naquele Estado, dêsses leitos, porque no 
seu critério, quando vai estabelecer a subvenção de Cr$ 7 500,00 
por leito, encontra apenas uma cifra de 980 000 cruzeiros para São 
Paulo. São pontos que precisam ser perfeitamente positivados. 

A emenda n.º 21 constitui uma surprêsa. Eu a considero, até, 
inconstitucional. Sustentarei a sua inconstitucionalidade. No mo-
mento, porém desejo deixar bem claro à Câmara que não se trata 
da quantia, mas da surprêsa. Não é a importância, que poderia ser 
sete mil ou sete milhões de cruzeiros. Digo a esta Casa que nós, 
paulistas, sabemos, perfeitamente, o que são setenta milhões de 
cruzeiros. Não é uma pequena quantia. Não; ela realiza serviços 
fundamentais à vida de São Paulo e da Nação. Se a Câmara, 
entretanto, retira ao meu Estado, como a outros, uma arrecadação 
que já constava de todos os planos futuros, é indispensável que a 
Câmara dê a êsses Estados a oportunidade, através da via orça-
mentária, de substituir, pelo menos neste momento, a verba que 
definitivamente lhes retirou, a fim de possibilitar a satisfação de 
seus compromissos e a sua recomposição no orçamento estadual 
seguinte. 

É neste sentido que dirijo a minha palavra à Câmara. 
Não estou, neste instante, lançando nenhum protesto; estou, 

pelo contrário, fazendo um apêlo. Entendo que, tendo a Câmara 
retirado ao Estado de São Paulo 75 milhões de cruzeiros indispen-
sáveis ao cumprimento de seu programa rodoviário, e que se acha-
vam comprometidos na execução dêsse programa, ela está no dever 
de substituir tal importância neste período, para que o meu Estado 
tenha oportunidade de, com recursos próprios, contidos interna-
mente, atender a êsse desequilíbrio nos orçamentos futuros. Do 
orçamento vindouro da União, São Paulo não mais poderia recla-
mar, porque, nesta emergência ainda não teria sido surpreendido, 
como não o teriam sido os demais Estados, porquanto, tendo-lhes 
declarado uma nova situação, tendo-se definido uma nova situa-
ção para a construção do Fundo Rodoviário, é mister que haja a 
imediata substituição. 

Precisa também a Câmara recordar que os or,çamentos muni-
cipais do Estado de São Paulo, todos êles consignam a verba pro-
cedente do Fundo Rodoviário, destinado aos Municípios. E esta 
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verba é muitas vêzes fundamental à realização das atividades ad-
ministrativas de uma municipalidade. Os quatrocentos municí-
pios do Estado de São Paulo têm incorporada nos seus orçamentos 
a previsão da arrecadação do Fundo Rodoviário, na parte que lhes 
toca, e dentro dessa previsão realizam as operações de crédito in-
dispensáveis aos seus serviços, às suas estradas, necessárias ao es-
coamento da produção. Tudo isso vai ser atingido, dêsde o Municí-
pio ao Estado. 

Os orçamentos municipais se desequilibrarão e o orçamento 
estadual não poderá satisfazer as obrigações contraídas com os 
empreiteiros, por não ter nenhuma autorização legislativa, nenhu-
ma verba da qual se possa lançar mão para atender a compromis-
sos anteriormente assumidos. 

Ora, Sr. Presidente, esta emenda causa profundos e maléficos 
efeitos ;ela, a ser aprovada, deveria sê-lo, para início numa época 
futura - sim para o Orçamento, não do ano que vem, mas para 
o outro, porque, então, 9s Estados e Municípios estariam perfeita· 
mente cientes de que a s;ua quota fôra reduzida e poderia reajustar 
sua vida. Mas, fazendo-o como foi feito, foram atingidos todos os 
Municípios de São Paulp e também foi atingido o Estado na exe-
cução de sua administr2~ção . 

Estou advertido pelp Sr. Presidente de que meu tempo se en-
cerrou. Descerei da tribuna dizendo, como últimas palavras, que 
aqui compareci para discutir êste problema, com o intuito de cha-
mar a atenção dos Senhores Deputados para as graves conseqüên-
cias desta emenda, para o desequilíbrio por ela provocado. Parece 
muito fácil dizer-se: são 70 milhões de cruzeiros; São Paulo faz 
suas operações de crédito, tem 13 bilhões de cruzeiros e resolve-se 
tudo. Não é assim. Trata-se da soma de muitos casos. Tudo se 
reduz a um sistema, sistema que tinha uma execução . Tiram-lhe 
a pedra básica e êle tomba, se confunde, se perturba. Portanto, 
não é assim, como o raciocínio simples de que por São Paulo ter 
arrecadação superior a 10 bilhões de cruzeiros pode-lhe tirar 70 
milhões hoje, 80 amanML, 30 depois de amanhã. Não 1 Para se lhe 
tirar alguma coisa, faz-se mister avisá-lo. Dê-se-lhe aviso prévio, 
pelo menos, a fim de que possa compor sua situação. lnadimissível 
é, de um instante para outro, sermos surpreendidos por situação 
inteiramente nova, que não irá beneficiar tão grandemente outras 
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regiões, mas prejudicará profundamente o sistema administrativo 
organizado em São Paulo . 

Estas as observações que desejava fazer. A Câmara compreen-
derá perfeitamente, estou certo, minhas intenções. Sou dos que 
mais têm, lutado no sentido de que São Paulo mantenha, nesta 
Casa, a reivindicação daquilo que considero estritamente justo. 
Como sempre declarei, São Paulo deseja que o Nordeste, o Sul e 
o Centro se tornem fôrças vivas, cada vez maiores, de criação de 
riquezas, porque será com a prosperidade geral que São Paulo pro-
gredirá. Estou plenamente capacitado de que São Paulo atingiu ao 
clímax do seu desenvolvimento e de que, daqui por diante, seu 
desenvolvimento já não depende mais de si próprio mas, sim, dos 
demais Estados. Até aqui, São Paulo evoluiu em virtude dos re-
cursos exclusivos de seu território e de seus homens; agora, já 
se extravazou. Nossa indústria precisa do mercado consumidor do 
Brasil. (Muito bem). Cresceu a tal ponto que, se as demais regiões 
não se desenvolveram, não alcançaram poder aquisitivo cada dia 
maior, poderá estiolar-se . 

:t!:sses pontos sempre defendi. O desenvolvimento de São Paulo, 
acredito, atingiu ao máximo, dentro das condições econômicas do 
país. Agora, é mister se dê às demais regiões maiores fortaleci-
mento, seja por que via fôr, a fim de que elas possam constituir-se 
em mercado de produção de riqueza e do consumo da produção 
paulista. (Muito bem). 

Desejo, porém, conseguir êsse. objetivo através das dotações 
orçamentárias, das medidas de auxílio, de programas, enfim, capa-
zes de promover o estímulo das regiões menos desenvolvidas. In-
dispensável é não se tirar de São Paulo a base da sua vitalidade, 
porque, se é fato - eu o reconheço - que São Paulo depende do 
Brasil, na sua existência e na sua grandeza, também é preciso 
reconhecer que o Brasil, em grande parte, precisa da colaboração 
de São Paulo e essa colaboração não pode, de maneira alguma, ser 
prejudicada por inopinada medida que apenas veio significar pre-
juízo fundamental para todo um sistema de administração que 
nascia no município e se encerrava na cúpola estadual. (Muito 
bem; muito bem. Palmas). 

Durante o discurso do Senhor Moura Andrade, o Se-
nhor José Augusto, 1.º Vice-Presidente, deixa a cadeira da 

22 - 26 245 
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presidência, que é ocupada pelo Sr. Amando Fontes, 4.º Se-
cretário. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Aliomar Baleeiro. 
O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Sr. Presidente e Srs. Depu-

tados, folgo de ouvir, do eminente e jovem Deputado por São Paulo, 
a confirmação de tese que nós, representantes de outras regiões, 
temos, com a maior lealdade, afirmado, inúmeras vêzes, nesta Casa: 
o desenvolvimento industrial de São Paulo e dos Estados do Sul 
depende, fundamentalmente, da capacidade de consumo e do poder 
aquisitivo dos demais Estados do Brasil. 

Sem tomar nenhum partido nas disputas das escolas, sem 
nenhuma profissão de fé veneziana, por estar na moda, o nobre 
Deputado por São Paulo afirmou esta verdade hoje tida como 
científica, de que qualquer prosperidade depende fundamentalmen-
te, do consumo, mais do consumo do que de investimentos e pro-
dução. Só se pode produzir, quando houver alguém capaz de con-
sumir. 

O Sr. Moura Andrrzde - Veja V. Ex.ª a lealdade com que 
falei à Câmara. Quando proferi essas palavras, sabia, perfeita-
mente, que estava dando mote ao discurso de V. Ex.ª. Entretanto, 
minhas razões eram outras e a declaração eu a fiz dentro do prin-
cípio de lealdade que norteou meu discurso. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - V. Ex.a não seria o homem 
inteligente que todos reconhecemos e admiramos, se se socorresse 
de argumento esfarrapaçlo capaz de ser desmoralizado no primeiro 
debate. 

Não é düícil encontrar-se a fórmula pela qual o desejo que o 
nobre Deputado alimentou da tribuna possa realizar-se. A maté-
ria é perfeitamente reali:~ável e pode ser concertada em entedimen-
to entre as várias correntes já definidas a respeito do problema. 

Sr. Presidente, volto à emenda número 21. Houve, hoje, aqui 
larga exibição de aritmética primária de Antônio Trajano - o 
livro de papel ordinário de meu tempo de menino de escola. Des-
cobriu-se esta grande coisa: que há divisão em partes proporcio-
nais, isto é, uma extensão da regra de três conhecida de todos nós. 
A grande descoberta foi trazida hoje à Câmara, que recebeu uma 
lição a respeito. 
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Acontece, porém que, nos dias da Constituição, o assunto foi 
amplamente estudado pelos Deputados que tiveram a responsabi-
lidade de redigir o artigo 5.0 , § 2.0 alínea 3.ª da Constituição. 
Antes de ser redigida a Emenda n.º 21, o grande descobrimento das 
partes proprocionais também foi objeto de debate; e, como nós, 
bacharéis, não estávamos muito seguros das matemáticas do Tra-
jano, recorremos exatamente às luzes do Dr. Joppert. E, na justi-
ficação da Emenda 21, está dito, com tôdas as letras, que o modo 
de cumprir o artigo 15, § 2.0 da Constituição, há de ser, ou uma 
divisão em partes proporcionais, segundo a velha, sediça. fórmula 
de aritmética elementar, ou então, se se admitir critério outro: 
a divisão em partes iguais para depois funcionarem os critérios 
de proporção . 

Ora, o eminente deputado pelo Estado do Rio de Janeiro sus-
tentou, aqui, que a Constituição não podia de modo algum com-
padecer-se com a fórmula adotada pela emenda 21, isto é, a divisão 
do total do impôsto de combustiveis em três partes iguais, que por 
sua vez seriam subdivididos proporcionalmente à população, à· 
superfície e ao consumo. S. Ex.ª deu então, a fórmula constitu-
cional. A fórmula de S. Ex. a hoje é de 45 % , ontem era de 60% . 
Se há um critério matemático, científico, só pode ser um: ou é 60 
ou 45%. Agora, renunciarei ao meu mandato se alguém, com duas 
gramas de bom senso na cabeça, demonstrar que um critério de 
60% Olf .um critério de 45%, um outro estão incluídos no artig·: 
15, § 2.º, da Constituição. 

Se é licito à lei 302 firmar o critério de 60%, isto é o pêsc.· 
de 60% para o consumo - e hoje o nobre Deputado pelo Estad0 
do Rio adota o critério de 45% - licito também é o critério ds, 
46, 48, 77, 99% ou o de partes iguais. Por que um é mais cond~-, 
cional do que o outro? 

Era esta a questão de lógica que desejava que o eminente 
Deputado pelo Estado do Rio deixasse clara perante a Câmara. 
Se o critério arbitrário de 60% da lei 302 é constitucional; se é' 
constitucional o defendido hoje por S. Ex.ª, de 45%, também será· 
o de 33,333 até o infinito. Não há quem demonstre o contrário em' 
hipótese adguma. S. Ex.ª adotou um critério como eu adotaria 
se estivesse no lugar do nobre Deputado. Adotou critério que favo-
rece os Estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e o Distrito Fe-
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cteral, exatamente os Estados que estão debaixo das asas tutelares 
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 

Que foi que. eu disse aos nobres Deputados aos quais pedi os 
votos? Disse, e repito, da tribuna, que o nosso propósito era o de 
amparar os Estados menos felizes, os Estados subdesenvolvidos. 
Foi o que eu disse, foi isso que eu prometi a todos. Disse que iría-
mos tirar - e disse com tôda a clareza - do Distrito Federal, dos 
Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, que têm a maioria dos auto-
móveis, mais da metade dos existentes no Brasil pequena parte 
para reparti-la com aquêles Estados que não podem construires-
tradas de rodagem. O nobre colega fêz-me o grande favor de pro-
var a verdade do que eu disse. Quais os Estados que ganhariam? -
Amazonas, Pará, Goiás, - Mato Grosso, Paraíba, etc. Quais os Es-
tados que perderiam? Aquêles que realmente já estão mais de-
senvolvidos. 

O Sr. Artur Audrá - V. Ex.ª labora em êrro. 
O SR. ALI OMAR :J3ALEEIRO - V. Ex.ª o demonstrará. Não 

será o primeiro nem o último. 
O Sr. Artur Audr4 - A emenda do Sr. Saturnino Braga não 

favorece ao Estado de São Paulo. Prejudica menos. 
O SR. .A:LIOMAR :BALEEIRO - Ah! Se a emenda de minha 

autoria corta 70% e a é.lo Sr. Deputado Saturnino Braga corta 35%, 
a dêle favorece mais. Isto é o mesmo que dizer mais ou menos 
grande, ou mais ou m(mos pequeno. li: um modo de dizer... 

O Sr. Artur Andrá -As duas emendas prejudicam. A emenda 
do Sr. Saturnino Braga prejudica menos. 

O SR. ALIOMAR l3ALEEIRO - Em tudo isso há um grande 
equívoco. Os nobres colegas defensores do Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem, primeiro querem resolver, através de 
critérios técnicos, problemas políticos. Nossa função é a mais nobre 
que existe numa sociectade civilizada; somos políticos e temos de 
fazer a política do país. O país é dividido em grupos, interêsses, 
em aspirações opostas, e nosso dever dentro da realidade, dentro da 
inevitabilidade dêsses interêsses opostos, é achar fórmulas que 
congreguem todos os ipterêsses nacionais numa solução imediata, 
uma para cada dia. Para isso é que estamos aqui. Em vez de 
nos estraçalhar-nos lá fora, numa guerra civil, aqui debatemos e 
chegamos a um acôrdo. 
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A função nossa é resolver problemas políticos. Há várias partes 
do Brasil subdesenvolvidas, ressentidas, atrasadas, que represen-

tam, no momento, pêso morto, a despeito de terem imensas rique-
zas potenciais. Queremos exatamente tirar do sono a bela ador-
mecida, acordar o Brasil que está sonolento, modorrento do pa-
ralelo 20 para cima. 

O Sr. Moura Andrade - Quando fui à tribuna, declarei que 
considerava inconstitucional a emenda, mas que não me atinha à 
discussão dêsse problema, porque exatamente verificava que adis-
cussão deveria cingir-se à questão precipua de política econômica 
e administrativa no Brasil. Apenas levantei a questão seguinte: 
desde que São Paulo é prejudicado em 75 milhões de cruzeiros, 
que já se achavam comprometidos, incluisve, nas estradas progra-
madas para Minas Gerais, para o Estado do Paraná e para o de 
Mato Grosso, atendendo, portanto, também, a algumas partes de 
regiões necessitadas de estradas, a União deveria nesse período em 
que lhe retira a quantia que São Paulo já havia comprometido, 
inclusive por operações de crédito já realizadas, devolver essa quan-
tia, apenas nesse período,,através de uma verba no Orçamento da 
Viação, a fim de que pudesse cumprir os compromissos atuais e 
aparelhar-se para os futuros, ante a nova situação estabelecida 
pela emenda. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - O crédito especial poderá 
resolver o problema. . 

O Sr. Moura Andrade - Gostaria que V. Ex.ª apreciasse êsse 
aspecto politico do caso que também é sério. 

O SR. ALIO~.BALEEIRO- De comêço, disse que haveria 
uma fórmula. Não me oponho a um período de adaptação para 
o caso de São Paulo mas acho desnecessário que se dê a insigni-
ficância de 75 milhões de cruzeiros àquele Estado. O problema 
não é o de 75 milhões de cruzeiros que são uma insignificância em 
relação aos números comparativos. 

O Sr. Moura Andrade - V. Ex.ª me perdoe. Peça tudo o que 
quiser, mas não venha com êsse argumento de que 75 milhões de 
cruzeiros são uma insignificância para o Estado de São Paulo. 
O Estado tem necessidade dêsses 75 milhões de cruzeiros, e jus-
tamente tem porque sabe aplicá-los, tem absoluta necessidade de 
aplicá-los imediatamente, para efeito da produção da riqueza. Não 
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vamos tirar de São Paulo 10 milhões de cruzeiros, 70 milhões, 80 
milhões de cruzeiros, etc. Não é assim. São Paulo tem sua vida 
financeira organizada. Não se lhe pode retirar determinada quan-
tia sem desequilibrar-lhe as finanças. O mesmo ocorre com qual-
quer cidadão; mesmo os homens mais ricos, não podem, em dado 
momento, tirar do bôlso determinada importância, sem desajustar 
o patrimônio. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - V. Ex.ª deve ter observado 
que o meu desejo é estabelecer um critério percentual para exami-
nar se São Paulo pode, ou não, perder muito ou pouco. São Paulo 
está ameaçado de perder 75 milhões de cruzeiros, menos de meio 
por cento. Qualquer homem rico, poderá suportar tal prejuízo -
aproveitando o exemplo de V. Ex.ª. E, se não estiver em condições 
de perder meio por cento, é porque é muito infeliz. Não é possível 
.que um Estado que honra o Brasil com sua prosperidade econô-
mica não possa lançar mão de uma operação de crédito para cobrir 
a diferença de meio por cento que resulte de qualquer êrro esta-
tístico, em qualquer orçamento. 

O Sr. Moura Andrade - Não é assim. Estamos em período de 
absorção e saneamentq de nossas finanças. Temos dívidas enormes, 
internas, em São Paulp. Tivemos de recolher o ônus que estavam 
rendendo 30 % de juro~. Não podemos, portanto, estar abrindo mão 
de cinco por cento. 

O SR. ALIOMAR ~ALEEIRO - Cinco por cento é a diferença 
de caixa para trôco. 

O Sr. Moura Andrade - Não é tal ... 
·O SR. ALIOMAR ISALEEIRO -:- É o que se abona ao caixa para 

·diferénça de trôco. 
O Sr. Moura Andrc.ide - ... porque três por cento é lucro apre· 

ci4vel em emprêsa priv11tda. 
O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Não discutamos êste assun· 

to. Em princípio, não nego a possibilidade de um entendimento 
para se compor, senão na totalidade, pelo menos numa parte apre-
ciável, o embaraço que possa causar ao Estado de São Paulo essa 
diferença, num período de transição. 1:ste é outro problema se· 
çundário. Deixemos, portanto, isto de parte e vamos ao ponto cen· 
trai, capital . 
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O nobre Deputado pelo Estado do Rio trouxe aqui uma esta-
tística, um quadro. Não quero, por enquanto, discutir a pureza 
matemática dêsse trabalho. Não o vi, não o li, mas, desde logo, 
algumas coisas podem ser ponderadas . Argüi-se, por exemplo, que 
Minas vai perder, pela emenda 21, 500. 000 cruzeiros ou 1 milhão 
de cruzeiros . Minas é um Estado que tem seu pêso maior na po-
pulação. Estamos almeaçados de racionamento de minuto para 
outro. Basta que êsse racionamento ocorra para que Minas Gerais 
desde logo sofra uma diferença profunda nas verbas que recebe 
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. Por outro 
lado, um Departamento do Govêrno, no dia 4 de setembro, já deve 
ter dados seguros a respeito do primeiro semestre de 1952. En-
tretanto, o nobre Deputado opera com dados do primeiro semestre 
de 1951, multiplicando por dois. S. Ex.ª traz um quadro e não 
dá os totais . Ora, com estatísticas dessa ordem, não somadas, 
não examinadas e sem pormenores, a credibilidade que se lhe 
possa dar - sem que com isso faça qualquer reserva à lealdade do 
nobre Deputado - é muito discutível ... 

O Sr. Artur Audrá - Basta somar as parcelas. 
O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Isso não compete a nós e sim 

ao nobre Deputado. Uma máquina de somar do Departamento de 
Estradas de Rodagem faria êsse cálculo em poucos minutos. Não 
compete a mim fazê-lo de memória. Compete ao nobre Deputado 
que trouxe, como elemento de convicção, êsse quadro. De qualquer 
sorte, invoco o próprio espírito da Constituição. Devo pedir des-
culpas aos meus nobres colegas de, já aos .20 minutos de hoje, estar 
ainda na tribuna, maçando os ilustres Deputados (não apoiados). 
Mas o espírito da Constituição indica sempre aquilo que chamo o 
princípio dos vasos comunicantes. A Constituição deseja, através 
de vários dispositivos uns pragmáticos, outros, imediatamente obri-
gatórios auto-executáveis, que a região mais próspera vá ao encon-
tro da região menos próspera. Quando a Constituição determina 
o emprêgo de 3 % na valorização da Amazônia ou em socorro do 
Polígono das Sêcas, ou de 1 % no aproveitamento do vale do rio São 
Francisco; quando ordena que 10% do impôsto sôbre a renda se dis-
tribuam igualmente por todo o país, o que ela quer é que as regiões 
mais prósperas sirvam de colonizadoras, de impulsionadoras das 
regiões mais atrasadas. 
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O Sr. José Guiomard - Até o modo internacional êsse prin-
cípio se evidencia. 

O SR. ALIOMAR BALEEIRO - O plano Marshall e o Ponto IV 
do Presidente Truman, são, evidentemente, duas medidas de cará-
ter político internacional que não resultam de filantropia ameri-
cana; resultam de objetivo econômico, de objetivo político madura-
mente refletido, e correspondem a interêsses profundos dos pró-
prios Estados Unidos da América. É o mesmo o caso do Brasil. 
Graças a Deus, não preciso demonstrá-lo, porque o nobre Deputado 
por São Paulo que me precedeu na tribuna luminosamente o deixou 
bem claro. O voto que faço é que isso que está perfeitamente com-
preendido pelo ilustre Deputado passe a ser compreendido por 
todos os Deputados e, sobretudo, pelo povo de São Paulo. Nós, 
que pleiteamos verbas e auxílios, um budget maior em favor das 
zonas subdesenvolvidas do país, temos diante dos olhos que estas 
zonas são produtoras de matérias-primas, produtos coloniais de 
baixo preço, produtos , pesados, de grande volume e pouco valor; 
ao passo que uma peqttena máquina, um pequeno aparelho de ma-
téria plástica, uma peiça que seja produzida em São Paulo, um 
quilo de qualquer dêsses produtos pode valer quinhentos ou mil 
cruzeiros, uma tonelad;a de manganês, um saco de cacau, um fardo 
de algodão, ocupa um espaço imenso, uma tubagem enorme e tem 
pouco valor. Os produtos das zonas subdesenvolvidas são de difícil 
transporte, ou pelo volume ou pelo pêso e pouco preço; êles de-
pendem fundamentalmente do transporte, do transporte antieco-
nômico que é num sentido só; transporte de oeste para leste, com 
pequena possibilidade de retôrno de leste para oeste. 

O Sr. José Guiomqrd - Exatamente o caso da borracha . 
. O SR. ALIO MAR BALEEIRO - Pois bem: tomemos o caso 

do cacau. Há milhares de fazendas de cacau em que o produto ê 
transportado à razão ele dois sacos no dorso de um burro. Isso 
obriga o proprietário a ter uma área de 25% de sua fazenda ocupa· 
da em pastos, outros 215% na burrama, além de um pequeno exér-
cito de tropeiros. :t!:sse cacau, além de deteriorar-se nas viagens 
nas costas dos burros, faz com que o dono perca cem ou duzentos 
cruzeiros por saco em relação aos que são servidos por estradas de 
rodagem. 



- 345 -

O Brasil quase não consome cacau, não consome manganês, 
cristal de rocha, nada disso. Nós vendemos no mercado externo 
compramos com êsse dinheiro que nos paga o gringo, mercadoria de 
São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Estado do Rio. 

Se o dinheiro que gastamos em burros, em capim, em tropei-
ros, pudermos aproveitar integralmente, é lucro evidentemente 
para os produtores do norte, das zonas subdesenvolvidas, mas ê 
lucro que vamos gastar no mercado do sul, enriquecendo o sul. 

Vamos enriquecer juntos, é o que propomos com a emenda 
número 21. (Muito bem; muito bem. Palmas) . 

O SR. PRESIDENTE - Ainda há dois oradores inscritos, mas, 
dado o adiantado da hora, fica adiada a discussão. Antes de le-
vantar a sessão designo a Comissão Especial para dar parecer sôbre 
o projeto n.º 142-A, de 1952: Lopo Coelho, Presidente Bias Fortes, 
Vanderlei Júnior, Fernando Ferrari e Benjamim Farah. 

Durante o discurso do Sr. Aliomar Baleeiro, o Senhor 
Amando Fontes, 4.º Secretário, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Rui Santos, 3.0 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE - Vêm à Mesa para serem encaminhadas 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes, Comunica-
ções e Obras Públicas, de Segurança Nacional, de Economia e de 
Finanças, as seguintes 

EMENDAS 

N.0 1 

I - Redija-se assim a ementa do projeto n.º 1.516: 

"Dispõe sôbre a política nacional do petróleo, define 
as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui 
a Sociedade por ações "Petróleo Brasileiro S. A." e dá 
outras providências". 

II - Ao artigo 9.º, princípio, depois das palavras 

"A sociedade terá", acrescente-se "inicialmente". 
III - Acrescentar como artigo das "disposições transitórias": 

"Art. - As sociedades de economia mista, a que se 
refere o inciso II do art. 18, dispensadas da prova de na-
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cionalidade brasileira dos seus sócios ou acionistas, serão, 
exclusivamente, as existentes na data da vigência desta 
lei". 

IV - Redija-se assim o artigo 32: 
"Art. 32 - A Petrobrás S. A. enviará ao Tribunal de 

Contas, até 31 de março de cada ano, as contas gerais da 
Sociedade, relativas ao exercício anterior, as quais serão 
por aquêle remetidas à Câmara dos Deputados. 

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

V - Redija-se assim o artigo 39: 
"Art. 39 - A Sociedade operará diretamente ou atra-

vés suas subsidiárias, organizadas com aprovação do Con-
selho Nacional do Petróleo, e das quais deverá deter sem-
pre a maioria ~as ações com direito a voto". 

VI - No artigo 481 onde se diz: 
"para o e~ercício em que começar a vigorar esta lei". 

Diga-se: 
"para o exercício em que entrar em funcionamento 

a Petrobrâs S. A. ". 
Balas das Sessões, ~m 4 de setembro de 1952. - Eurico Sales. 

-NoveUi Júnior. - Mirócles Campos Veras. - Leónidas Melo. -
Paulo Sarasate. - Os·pal<lo Orico - !vete Vargas. - Saturnino 
Braga. - Plínio Gaier. - Benedito Vaz. - Otávio Lobo. - Dulci-
no Monteiro. - Carlos Valadares. - José Fleuri. - Rodrigues 
Seabra. - Olinto Fonseca. - Ovídio de Abreu. - Jaeder Albergaria. 
- Ranieri Mazzilli. - Virgílio Corrêa. - André Araújo. - Nelson 
Omegna. - Gileno Amado. - Artur Santos. Nestor Jost. 

N.º 2 
Suprimam-se, na a,.línea II, as palavras:  

"fluvial e lacustre".  

Justificação 

A extensão do moz:i,opólio do transporte por água, a ser exerci-
do pela Petrobrás, aos setores fluvial e lacustre implicará em dis· 
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pensar o trabalho da emprêsa em prejuízo da sua finalidade essen-
cial, que é a produção, a refinação e o transporte em larga escala 
do petróleo e seus derivados. 

Não há qualquer conveniência em que a "Petrobrás", realize, 
com exclusividade, o transporte do petróleo e seus derivados nos 
rios e lagos da Amazônia, por exemplo, região onde atua uma em-
prêsa do Estado - o S . N. A. P.P. Parte dêsse transporte, feito 
ademais, pelas emprêsas privadas da região, e a "Petrobrás" não 
poderia realizar, de imediato, serviço que substituísse o ora execu-
tado, deficientemente, por aquêles que dispõem de embarcações 
apropriadas ao tráfego nos rios e lagos da região. 

A prescrição legal, não ressalvada pelo artigo 45, significaria a 
paralisação dos serviços de transporte dos derivados do petróleo na 
Amazônia; ou seu prosseguimento, a cargo de quem o realiza atual-
mente, mas com flagrante infringência da lei. .. 

Não se pode fixar de antemão, também, se é conveniente à eco-
nomia do Vale do São Francisco a instituição do transporte dos 
derivados do petróleo, nesse rio, pela "Petrobrás", que se iria su-
perpor às emprêsas mineira e baiana que servem os ribeirinhos. 
A "Petrobrás", para organizar tal serviço, se conveniente, deman-
daria o tempo necessário à construção de barcos adequados e à 
organização do transporte. 

Parece claro que o dispositivo é inexeqüível, de imediato, e 
virá perturbar a economia das regiões do país servidas pelo trans-
porte fluvial e lacustre. - Eurico Sales. - Nestor Jost. - Sílvio 
Echenique. - Godói Ilha. - Hermes de Sousa. - Lima Figueiredo. 
- Noveli Júnior. - Fernando Flores. - Antônio Feliciano. -
Willy Frohlich. - Agripa Faria. - Plínio Gaier. - Paulo Fleuri. 
- Vitorino Coreia. - Menezes Pimentel. -Mirocles Veras. - Otá-
vio Lobo. - Antônio Horácio. - Valter Sá. - Jaime Teixeira. -
Napoleão Fontenelle. - Rui Araújo. - Antônio Maria. - Carlos 
Valadares. - Medeiros Neto. - Osvaldo Orico. -Pereira da Süva. 
- Pinheiros Chagas. - Tancredo Neves. - Clemente Medrado. -
Filadelfo Garcia. 

N.0 3 

Substitua-se, no artigo 5.º, a palavra "aéreos'', pelo seguinte: 
"bem como proprietários de cavalos de corrida". 
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Acrescente-se ao artigo 15 o seguinte parágrafo: 
"A contribuição devida pelos proprietários de cavalos de corri-

da recairá apenas sôbre os animais inscritos para disputa de car-
reiras nos hipódromos do pais e será recolhida no próprio ato da 
inscrição". 

Emenda à tabela a que se refere o artigo 15: 
Substitua-se a letra E) - Veículos aéreos, pelo seguinte: 
E) - Cavalos de corrida: 
Até o valor de Cr$ 100.000,00, 10% de seu valor, verificado 

pelo documento comprobatório de sua aquisição ou à falta dêste, 
por avaliação, em que se tomará por base a origem, prêmios con-
quistados pelo animal e pelos dos quais descenda, sem prejuízo 
de quaisquer outros meios de avaliação. 

De valor superior a Cr$ 100. 000,00, 15 % , nas mesmas condi-
ções já referidas. 

A apresentação do documento comprobatório de compra não 
será considerada comp fixação definitiva do valor do animal, que 
pode ser, não obstante1 aquêle documento, devidamente avaliada a 
qualquer tempo, caben,.do ao proprietário do animal pagar a düe-
rença que porventura s;e verificar entre o encontrado na avaliação. 

A avaliação por v~lor inferior ao declarado pelo proprietário 
hão terá efeitos para eis fins do artigo 15. -:- Moura Andrade. -
Vasconcelos Costa. Para os fins regimentais: A. Moreira - Plínio 
Coelho. -:- Dolor de An~rade. - Raimundo Padüha. - Lauro Cruz. 
- Benedito Vaz. - Benjamim Farah. - Pereira Lopes. - Ataide 
Bastos. - Ponciano dos Santos. - Feliciano Pena. - Pinheiro 
Chagas. -Antônio Peixoto. - Nestor Duarte. - Lima Figueiredo. 
- Campos Vergal. - Virgílio Távora. - Emílio Carlos. - Artur 
Auãrá. - Vasco Füho. - Mário Altino. 

N.º 4 

Transifra-se o par~grafo único do artigo 14, do Capítulo III, 
Secção II - Do Capit~Ll da Petrobrás, para o Capitulo IV - Dis-
posições finais, onde cquber. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Orlando Dan-
tas. - Euzébio Rocha. - Plinio Coelho. - Hermes de Souza. -
Breno da Silveira. - Coelho de Sousa. - Muniz Falcão. - Men-
donça Braga. - Vieira Lins. - Mendonça Júnior. - Leandro Ma· 
ciel. - Carvalho Neto. - José Guimarães. - José Guiomard. -

http:caben,.do
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Lobo Carneiro, para apoiamento. - José Fleuri. - Lima Figuei-
redo. - Benedito Vaz. - Joaquim Viegas. - Campos Vergal. -
Guilherme Machado. - Osvaldo Fonseca. - Medeiros Neto. -
Jaime Araújo. - Nestor Jost. 

N.º 5 

Substitua-se o inciso III do artigo 18 pelo seguinte: 
III - As pessoas físicas brasileiras, limitada a aquisição de 

ações ordinárias a vinte mil. 
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1952. - Nestor Jost. -

Sílvio Echenique. - Godói Ilha. - Aquiles Mincarone. - Willy 
Frohlich. - João Agripino. - Lício Borralho. - Agripa Faria. -
Nestor Duarte. - Füadelfo Garcia. - Paulo Fleuri. - Antônio 
Balbino, para apoiamento. - Eurico Sales, para apoiamento. -
Carlos Valadares. - Lima Figueiredo. - Antônio Peixoto. - Vi-
torino Corrêa. - Dulcino Monteiro. - Manhães Barreto. - Paraí-
lio Borba. - Saturnino Braga. - Clóvis Pestana. - Antônio Feli-
ciano. - Noveli Júnior. - Rondon Pacheco. - Carlos Valadares. 

N.º 6 

No art. 13, itens III, IV e V substitua-se a expressão "limitada 
a aquisição etc." "por exclusivamente para aquisição de ações pre-
ferenciais". 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Orlando Dan-
tas. - Euzébio Rocha. - Plínio Coelho. - Hermes de Souza. -
Breno da Silveira. - Coelho de Souza. - Muniz Falcão. - Men-
donça Braga. - Vieira Lins. - Mendonça Júnior. - Leandro Ma-
ciel. - Carvalho Neto. - José Guimarães. - José Guiomard. -
Lobo Carneiro, para apoiamento. - José Fleuri. - Lima Figuei-
redo. - Benedito Vaz. - Joaquim Viegas. - Campos Vergal. -
Guilherme Machado. - Osvaldo Fonseca. - Medeiros Neto. -
Jaime Araújo. - Nestor Jost. 

N.º 7 

Suprimam-se, no artigo 19, a alínea d do parágrafo 1.º e as 
expressões "e d" do parágrafo 2.º. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Orlando Dan-
tas. - Plínio Coelho. - Hermes de Sousa. - Breno da Silveira. -
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Coelho de Souza. - Muniz Falcão. - Mendonça Braga. - Vieira 
Lins. - Mendonça Júnior. - Carvalho Neto. - José Guimarães. 
- José Guiomard. - Lobo Carneiro. - José Fleuri. - Lima Fi· 
gueiredo. - Benedito Vaz. - Joaquim Viegas. - Campos Vergal. 
- Guilherme Machado. - Osvaldo Fonseca. - Medeiros Neto, -
Jaime Araújo. - Nestor Jost. 

N.0 8 

Emenda ao artigo 20:  
Substitutiva.  
Redija-se da seguinte forma o dispositivo:  
"Art. 20 - O Conselho Fiscal será constituído de cinco mem- 

bros, com mandato de três anos. 
Parágrafo único - A União elegerá dois representantes; as 

demais pessoas jurídicas de· direito público, e as pessoas físicas 
e jurídicas de direito privado, um. · · 

Justificação 

O disposto no artigo 20 do projeto aprovado em primeira dis· 
cussão contém dois pontos carecedores de reparo e correção -
um referente a remuneração dos membros do Conselho Fiscal e 
outro relativo a própria composição dêsse órgão. 

De fato, a fixação, em favor dos. membros do Conselho Fiscal, 
de "honorários não inferiores a dois terços dos que percébem os 
diretores", é medida que não tem justificativa plausível. A dife· 
rença de 1/3 não exprime, em têrmos de remuneração, a maior 
soma de deveres e re~ponsabilidade que, em regime de tempo inte-
gral, incumbirá aos Diretores. Sem menosprezar as funções dos 
membros do Conselho Fiscal - da maior relevância e responsabi· 
!idade - o fato é ql:l.e essas funções são bem menos complexas e 
absorventes que as dos diretores, como reconhece a prática das 
sociedades por ações, especialmente no caso da "Petrobrás", sujei· 
tada não só à fiscaliiação de seu Conselho Fiscal, mas à de qual-
quer entidade de direito público (Estados, Distrito Federal, Muni-
cípios, Autarquias), que lhe poderá devassar as contas (art. 34), 
além da correição do Tribunal de Contas e do Congresso Nacional. 
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Por outro lado, a exclusão expressa da União e, implícita, dos 
particulares, de participação no Conselho Fiscal, não parece, tam-
bém, justificável. 

Se a razão de se excluírem os representantes da União foi a 
de que esta já participa da Diretoria, não há porque, logicamente, 
manter-se um Conselho Fiscal composto exclusivamente de repre-
sentantes dos Estados, Municípios e Autarquias, uma vez que estas 
entidades também participam da direção da Sociedade, integrando 
o Conselho de Administração. Ademais, o artigo 34 já faculta às 
entidades de direito público "o exame dos papéis e documentos da 
sociedade para o fim de fiscalização das contas". 

De resto, por que, em sã consciência, considerar-se a União -
a quem o próprio projeto confia o monopólio do petróleo - o poder 
suspeito e o único incapaz de designar representantes com sufi-
ciente integridade e independência para facilitar a atuação de 
outros representantes da União na Diretoria da Sociedade? Mesmo 
pressupondo que a circunstância de serem designados pelo mesmo 
Poder vinculasse, solidàriamente, os representantes da União na 
Diretoria aos que ela indicasse para o Conselho Fiscal, a ponto 
de tornar êstes incapazes de fiscalizar aquêles - o que não cor-
responde à realidade observada na atuação de outras sociedades de 
economia mista, como a Companhia Siderúrgica Nacional, para 
só citar um exemplo - ainda assim conviria, por motivos de or-
dem prática, manter representantes da União no Conselho Fiscal, 
quando mais não fôsse para que êles informassem e justificassem, 
perante os demais membros do Conselho Fiscal, a atuação da 
União na direção da Sociedade. 

Mas, não só dêsse encargo deverão incumbir-se os membros do 
Conselho Fiscal eleitos pela União. Sendo esta a maior acionista 
da emprêsa, afigura-se de grande interêsse que o Poder Executivo 
possa indicar pelo menos um representante da fazenda pública 
e um técnico em administração e finanças de emprêsas industriais 
para integrarem o Conselho Fiscal, juntamente com os eleitos com 
as demais pessoas jurídicas de direito público e pessoas físicas e 
jurídicas de direito privado. 

Parece conveniente, entretanto, que a União, não obstante ma-
joritária na integralização do capital da emprêsa, fique em mino-
ria no Conselho Fiscal, para que a eficiência dêste, na sua tarefa 
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de fiscalização da gestão financeira da Diretoria Executiva, nomea-
da pelo Executivo Federal, fique melhor assegurada pela vigilância 
dos acionistas minoritários. - Eurico Sales. - Nestor Jost. -
Godói Ilha. - Hermes de Sousa. - Sílvio Echenique. - Lima 
Figueiredo. - Noveli Júnior. - Fernando Flores. - Antônio Fe-
liciano. - Willy Frohlich. - Agripa Faria. - Plínio Gaier. -
Paulo Fleur. - Vitorino Corrêa. - Jaime Teixeira. - Napoleão 
Fontenele. - Rui Araújo. - Antônio Maia. - Carlos Valadares. 
- Medeiros Neto. - Osvaldo Orico. - Pereira da Silva. - Tan-
credo Neves. - Clemente Medrado. - Miguel Couto. - Filadelfo 
Garcia. - Pinheiro Chagas. 

N.º 9 
Ao artigo 13. 
Aditiva. 
Incluam-se as palavras: 
"Distrito Federal". 

depois da palavra "Est~dos", o número II e no parágrafo único do 
artigo. 

Justificação 

A correção se imppe em face do disposto no artigo 15, § 2.0, 
da Constituição Feder~.!. - Eurico Sales. - Hermes de Sousa. -
Nestor Jost. - Godói Ilha. - Sílvio Echenique. - Lima Figueire-
do. - Noveli Júnior. -- Fernando Flores. - Antônio Feliciano. -
Willy Frohlich. - Agr~pa Faria. - Plínio Gaier. - Paulo Fleuri. 
- Vitorino Corrêa. - Miguel Couto. - Jaime Teixeira. - Na-
poleão Fontenele. - Rui Araújo. - Antônio Maia. - Medeiros 
Neto. - Osvaldo Orico. - Pereira da Silva. - Pinheiro Chagas. -
Tancredo Neves. - Clemente Medrado. - Filadelfo Garcia. 

N.º 10 

Acrescente-se ao a+tigo 25 mais um parágrafo: 
§ 2.º - Nenhum empréstimo ou garantia de empréstimo, po-

derá ser realizado con:+ entidades bancárias, ou não diretamente 
interessadas ou partícipes de atividades petrolíferas nacionais ou 
estrangeiras. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Orlando Dan-
tas. - Euzébio Rocha. - Plínio Coelho. - Hermes de Sousa. -
Breno da Silveira. - Coelho de Sousa. - Muniz Falcão. - Men-
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donça Braga. - Vieirq Lins. - Mendonça Júnior. - Leandro Ma-
ciel. - José Guimarães. - Lobo Carneiro. - Medeiros Neto. -
José Fleuri. - Lima Figueiredo. - Benedito Vaz. - Joaquim Vie-
gas. - Campos Vergal. - Nestor Jost. - Guilherme Machado. -
Osvaldo Fonseca. - Jaime Araújo. 

N.º 11 

Ao artigo 26 dê-se a seguinte redação: 
Art. - Enquanto a sociedade e suas subsidiárias não derem 

dividendo acima de 5 % ficam assegurados às ações preferenciais 
os juros de 5% (cinco por cento); somente quando os dividendos 
que couberem à União atingirem 6% (seis por cento) poderão ser 
fixadas percentagens ou gratificações por conta dos lucros, pela 
Assembléia Geral de Acionistas à administração da Sociedade. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Orlando Dan-
tas. - Euzébio Rocha. - Plínio Coelho. - Hermes de Souza. -
Breno da Silveira. - Coelho de Souza. - Muniz Falcão. - Men-
donça Braga. - Vieira Lins. - Mendonça Júnior. - Leandro Ma-
ciel. - Carvalho Neto. - José Guimarães. - José Guiomard. -
José Fleuri. - Lima Figueiredo. - Benedito Vaz. - Joaquim Vie-
gas. - Campos Vergal. - Medeiros Neto. - Guilherme Machado. 
- Nestor Jost. - Osvaldo Fonseca. - Jaime Araújo. - Lobo Car-
neiro, para apoiamento. 

N.º 12 

Ao artigo 27: 
Acrescente-se depois da palavra "betuminoso" o seguinte: "e 

a extração de gás". 
e depois da palavra "xisto'', no final da disposição o seguinte "ou 
do metro cúbico de gás". 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Nestor Duarte. 
- Oliveira Brito. - Luís Viana. - Manoel Novais. - Guilherme 
Machado. - Ivete Vargas. - Carlos Valadares. - José Guimarães. 
- Lafaiete Coutinho. - Vasco Filho. - Abelardo Andréa. -
Aloísio de Castro. - Rafael Cincurá. - Jaime Teixeira. - Moura 
Rezende. - Antônio Balbino. - Rui Santos. - Medeiros Neto. -
Aziz Maron. - Aliomar Baleeiro. - Eduardo Catalão. - Berbert 
de Castro. - Vieira de Melo. - Nelson Carneiro. - Joel Presídio. 
-André Fernandes. - Leandro Maciel. - Sá Cavalcanti. 

23 - ~u245 
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N.º 13 
Ao artigo 29:  
Aditiva.  
Acrescente-se, in fine, a expressão: "admitida a cessão de dt- 

reitos às suas subsidiárias" . 

Justificação 

A emenda visa suscitar o exame jurídico do problema que a 
"Petrobrás" terá de resolver ao constituir as suas subsidiárias des-
tinadas a operação de refinarias e oleodutos. 

Ocorrerá alienação ao integralizar a "Petrobrás" parte doca-
pital das suas subsidiárias com o valor de bens e direitos cedidos 
pela União, para integralização do capital da emprêsa? 

A descentralização dos órgãos de contrôle exige a constituição 
de subsidiárias sob contrôle financeiro e orientação técnica da 
holding, principalmente para operar a rêde de refinarias, a frota 
de petroleiros e os oleoqutos. Parte do capital dessas subsidiárias 
terá de ser constituído necessàriamente, pelo valor dos bens e di-
reitos cedidos pela UnHio, no caso da operação das refinarias de 
Mataripe e Cubatão, da frota de petroleiros e do oleoduto Santos-
São Paulo. Se a integralização de parte do capital de tais subsi-
diárias, pela "Petrobrás", com os bens e direitos mencionados, im-
plica na infringência tjo artigo 29 do projeto, parece necessária 
a ressalva proposta, ou outra que preencha a mesma finalidade. 
- Eurico Sales. - Nestor Jost. - Godoi Ilha. - Sílvio Echenique. 
- Lima Figueiredo. - Noveli Júnior. - Fernando Flores. - An-
tônio Feliciano. - Willy Frohlich. - Pereira da Silva. - Agripa 
Faria. - Plínio Gaier. ·-Paulo Fleuri. - Vitorino Corrêa. - Jai-
me Teixeira. - Napoleão Fontenele. - Rui Carneiro. - Antônio 
Maia. - Osvaldo Orico .. - Tancredo Neves. - Clemente Medrado. 
- Miguel Couto. - Filadelfo Garcia. - Pinheiro Chagas. 

N.0 14 

Dê-se a seguinte redação aos parágrafos do artigo 39: 
§ l.º - Nas emprôsas organizadas pela sociedade será garan-

tida preferência às pessoas jurídicas de direito público interno 
e aos Estados e Municípios. Territórios e Distrito Federal, em cujo 
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território fôr extraído ou refinado o óleo cru, para a aquisição de 
ações, podendo ser admitidos outros acionistas nos têrmos dos 
itens III, IV e V do artigo 18. 

§ 2.º - As subsidiárias que tenham por objeto o transporte 
e o abastecimento do mercado interno só poderão ter como acionis-
tas privados as pessoas físicas e jurídicas que atendam aos requisi-
tos do artigo 3.º do Decreto n.º 395, de 29 de abril de 1938, e por 
têrmos desta lei. 

§ 3.º - Nas emprêsas organizadas pela sociedade o limite 
máximo para a tomada de ações pelos brasileiros natos ou natura-
lizados e as pessoas jurídicas de direito privado, será de 15% do 
capital e nos têrmos desta lei. 

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 1952 . - Orlando Dan-
tas. -- Euzébio Rocha. - Plínio Coelho. - Hermes de Sousa. -
Breno da Silveira. - Coelho de Souza. - Muniz Falcão. - Osval-
do Fonseca. - Mendonça Braga. - Vieira Lins. - Mendonça Jú-
nior. - Leandro Maciel. - Carvalho Neto. - Medeiros Neto. -
José Fleuri. - Lima Figueiredo. - Benedito Vaz. - Joaquim Vie-
gas. - José Guimarães. - Campos Vergal. - Jaime Araújo. -
Guilherme Machado. - Nestor Jost. - José Guiomard. - Lobo 
Carneiro, para apoiamento. 

N.º 15 
Aditiva 

Acrescente-se, depois do artigo 39, os seguintes dispositivos: 
"Art. 39-A - Mediante autorização do Presidente da Repúbli-

ca, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo a Sociedade poderá fi. 
nanciar ou associar-se, sem as restrições previstas no artigo ante· 
rior, a emprêsas produtoras de artigos de seu interêsse ou consu· 
midoras de matérias-primas derivadas do petróleo, cujo desenvol-
vimento seja necessário à expansão de suas atividades, limitados os 
recursos que poderá aplicar com êsse objetivo, a Cr$ 500. 000. 000,00 
(quinhentos mlhiões de cruzeiros). 

Art. 39-B - Poderá a Petrobrás participar, ainda, das socieda-
des previstas no artigo VI do Tratado promulgado pelo Decreto 
número 3 .131, de 5 de outubro de 1938, e de sociedades de finalida-
de idêntica e para operação fora do território nacional, mediante 
autorização do Presidente da República ouvido o Conselho Na-
cional do Petróleo". 
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Justificação 

O primeiro dos dois novos artigos sugeridos destina-se a posso-
bilitar a articulação da Petrobrás com emprêsas industriais que não 
se dediquem a atividades petroleiras, mas a ramos da produção 
industrial cujo desenvolvimento interessa a indústria do petróleo; 
e, o segundo, a possibilitar a associação da Petrobrás nas sociedades 
mistas brasileiro-bolivianas que deverão explorar o petróleo do país 
vizinho, conforme tratado internacional vigente, bem como asso-
ciações de finalidades idênticas, noutros países. 

Ambos êsses tipos de associação da Petrobrás não comportam, 
obviamente, as mesmas restrições e limitações que devem vigorar 
para as subsidiárias. - Firman Neto. - Brígido Tinoco. - Uriel 
Alvim. - Pinheiro Chagas. - Pereira da Silva. - Medeiros Neto. 
- Napoleão Fontenele. - Paulo Fleuri. - Plínio Gaier. - WiUy 
Frohlich. - Carlos Roberto. - Agripa Faria. - Vitorino Corrêa. 
- Jaime Teixeira. - ~ui Araújo. - Antônio Maia. - Osvaldo 
Orico. - Tancredo Neve~:. - Ranieri Mazzilli. - Clemente Medra-
do. - Miguel Couto. - Filadelfo Garcia. - Godoi Ilha. - Sílvio 
Echenique. - Bias Fort~~s. · 

N.0 16 

Ao artigo 40 inclua-·se entre os artigos citados "o artigo 33". 
Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Orlando Dan-

tas. - Euzébio Rocha. ·- Plínio Coelho. - Hermes de Sousa. -
Breno Silveira. - Coelho de Sousa. - Muniz Falcão. - Mendonça 
Braga. - Mendonça Júnior. - Carvalho Neto. - José Guimarães. 
- José Guiomard. - Lobo Carneiro. - José Fleuri. - Lima Fi-
gueiredo. - Benedito V\'.ZZ. - Joaquim Viegas. - Campos Vergal. 
- Guilherme Machado. - Osvaldo Fonseca. - Medeiros Neto. 
- Jaime Araújo. - Nestor Jost. 

N.º 17 

Redija-se assim o artigo 41: 

"Art. Não ficam prejudicadas as autorizações para instala-
ções de refinarias no Pais, feitas até 30 de junho de 1952 salvo se 
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as mesmas não estiverem em funcionamento dentro do prazo de 
dois anos a contar desta lei". 

Sala das Sessões, em setembro de 1952. - Flores da Cunha. 
- José Cândido. - Waldemar Rupp. - Pereira Lopes. - Aral 
Moreira. - Humberto Moura. - Vanderlei Júnior. - Artur San-
tos. - Paraílio Borba. - Iris Meinberg, para apoiamento. - Vasco 
Filho. - Marino Machado. - Clovis Pestana. - Arnaldo Cerdeira. 
- Eduardo Catalão. - Flávio Castrioto. - Napoleão Fontenele. 
- Edison Passos. - Dulcino Monteiro. - Lafayete Coutinho. -
Gileno Amado. - Jaime Araújo. - José Fleuri. - Benedito Vaz. 
- Ostoja Roguski - Manoel Peixoto. - Victor Issler. 

No Art. 49 e seus parágrafos l.º e 2.0 diga-se "Estados, Terri- 
tórios e Distrito Federal" em vez de "Estados e ao Distrito Federal".  

Câmara dos Deputados, em 4 de setembro de 1952. - José 
Guiomard - Aluísio Ferreira. - Coaraci Nunes. - Rodrigues Sea-
bra. - Getúlio de Moura. - Ranieri Mazzilli. - Magalhães Pinto. 
-Ovídio de Abreu. -Jaime Teixeira. -Aral Moreira. -Raimun-
do Padilha. - Lício Borralho. - Armando Falcão. - Humberto 
Moura. - Jorge Jabour. - Francisco Aguiar. - Benedito Vaz. -
Nelson Parijós. - Jaime Araújo. - Virgílio Ccrrrêa. - José Fleuri. 
- Rui Araújo. - Orlando Dantas. - Barros Carvalho. - Leôni-
das de Melo. - Heitor Beltrão. - Virgínia Santa Rosa. - Me-
deiros Neto. - Antônio Balbino. - Osvaldo Orico. - Vítor Issler. 
- Plínio Gaier. - Oscal Passos. - Félix Valois. 

N.0 19 

Substitua-se a redação do art. 49 pela seguinte: 
"A receita da tributação sôbre lubrificantes e combustíveis lí-

quidos, importados e produzidos no país, a que se refere a lei nú-
mero 302, de 13 de junho de 1948, constitui o Fundo Rodoviário 
Nacional, destinado à construção, melhoramento e conservação 
de estradas de rodagem compreendidas nos Planos Rodoviários Na-
cionais, Estaduais e Municipais. 

§ l.º Do total do Fundo Rodoviário Nacional 40% (quarenta 
por cento) constituem receita do Departamento Nacional de Es-
tradas de Rodagem. 

§ 2.0 Do total do Fundo Rodoviário Nacional 48% (quarenta 
e oito por cento) serão entregues aos Estados e ao Distrito Federal, 
feita a distribuição da seguinte forma: 
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I - 45% (quarenta e cinco por cento) proporcionalmente aos 
consumos de lubrificantes e combustíveis líquidos. 

II - 35% (trinta e cinco por cento) proporcionalmente às po-
pulações. 

III - 20% (vinte por cento) proporcionalmente às superfícies. 
§ 3.º Os restantes 12% (doze por cento) do Fundo Rodoviário 

Nacional serão entregues aos Estados, aos Territórios e ao Distrito 
Federal, feita a distribuição da mesma forma indicada no pará-
grafo anterior e deverá cada Estado ou Território entregar aos 
seus municípios a cota que lhes couber, divididas nas mesmas 
condições entre os municípios, adotando-se como base do consumo 
o número de veículos rodoviários motorizados e licenciados, enquan-
to não fôr conhecido exatamente o consumo de lubrificantes e com-
bustíveis líquidos em cada município do mesmo Estado ou Ter-
ritório. 

§ 4.º No mais ficam mantidas as condições estabelecidas na 
lei n.o 302 de 13 de julho de 1948. 

Sala das Sessões, en1 4 de setembro de 1952 . - Saturnino 
Braga.. - Manhães Barr~to. - Getúlio Moura. - Clemente Me-
drado. - José Esteves. -- Olinto Fonseca. - Celso Peçanha. -
Vieira Lins. - Ranieiri Mazzilli. - Lima. Figueiredo. - NoveUi Jú-
nior. - Nestor Jost. - Godói Ilha. - Clóvis Pestana. - Willy 
Frohlich. - João Agripi;rw. - Agripa Faria. - Napoleão Fonte-
nele. - Mendonça Braga, - Mendonça Júnior. - Artur Audrá. -
Menotti del Picchia. - Má.rio Altino. - Manoel Peixoto. - Brígido 
Tinoco. - !vete Vargas. - Tancredo Neves. - Uriel Alvim. -
Pinheiro Chagas. - Jorge Lacerda. - Hermes de Sousa. - Tenó-
rio Cavalcanti. - Maurfoio Joppert. - Lúcio Bittencourt. - Car-
los Roberto. - Bias Fortes. - Galdino do Vale. - Raimundo Pa-
düha. - Lopo Coelho. 

N.0 20 

CAPfTULO IV 

Disposições Finais 

Acrescente-se: 
Art. - Fica a Petróleo Brasileiro S . A. , independentemente 

de lei especial, autorizaqa a importar petróleo bruto para refina-
ção no Pais. 
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§ único - Para êsse fim, instalarâ refinarias em Belém, Es-
tado do Pará, e em Corumbá, Estado de Mato Grosso. 

Justificação 

1. Como acontece em outros países, onde existe petróleo 
ou onde não existe, poderá importar o produto para as refinarias 
nacionais. 

2. No caso do Brasil, o produto teria procedência mais indi-
cada em Repúblicas vizinhas, como a Venezuela e Bolívia; e daí, 
a emenda estabelecer a localização de refinarias em Belém do Pará 
e em Corumbá, Estado de Mato Grosso. 

3. No entanto, isso não significa que obrigatoriamente o pro-
duto importado seja apenas refinado nas localidades previstas na 
presente emenda. . . Mas, indiscutivelmente são pontos que nos 
parecem indicados para tal finalidade inclusive para a refinação 
do petróleo nacional que se diz existir nessas duas regiões . 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1952. - Do'l<Yr de Andrade. 
- Aral Moreira. - Godói Ilha. - Vasconcelos Costa. - Hermes 
de Sousa. - Vieira Lins. - Fernando Flores. - Tenório CavaZ-
canti. - Francisco Aguiar. - Ataíde Bastos. - Virgínia Santa 
Rosa. - Deodoro Mendonça. - José Guimarães. - Muniz Falcão. 
- Euzébio Rocha. - Rui Santos. - Clemente Medrado. - Vito-
rino Corrêa. - Antônio Peixoto. - Medeiros Neto. - José Esteves. 
- Dulcino Monteiro. - Feliciano Pena. - Getúlio de Moura. -
Sílvio Echenique. - Orlando pantas. - Mendonça Braga. -
Vasco Filho. - Antonio Corrêa. - Joaquim Viegas. - Mendonça 
Júnior. 

N.º 21 

Inclua-se onde convier: 
"Art. - Ao Estado em cujo território fôr extraido ou refinado 

óleo cru ou explorado gás natural será assegurada a preferência, 
com o concurso dos seus municípios, para a participação nas socie-
dades subsidiárias destinadas à sua refinação ou distribuição, até 
o montante de 49% do seu capital. 

§ 1.0 Sempre que o Estado produtor de petróleo ou de gás ma-
nifestar o propósito de usar da preferência de que trata êste artigo, 
ser-lhe-ão atribuídas ou transferidas pela Petrobrás S. A., nos li-
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mites prefixados, as ações que o mesmo se proponha tomar e para 
cuja integralização serão previamente estabelecidos os prazos e 
condições que, visando a facilitar a colaboração do Estado, não 
sacrifiquem, no entanto, os interêsses relacionados com a consti-
tuição e o funcionamento da subsidiária de que o mesmo deva 
participar. 

§ 2.º Na composição dos órgãos de direção das subsidiárias 
serão adotados critérios análogos aos estabelecidos nesta lei para 
a Petrobrás S. A. ficando assegurada, ademais, ao Estado com in-
terêsses relevantes nessas emprêsas, a representação na Diretoria 
executiva. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Manoel Novaes. 
- Nestor Duarte. - Luiz Viana. - Gileno Amado. - Ivete Vargas. 
- Carlos Valadares. - José Guimarães. - Lafaiete Coutinho. -
Vasco Filho. - Rui Santos. - Antônio Balbino. - Medeiros Neto. 
- Sá Cavalcanti. - Leandro Maciel. - Aziz Maron. - Aliomar Ba-
leeiro. - Eduardo Catalão. - Berbert de Castro. - Joel Presídio. 
- Nelson Carneiro. - 1Vieira de Melo. - Aloísio de Castro. -
Jaime Teixeira. - Abelc.irdo Andréa. - Rafael Cincurá. 

N.º 22 

Acrescente-se onde ~onvier: 
Art. 1.0 - A Petróleo Brasileiro S. A., às demais sociedades 

organizações e emprêsas subsidiárias é vedado onerar, em conjun-
to, por períodos ou não de produção, os produtos ou subprodutos do 
petróleo nacional, ainda que para garantia de qualquer operação 
de crédito. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Carmelo d'Agos-
tino. - Ponce de Arruda. - Saulo Ramos. - Vieira Lins. - Pe-
reira Lopes. - Lúcio Bittencourt. - Plínio Coelho. - Paulo Couto. 
- Achiles Mincarone. -- Alberto Botina. - Nelson Omegna. -
Marino Maris. - ParaíUo Borba. - ilegível. - Lício Borralho. -
Marrei Júnior. - Paranhos de Oliveira. - Moura Andrade. -
Paulo Fleuri. - Artur .Audrá. - Machado Sobrinho. - Vascon-
celos Costa. - Orlando Dantas. - Euzébio Rocha. - Menotti del 
Picchia. - Osvaldo Orico. - A. Falcão. 

N.º 23 

Emendas à tabela r,nencionada no art. 15 . 
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Aditivas e Substitutivas 

1.ª - No item A) - Automóveis, inclusive camionetas, letra 
b) - De aluguel, acrescente-se a seguinte frase depois da palavra 
"fabricação", no final da nota: 

"bem como qualquer outro que seja o único possuído 
e diretamente explorado pelo proprietário". 

2.ª - No item B) - Veículos Aéreos, letra b) - Para trans-
portes industriais ou comerciais e serviços especializados, onde 
se diz: 

"com motores até 150 HP - Cr$ 300,00. 
"com motores de mais de 1. 000 a 2. 000 HP - Cr$ 2. 500,00". 
Diga-se: 
"com motores até 150 HP - Cr$ 600,00. 
"com motores de 1. 000 a 2. 000 HP - Cr$ 2. 600,00". 
3.ª - No item E) - Veículos Aéreos acrescente-se o seguinte 

in fine: 
"c) - Para instrução. . . isentos". 

Justificação 

As três emendas apresentadas têm por objetivo: quanto à 1.ª 
guardar coerência com o disposto na nota ao item B) - Cami-
nhões e outros veículos de carga, quando o proprietário o usa como 
instrumento individual e exclusivo de trabalhos. 

Quanto à 2.ª evitar o fracionamento das ações e obrigações 
da Sociedade, no valor de Cr$ 200,00 cada uma. 

Quanto à 3.ª restabelecer a isenção proposta pelo executivo 
para os aviões usados nas escolas de instrução e aeroclubes. -
Eurico Sales. - Hermes Pereira de Souza. - Nestor Jost. - Sílvio 
Echenique. - Godói Ilha. - Lima Figueiredo. - Fernando Flores. 
,___Antônio Feliciano. - Willy Frohlich. - Agripa Faria. - Plínio 
Gaier. - Paulo Fleuri. - Vitorino Corrêa. - Jaime Teixeira. -
Napoleão Fontenele. - Rui Araújo. - Filadelfo Garcia. - Mi-
guel Couto. - Pereira da Silva. - Medeiros Neto. - Antônio Maia. 
,___Carlos Valadares. - Osvaldo Orico. - Tancredo Neves. - Cle-
mente Medrado. - Pinheiro Chagas. 
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N.º 24 

Substitua-se a Nota 1.ª Tabela A a que se refere o art. 15, 
pela seguinte: 

Nota 1.ª Reduzem-se de 10% as contribuições quanto aos auto-
móveis de mais de 2 anos de fabricação; de 20% quanto aos de 
mais de 3 até 5 anos; de 40% quanto aos de mais de 6 até 7 anos e, 
assim sucessivamente, elevando a redução a mais 10% na pro-
porção do aumento de cada ano de fabricação, até isentarem-se 
todos os de mais de 12 anos. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Mário Altino. 
~ Manoel Peixoto. - Artur Audrá. - Saturnino Braga. - Nelson 
Omegna. - Alberto Bottino. - Achilles Mincarone. - Lício Bor-
ralho. - Vieira Lins. - Breno Silveira. - Lúcio Bittencourt. -
Euzébio Rocha. - Benedito Mergulhão. - Luthero Vargas. -
Moura Resende. - Artur Santos. - Ranieri Mazzilli. - Noveli 
Júnior. - Lima Figueiredo. - Filadelfo Garcia. - Amando Fon-
tes. - Carlos Roberto. --

1 

Lobo Carneiro. Paraílio Borba - Menotti 
del Picchia. - Marrey Ji~nior. 

O SR. PRESIDENTI!: - Esgotada a hora, vou levantar a sessão. 



SESSAO EM 5 DE SETEMBRO DE 1952 

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

.. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . ... . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . .... . . .. . 
EXPEDIENTE 

Segunda discussão do Projeto n.º 1.516-C, de 1951, 
que dispõe sôbre a constituição da Sociedade por Ações 
Petróleo Brasüeiro S . A. e dá outras providências. (Em 
urgência - Inscritos os Srs. Pereira Lopes e Alberto 
Botina). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Pereira Lopes. 
O SR. PEREIRA LOPES* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

venho à tribuna tecer algumas considerações em tôrno da emenda 
que o nobre Deputado Saturnino Braga teve oportunidade de apre-
sentar na sessão noturna de ontem. S. Ex.ª rebelou-se contra o 
critério estabelecido pela emenda 21, isto é, pela emenda dos baia-
nos, para a distribuição do tributo sôbre combustíveis e lubrifi-
cantes líquidos em nosso país. Sendo a emenda n.º 21 por alguns 
Deputados considerada lesiva aos interêsses de determinados Esta-
dos da Federação e achando-se São Paulo, que tenho a honra de 
representar nesta Casa, entre os prejudicados pelo critério adotado 
pela maioria do plenário, em sessão de há dois dias, eu silencia-
ria, não fôssem as minhas convicções de que os prejuízos decor-
rentes da publicação do novo critério não serão prejuízos de São 
Paulo, mas, sim, e principalmente, prejuízos da terra brasileira. 

Sr. Presidente, o nobre Deputado Saturnino Braga, defendendo 
a emenda de sua autoria, teve ocasião de fazer rápido mas vigoroso 
esbôço histórico sôbre essa questão momentosa. E, reavivando a 
memória da Casa a respeito dos antecedentes da Lei n.0 302, mos-

* Não foi revisto pelo orador. 
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trou que o tributo que a mesma hoje é incumbida de distribuir 
fazia parte dos impostos arrecadados pelos Estados . Assim cada 
um tributava os combustíveis líquidos e os óleos lubrificantes que 
consumia e depois empregava o produto arrecadado de acôrdo com 
as necessidades de sua organização rodoviária. 

Veio depois a Lei 312, que dava à União autoridade para arre-
cadar o impôsto único e, ao mesmo tempo, estabelece normas atra-
vés das quais êste mesmo tributo deveria ser encaminhado aos di-
versos Estados e ao Distrito Federal. 

Tivemos ocasião de assistir há dias a dois magnificos discursos, 
um pronunciado pelo eminente Professor Maurício Joppert, que, 
à testa do Ministério da Viação, na ocasião em que foi esta lei ela-
borada, tomou parte saliente na confecção da mesma; S. Ex.ª mos-
trou como os critérios que servem de fundamento a Lei 302 são 
critérios eminentemente técnicos e quão perigosa seria a substitui-
ção dêstes critérios por outros, muito respeitáveis embora, mas emi-
nentemente políticos. O outro discurso, aqui pronunciado com ve-
emência e grande corage~n, é do Ministro Clovis Pestana. S. Ex.a 
demonstrou, de maneira extremamente clara, que, se desprezásse-
mos o critério sôbre o qu.al se baseia a Lei 302, estaríamos come-
tendo gravíssimas injustiças. 

Tenho a impressão, Br. Presidente, de que êsses dois discursos 
não foram suficientemente analisados pelos nobres Deputados. 

O Sr. Eusébio Rocha. - V. Ex.ª citou bem o Ministro Clovis 
Pestana, nesse assunto, porque se procurou criar um verdadeiro 
clima de votação polític~ em assunto de natureza essencialmente 
técnica. E ninguém poderá dizer que o ilustre Deputado gaúcho 
agiu inspirado pela conveniência de pertencer a uma das bancadas 
dos grandes Estados consumidores. O que S. Ex.ª procurou fazer, 
realmente, como Ministro e homem afeito a êsses assuntos, foi não 
permitir que a paixão política perturbasse a solução que devia 
ser dada. V. Ex.ª fêz :qmito bem em ressaltar êsse depoimento, 
porque tira dêle aquela coloração de Estado, que não pode existir 
nessa questão. Estou convencido de que essa coloração não virá 
beneficiar os Estados de grande superfície, porque hoje em dia o 
problema de estradas condiz com o desenvolvimento geo-econômi-
co. Era o aparte que gostaria de consignar a V. Ex. a. 

O SR. PEREIRA LOPES - Sou muito grato a V. Ex.ª pelo 
aparte com que me hor+rou. Vem enriquecer o modesto discurso 
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que estou pronunciando. V. Ex.ª, que é dos mais brilhantes mem-
bros da bancada de meu Estado ... 

O Sr. Eu.sébio Rocha - Muita bondade de V. Ex.ª. 

O SR. PEREIRA LOPES - . . . por certo compreenderá per-
feitamente as razões que me trazem à t.ribuna. V. Ex.a e os 
outros Deputados de São Paulo sabem que se eu, ou melhor, se 
nós julgássemos que em jôgo estavam apenas os inter·êsses de São 
Paulo, não diríamoo palavra, porque sempre consideramos - hoje, 
como ontem, como sempre - os interêsses do Brasil acima dos 
interésses regionais de São Paulo. 

O Sr. Eusébio Rocha - V. Ex.ª diz muito bem. 

O SR. PEREIRA LOPES - Mas, exatamente porque temos a 
cerreza de que o critério, em que se estriba a emenda baiana dará. 
fatalmente, prejuízos à economia nacional, por isso estamos na tri-
buna, defendendo o nosso ponto de vista, de que, na impossibilidade 
de mantermos a Lei número 302 na sua amplitude e na sua sabe-
doria, ao menos adotemos a emenda Saturnino Braga, que vem 
minorar os maléficos resultados que, por sem dúvida, determinaria 
a aplicação da emenda número 21. 

O Sr. !ris Meinberg - Permita-me o nobre Deputado. V. Ex.ª, 
com muita precisão, afirma que a emenda aprovada dará prejuízos 
mais à economia nacional do que pràpriamente à economia de um 
Estado. Neste sentido quero trazer esclarecimento que corrobora 
essa afirmação. Ninguém ignora· que o sistema rodoviário do Es-
tado de São Paulo, com exceção da Estrada Presidente Dutra, é 
realizado e construído pelo Govêrno do Estado, com recursos pró-
prios e com recursos dessa taxa. É êsse sistema rodoviário um sis-
tema radial, que procura zonas ricas e de grande produção, de ou-
tros Estados - Norte do Paraná, Sul de Mato Grosso, Triângulo 
Mineiro e Sul de Minas; as produções dêsses pontos são carreadas, 
transportadas e levadas para se transformar em riqueza nos cen-
tros de consumo, por intermédio das vias radiais que o Govêrno 
de São Paulo, com os recursos dessa taxa, tem realizado em bene-
fício da economia nacional . Retirado o recurso dessa taxa, ficará o 
Estado impossibilitado de dar a essas vias a eficiência necessária 
para o transporte que já se criou nas zonas dêsses Estados, que 
não são São Paulo. 
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O SR. PEREIRA LOPES - Muito grato a V. Ex.ª, Sr. Depu-
tado Iris Meinberg, pelo aparte com que houve por bem honrar 
meu discurso. V. Ex.ª, conhecedor como é dos problemas econômi· 
cos de São Paulo e do Brasil, sabe bem como é verdadeira a tese 
que me proponho, neste momento, defender da tribuna. Não esta-
mos aqui para cuidar apenas dos interêsses de São Paulo, o que 
seria mesquinho, e nunca nos abalançaríamos a tal papel. 

Estamos aqui para mostrar, se possível fôr, aos deputados bra-
sileiros, os perigos decorrentes da aplicação da emenda 21, que irá 
estiolar, até certo ponto, a economia nacional. 

O Sr. Jales Machado - O emprêgo de parte dos combustíveis 
líquidos nos Estados de menos desenvolvimento, naturalmente, tra-
râ um estímulo à economia nacional, porque, exatamente, vai esti-
mular a produção nesses Estados de recursos parcos, de economias 
fracas. :msse aumento traduz para os pequenos Estados, em rela-
ção à renda de cada um, porcentagem muito maior do que repre-
senta em queda nos Estados mais ricos. Vou-me explicar, Senhor 
Deputado. Suponhamos p caso do Estado de São Paulo. A queda 
que o impôsto representa para o Estado de São Paulo em relação 
às suas finanças é uma insignificância, porcentagem mínima, ao 
passo que, por exemplo, para o meu Estado, é porcentagem muito 
maior. Mas, Sr. deputado, estimulando as riquezas de Goiás, esti-
mulando a riqueza naciopal, indiretamente o Estado de São Paulo 
está estimulando a própria riqueza. Por exemplo: o Estado de 
Goiás, tributário do Est~do de São Paulo, paga dois impostos de 
vendas e consignações no Estado de V. Ex.a. Portanto, estimu-
lando a produção de Goiás, o Estado de São Paulo está concorrendo 
para a sua própria riqueza. Veja V. Ex.ª que o argumento é muito 
lógico. 

O SR. PEREIRA LOPES - Peço a V. Ex.ª que seja breve. 
O Sr. Jales Machad9 - É economia que interessa a tôda a 

nação. 
Não defendo, prõpriai-mente, o Estado de Goiás; mas já que es-

tamos falando da econor,nia nacional, penso ser sugestivo o exem· 
plo que trago para esclarecer o discurso de V. Ex. a . 

O SR. PEREIRA LOPES - Senhor Deputado Jales Machado; 
agradeço o sincero apar~e que V. Ex.ª acaba de proferir. Sei -
e dou o meu testemunho - que V. Ex.ª, como sempre, falou com 
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grande sinceridade e está convencido de que, na realidade, a apli-
cação da emenda 21 trará benefícios à economia brasileira. Mas 
V. Ex.ª labora em lamentável equívoco, e explicarei por que, se 
tiver a gentileza de ouvir-me. Dentro de alguns momentos Vossa 
Excelência ficará sabendo quais são, a meu ver, os motivos por que 
a emenda 21 não melhorará, não fomentará a produção nacional. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que, na minha opinião, esta Casa não 
meditou suficientemente nos dois magníficos discursos aqui profe-
ridos pelos nobres Deputados Maurício Joppert e Clovis Pestana, 
porque, se assim tivesse feito, veria que, em verdade, a argumenta-
ção daqueles nobres colegas é irrespondível. A Lei estabeleceu 
um critério a fim de que o impôsto sôbre combustíveis líquidos 
fôsse proporcionalmente distribuído segundo tríplice critério: o 
do consumo, o de área dos Estados e o de sua população. Deu, 
naturalmente, pesos diferentes à população, à área de cada Es-
tado e ao consumo de combustíveis; nem poderia ter feito outra 
coisa, ou coisa melhor. Na realidade, deve-se atribuir pêso maior 
ao consumo de combustíveis do que à área ou população de cada 
Estado. 

É fácil compreender a razão dessa minha afirmativa, porque 
através do índice de consumo de combustíveis ter-se-á nitidamente 
a imagem do progresso econômico de determinada região. Se o con-
sumo de combustíveis é grande em determinado Estado, isso signüi-
ca que nesse Estado a economia agrícola, a economia industrial 
atingiu a grande desenvolvimento. Conseqüentemente, necessida-
de há de uma rêde de estradas, que possibilite não só o escoamento 
dessa produção realizada, mas, também, o fácil acesso às fontes de 
matéria-prima. 

Se desprezarmos êste critério, se entendermos que a questão 
do consumo de combustíveis líquidos tem importância relativa ou 
reduzida importància na distribuição do tributo arrecadado, então 
chegaremos à conclusão de que hão de falecer recursos ao Estado 
de São Paulo. Mas, tenho a impressã.o, isto não acontecerá. São 
Paulo tem sabido libertar-se, em outras ocasiões de dificuldades 
maiores, e não seria desta feita que ficaria paralisado em virtude 
de equívoco cometido por nobres Deputados com assento nesta 
Casa. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Permita-me o nobre colega: está 
exagerando um pouco a cór déste caso. Nã.o há equívoco, rnas :.ima 
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deliberação consciente e de caráter positivamente político. Sem 
dúvida, São Paulo, pela emenda 21, aprovada, vai perder pouco 
mais de meio por cento da sua receita total. Alguns Estados, em 
contraste, como Amazonas, Pará, Mato Grosso, Piauí, Goiás, vão 
ganhar mais dez, mais vinte, mais vinte e cinco por cento sôbre a 
sua receita total. O Amazonas, por exemplo, tem 125 milhões de 
cruzeiros, aproximadamente da receita total; vai ganhar cêrca de 
26%. Reciocine V. Ex.ª: com um sacrifício ridículo de meio por 
cento da receita de São Paulo, vamos possibilitar ajuda substancial 
a um Estado subdesenvolvido, com o que criaremos poder aquisitivo 
e mercado para o próprio Estado de São Paulo escoar sua produ-
ção. Repare o nobre colega que um estadista não pode de modo 
nenhum deixar de preferir uma solução que, a trôco do sacrifício 
de meio por cento da receita da mais rica das unidades nacionais, 
vai dar um impulso considerável aos Estados menos desenvolvi-
dos do país. É medida de política que corresponde a sentimentos 
morais, patrióticos e da mais alta simpatia possível. 

O SR. PEREIRA LORES - V. Ex.a, nobre Deputado Aliomar 
Baleeiro, provàvelmente r.tão ouviu o início do meu discurso. De-
clarei, e repeti posteriormente, que, se nós os paulistas estivésse-
mos convencidos de que a emenda subscrita por V. Ex.ª trazia ape-
nas desvantagens ou prejuízos ao nosso Estado, nós não viríamos a 
esta tribuna. Se aqui nos encontramos é porque estamos certos de 
que os prejuízos maiores recairão sôbre a economia nacional. 

São Paulo, como eu vinha dizendo pode perfeitamente sofrer 
êste corte na sua receita, pois 70, 80, 100, 200 milhões de cruzeiros 
não são quantia capaz de sufocar o surto de progresso em que se 
tem envolvido o meu Estado, para felicidade nossa e do Brasil. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Se São Paulo introduzir na sua le-
gislação medida curial, pi;i.ra evitar a tremenda defraudação de im-
postos de herança através das ações ao portador ou da prevaricação 
nas avaliações dos inventários, terá dinheiro para cobrir 70 mi-
lhões de cruzeiros e fazer o dôbro, o triplo das estradas que projetou. 

O Sr. Moura Andrade - A maior ironia que já ouvi foi esta 
feita pelo Deputado Aliomar Baleeiro, sôbre sonegação de impostos 
em São Paulo. Nós, paulistas, organizamos um sistema de arre-
cadação e de fiscalização que possibilitou a arrecadação que hoje 
São Paulo tem. Não pensem os Deputados das demais bancadas 
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que São Paulo arrecada mais de dez bilhões de cruzeiros, sem mais 
nem menos: arrecada porque exige per capita uma contribuição fa-
bulosa. Se somarmos a contribuição que vai para a União, para o 
Estado e para os Municípios, iremos verificar que só êsses três 
setores absorvem, da capacidade produtora de cada paulista, uma 
soma fabulosa. E isto só é possível através de uma fiscalização 
severíssima que se exerce no Estado de São Paulo. A União não 
exerce essa fiscalização, em nenhum Estado do Brasil, com a seve-
ridade com que a exerce em São Paulo. A fiscalização paulista é 
exercida também de uma forma que nenhum govêrno estadual 
exerce sôbre elementos que devem contribuir no pagamento dos im-
postos. Estou absolutamente seguro de que Minas Gerais, Bahia, 
Pernambuco, poderiam ter um orçamento melhor, se realmente 
lá não existissem as sonegações, que existem, de impostos. 

O SR. PEREIRA LOPES - Nobre Deputado Moura Andrade, 
sou grato pelo aparte que acaba de proferir e concordo com V. Ex.ª 
em que, na realidade, a arrecadação em São Paulo vem sendo feita 
com cuidado. A fiscalização é severa, é exigente, e São Paulo vem 
contribuindo, na medida das suas possibilidades, para que o erário 
nacional não seja desfalcado e possa atender às solicitações que, 
ele tôda parte do Brasil, lhe são feitas. 

Mas eu estava, Srs. Deputados, respondendo ao aparte do nobre 
Deputado Aliomar Baleeiro. 

Dizia eu que nós estamos absolutamente convencidos de que a 
emenda número 21 não prejudica a São Paulo: prejudica ao Brasil. 

O Sr. Artur Audrá - V. Ex.ª tocou no ponto nevrálgico. En-
tendo que nos devemos ater exatamente ao mérito da questão. 

O SR. PEREffiA LOPES - Apenas e exclusivamente. 
O Sr. Artur Audrá - O Deputado Aliomar Baleeiro está a de-

fender tese contraditória entre o brilhante Deputado que é e o bri-
lhante economista que também é. Não acredito que S. Ex.ª, numa 
aula de Economia, sustentasse aos seus alunos essa tese de que em 
matéria de Economia se deve legislar em função do aspecto geo-
-político. É esta exatamente a tese que o Deputado Baleeiro está 
defendendo. Ainda mais, quando S. Ex.ª declarou ontem que de-
víamos aprovar essa emenda, porque iria em benefício de regiões 
subdesenvolvidas do país, S. Ex.ª caiu em contradição com o mé-
rito da questão, porque, se o Govêrno Federal tem feito estradas 

2l - 26 245 
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no norte, se se propõe a continuar a fazer essas estradas, como 
poderá assim proceder, se vão se comprimindo cada vez mais as 
regiões que de fato podem produzir, para que com êsse lucro se 
façam essas estradas, êsses benefícios? 

O SR. PEREIRA LOPES - Era exatamente êsse, Sr. Deputado, 
o ponto que ia abordar. Por isso é que consideramos que a emen-

da subscrita pelo Deputado Aliomar Baleeiro prejudica a economia 
nacional. Não prejudica São Paulo, porque São Paulo encontrará, 
dentro das suas energias, jeito e maneira de continuar a rota as-
cencional do seu progresso . 

O Sr. Artur Audrá - Perfeitamente. 
O SR. PEREIRA LOPES - Acontece que outros Estados da 

federação vão receber quantia inferior àquela que vêm recebendo 
até agora, sem considerarmos o fato de serem essas importâncias 
já incluídas nos respectivos orçamentos, o que naturalmente ocasio-
nará sérios transtornos, como foi ontem muito bem demonstrado 
pelo nobre Deputado Moura Andrade, quando ocupou esta tribuna. 
Devemos ainda considef 
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ar o fato - desejo que os nobres Depu-
tados atentem bem par:a, êsse ponto ... 

O Sr. Tenório Cavalcanti- Permita V. Ex.ª uma ligeira inter-
rupção. Desejo apenas idizer a V. Ex.ª o seguinte: que é também 
para São Paulo que se <~analiza quase todo o dinheiro do resto do 
Brasil. E ainda se diz qµe São Paulo é a locomotiva que arrasta os 
vagões vazios, quando, ;sem os vagões vazios, essa locomotiva não 
andaria. 

(Trocam-s<~ apartes entre os Senhores Deputados Te-
nório Cavalcanti, Moura Andrade e Artur Audrá). 

O SR. PEREIRA LQPES - Estou tratando de importantíssima 
tese sôbre economia nacional. Não vim à tribuna trazer São Paulo 
à baila. Estou cuidandq de aspecto muito sério. 

O Sr. Moura Andrade - O aparte do ilustre Deputado Tenório 
Cavalcanti faz-me lembrar a história do "Manêzinho", em quem 
batem, depois de lhe tomarem a mulher. 

O Sr. Tenório Cavatcanti - Vossa Excelência não entendeu o 
meu aparte. 

O Sr. Moura Andra(fe - V. Ex.ª comete equívoco seríssimo em 
matéria de finanças do Brasil. 
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O Sr. Tenório Cavalcanti- Qual o equívoco? 
O SR. PEREIRA LOPES - Além de pouco sério, é infeliz. 
O Sr. Tenório Cavalcanti - Permita-me V. Ex.a que retifique 

meu aparte que não foi apreendido. 
O SR. PEREIRA LOPES - Apreendi muito bem. Depois de 

trinta anos ainda V. Ex.ª traz essa balela dos vagões a êste plenário. 
O Sr. Tenório Cavalcanti - Nem V. Ex.ª, nem o Deputado 

Moura Andrade entenderam o meu aparte. Em síntese, disse que, 
se V. Ex.ª fôr a Pernambuco, Alagoas, Amazonas ou Pará, encon-
trará a marca da indústria paulista em tudo e em todos os ramos de 
negócio. O Brasil inteiro consome o que produz o Estado de Vossa 
Excelência. Se São Paulo é o celeiro da produção brasileira, tem 
por isso mesmo, de contribuir mais para ajudar o nosso país a andar 
para a frente. 

O Sr. Artur Audrá - O Senhor Deputado Tenório Cavalcanti 
defende exatamente nossa tese. Que seria do resto do Brasil, se 
São Paulo não produzisse? 

O SR. PEREIRA LOPES - Sr. Presidente, para concluir minha 
oração, quero demonstrar a veracidade da minha tese. A emenda 
número 21, na realidade, não resguarda os verdadeiros interêsses 
nacionais, porque de sua aplicação decorrerão desfavoráveis para 
a produção. 

Se não pudermos continuar a ter em todo o Brasil, principal-
mente nos centros já suficientemente desenvolvidos, boas estradas 
em perfeita conservação, conseqüentemente haverá um acréscimo 
no preço da produção e das utilidades em decorrência do desgaste 
de pneumáticos, no consumo de óleos lubrificantes e combustivei8 
líquidos. 

Tudo isso, Srs. Deputados, redundará no aumento do custo 
da produção. Além do mais, como teremos de importar maior quan·· 
tidade de óleos combustiveis e lubrificantes, maior número de di-
visas se escoará de nossas fronteiras. Por isso, considero a emenda 
n.0 21 infeliz. Ela não se dirige contra a economia de São Paulo, 
mas afeta profundamente a economia brasileira. 

Srs. Deputados, peço a atenção de Vossas Excelências para a 
emenda apresentada pelo nobre Deputado Saturnino Braga, que 
visa minorar os desastrosos efeitos da emenda n.o 21. Se medi·· 
tarmos bem, verificaremos que o critério proposto por S. Ex.a é 
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consentâneo com as nossas necessidades, não com as necessidades 
de São Paulo, mas com os reais e legítimos interêsses do Brasil. 

Neste sentido, Sr. Presidente, concito a Casa a dar o seu voto 
aprobatório à emenda com tanto brilhantismo ontem aqui exposta 
e defendida pelo ilustre colega Saturnino Braga. (Muito bem; mui-
to bem). 

Durante o discurso do Sr. Pereira Lopes, o Senhor Ne-
reu Ramos, Presidente, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Senhor Rui Santos, terceiro Secretário. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Albe!'to Botina 
(Pausa). 

Não está presente . 
Tem a palavra o Sr. Vieira Lins (Pausa) . 
Não está presente . 
Tem a palavra o Sr. Nestor Duarte. 
O SR. NESTOR DqARTE - Senhor Presidente, poucas pala-

vras espero dizer no mqmento em que se discute, na fase final, o 
projeto chamado da Petrobrás. 

Estou a ver, como ~ Câmara inteira também está vendo, que 
o assunto que mais empolga neste instante o plenário, dividindo 
algumas bancadas, é o que se refere à emenda n.0 21, da bancada 
baiana, mas que realmente representa, pela generalidade da me-
dida que propõe no tex~o do projeto, uma providência para todos 
os Estados, no que se re:fere ao problema da distribuição do produ-
to do tributo único sôbre os lubrificantes. 

O Sr. Artur Audrá - Agradeço imensamente a V. Ex.ª por 
estar tecendo comentários à emenda n.º 21, que tem o número 21 
na segunda discussão ... 

O SR. NESTOR DU..A.RTE - Bem sabe V. Ex.a, Sr. Presidente, 
que o que mais está a causar tamanha confusão neste plenário, 
consiste precisamente na escolha do critério que deveria pacificar 
tôdas as dúvidas, porque, como critério de julgamento e aplicação 
de impôsto, claro que, se revestir por esta justiça mesma, deve 
atender e acudir aos interêsses gerais do País. 

O Sr. Moura Andrade - Há quatrocentos municípios em São 
Paulo que incluíram em seus orçamentos as verbas do fundo rodo-
viário; que, com base nesse fato, contrataram serviços de rodovias, 
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contratos êsses que foram financiados nos bancos. Como pagarão 
os municípios paulistas essas obrigações, se a Câmara lhes sonega 
o que tinham como direito decorrente de uma previsão e autoriza-
ção legais? Vossas Excelências quebraram, sem qualquer aviso, 
um sistema sôbre o qual São Paulo calçava o desenvolvimento de 
suas rodovias . 

O Sr. Plínio Coelho - A Amazônia deu quase 50% da renda 
à União. Todo êsse dinheiro da Amazônia foi carreado para o 
progresso do Sul. No dia em que veio a derrocada da borracha, 
nesse dia, a Amazônia foi esquecida. Em 1934, no entanto, mercê 
da interferência de um baiano à Constituinte, a Amazônia foi lem-
brada - a União dar-lhe-ia uma quota parte da sua renda anual, 
isto é, do seu Orçamento. Foi êste homem, o notável sociólogo e 
estudioso, Artur Neiva. Em 1940, a Amazônia começou a sentir a 
influência do americano. Já, agora, em 1946, a idéia de Artur 
Neiva, aquêle notável baiano, foi vitoriosa com a inclusão, atra-
vés do art. 194 da Constituição, dos 3% do tributo da União para 
a Amazônia. É de notar, porém, que mais do que êsse plano, do 
Deputado Aliomar Baleeiro deve, neste momento, receber o abraço 
de congraçamento de todos os homens do Norte e do Nordeste do 
Pais. . . porque, beneficiando a Amazônia, se beneficia também 
a maior parte dos Estados pobres brasileiros e se vem trazer o 
grande remédio de acabar com a atual situação de um país formado 
de uma região mi.serável e de uma região rica. Pela emenda Alio-
mar Baleeiro, teremos um país em que regiões ricas distribuirão 
um pouco do muito que possuem para minorar a miséria daquela 
gente, que precisa de um pouco do muito que os homens ricos 
dos Estados do Sul têm . 

O SR. NESTOR DUARTE - Acho oportuno, a esta altura do 
debate, chamar a atenção da Câmara, mais uma vez, para o fato 
de que estamos aqui, com a emenda n.º 21, procurando dar apli-
cação a um preceito constitucional e interpretando-o, como deve 
sê-lo, pois que, tratando-se de um preceito constitucional, há de 
ser executado segundo o pensamento expresso e mais claro da Car-
ta Magna. É ela que afirma que a distribuição do produto do im-
pôsto sôbre lubrificantes deve ser feito pelo critério da superfície, 
da população, do consumo e da· produção, em têrmos proporcio-
nais. De modo que cada distribuição, tendo em vista a constitui-
ção, que não distingue os quatro valores ou índices - se faça já 
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agora com os índices iguais da população, da superfície, do con-
sumo e da produção. 

Em matéria de Direito, quando se refere uma norma jurídica 
a um critério proporcional, o que ela visa, antes de tudo é a cha-
mada proporção da igualdade ... 

O Sr. Plínio Coelho - Igualdade dos pesos. 
O SR. NESTOR DUARTE- ... que deve ser o critério prelimi-

nar, a regra de conduta do intérprete e do aplicador. Se seus re-
sUitados, após a aplicação, apresentarem totais concretos desiguais, 
isso decorre da própria forma em que êles aplicam, mas nunca por-
que contenham entre si preliminarmente, um preceito de desigual-
dade. A Constituição manda distribuir o produto do impôsto sôbre 
lubrificantes, proporcionalmente à superfície, à população, ao con-
sumo e à produção. 

Perguntaria a qualquer intérprete, dos mais leigos aos mais 
cientes, se urna disposiçã,o assim escrita pode autorizar que se esta-
beleçam critérios diferentes quanto aos índices por ela apontados 
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para aplicação na distriquição dêsse produto tributário? Ninguém 
nos poderá responder af~rmativamente, Sr. Presidente. 

É certo que os engenheiros desta Casa que também aliam ao 
título a qualidade de matemáticos, sustentam que pode existir 
proporção na desigualdape e que o que é proporcional, não é im-
plicitamente igual ou de partes iguais. 

Sr. Presidente, não acredito que seja esta a melhor orientação 
para se dar a devida compreensão ao texto legal, porque numa lei 
que se inspira, acima de tudo, num desejo de justiça, o preceito que 
lhe é imanente é o da igµaldade, é o da justa distribuição. 

Quanto a lei pois, fala em distribuição proporcional a deter-
minados valores, ou índices, e nenhuma discriminação ou dife-
rença fêz, ou autorizou, segue-se, irretorquivelmente, que êsses ín-
dices, ou valores apontados, devem ser tomados na mesma propor-
ção, segundo os seus valores iguais . 

O Sr. Jaime Teixeira - Na proporção que foi estabelecida 
entre população, superfície, produção e consumo, em partes iguais. 
A desigualdade está na distribuição de cada têrço. 

O SR. NESTOR DUARTE - É o que afirmei ainda há pouco. 
O Sr. Jaime Teixeirq, - Na distribuição de cada têrço está a 

compensação do maior consumo, da maior população, da maior su-
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perfície. Embora a distribuição seja proporcional, ela não é igual: 
é, evidentemente, desigual, porque são desiguais as superfícies, 
as populações e os consumos . 

O SR. NESTOR DUARTE - É o mesmo princípio da igualdade 
àa representação dos Estados. Entretanto, nos seus resultados, esta 
represéntação pode ser desigual, conforme os índices dos quantita-
tivos demográficos de cada um dos Estados. 

O Sr. Jaime Teixeira - Assisti, ontem, com a maior atenção 
e - digo mesmo - com a maior simpatia, o discurso do nobre 
Deputado Moura Andrade, que pôs a questão nos justos têrmos. 
O único receio seria a atitude de São Paulo, que em tôda sua vida, 
em tôda sua história, não foi senão o amparo, o - digamos -
compensador das desigualdades do País, pela sua riqueza territo-
rial, pelo valor dos seus filhos. São Paulo, entretanto, não se opõe 
à medida como nós desejamos. 

O SR. NESTOR DUARTE - O aparte do nobre colega ilustra, 
como só êle pode fazê-lo, porque é engenheiro, e, portanto, mate-
mático, as considerações gerais que acabei de apresentar. 

Realmente, a não se entender o preceito jurídico como acaba-
mos de fazer teríamos de admitir ao legislador ordinário, que viesse 
regular o preceito discutido, o supremo arbítrio de modificar essa 
proporção a seu modo e a seu gôsto. (Muito bem). 

Assim, em face de um preceito constitucional que manda dis-
tribuir proporcionalmente, em relação à superfície, à produção e 
ao consumo, o produto dos impostos sôbre lubrificantes líquidos, 
sem, repito, a proporção determinada na Constituição, a lei ordi-
nária ou o aplicador poderia, arbitràriamente, atribuir a qualquer 
dêsses valores os índices, o pêso que desejasse. Assim, por exem-
plo, ao consumo se atribuiria 80 ou 90 % , e aos demais o que so-
brasse desta fração. Ora, se assim fizesse o legislador ordinário, 
se assim praticasse o poder de regular o preceito constitucional, ver-
-se-ia claramente que a norma jurídica estava sendo desrespeitada. 

Portanto, para aplicar-se a norma jurídica como deve ser, se-
gundo o seu mandamento, só existe uma regra, a de guardar a pro-
porção, conforme indica o advérbio "proporcionalmente", pois que 
é a única que, assegurando a igualdade, contém em si mesma um 
preceito de justiça, de justa distribuição das coisas. 
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Mas, Sr. Presidente, se esta é a face constitucional do proble-
ma, aqueloutra ou as outras que êle possa oferecer, não permi-
tem, de seu lado, se modifique a aplicação do preceito constitucio-
nal. Os que, até aqui, regulamentaram a distribuição do produto 
do impôsto sôbre os lubrificantes líquidos, têm sempre dado maior 
valor e relêvo ao chamado índice de consumo. E, então, se afirma 
que êsse sim, é o índice mais justo, mais absoluto. O nobre Depu-
tado Clóvis Pestana, com a sua autoridade de ex-Ministro da Via-
ção e Obras Públicas, chegou a afirmar, com ênfase e veemência 
ser êsse o único critério dos povos civilizados. Sr. Presidente, para 
gente bisonha como somos, o alegar-se determinado modo de agir 
como sendo o dos povos civilizados, muito impressiona aos nossos 
complexos de inferioridade. (Risos) . Mas, ao final, o que importa 
a nós não é o argumento de autoridade, mas o argumento racio-
nal, que se baseie na lógica das coisas e, acima de tudo, na lógica 
dos preceitos a interpretar. 

O critério do consumo, Sr. Presidente, é o mais falso de todos 
os critérios admitidos para distribuição do tributo sôbre lubrifican-
tes líquidos. 

O Sr. Moura Andradl.~ - Ontem, em meu discurso exatamente 
procurei fixar o ponto qqe me pareceu de grande importância, na 
emenda. É que ela não trazia nenhuma disposição transitória. 
Nesse período de transição, no qual se retira aos Estados e, conse-
qüentemente, aos municípios de São Paulo e outros, verba do Fun-
do Rodoviário já comprometida em financiamentos etc., não se 
destaca qualquer contribµição, num momento em que não é pos-
sível ao Estado criar autorização legal e, tão pouco arrecadar, por 
meio de novos impostos, quantia suficiente para repor o prejuízo 
que sofreu. Não teria protestado se, porventura essa emenda ti-
vesse trazido disposição transitória declarando que, nesse período 
de transição, São Paulo receberia integralmente sua quota e dei-
xaria de recebê-la a partir do ano de 1954. Aí, sim, não haveria 
surprêsa, não teríamos sido apanhados de improviso e poderíamos 
aparelhar-nos de maneira a não permitir que os municípios e o Es-
tado fôssem afetados pelos graves prejuízos que vão sofrer, in-
clusive o de não poderer,n cumprir compromissso com empreitei-
ros que já financiaram contratos. 

O SR. NESTOR DU~l\.RTE - O argumento do nobre colega 
não é tão valioso como parece. Todavia, contará com a minha sim-
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patia e, possivelmente, com o meu apoio, para a proposição que 
agora manifesta. 

O nobre colega deve fazer emenda de caráter transitório. Exa-
miná-la-emos com a melhor boa vontade e eu, possivelmente, a 
apoiarei. 

O Sr. Moura Andrade - Agradeço a V. Ex.ª a promessa. 
O SR. NESTOR DUARTE - Como dizia, o critério do consumo, 

que aqui se tem argüido como o melhor ou quase absoluto, é, en-
tretanto, dos critérios apontados na Constituição e nas leis ordiná-
rias, o mais falso, porque o mais sujeito a fraudes. 

Neste momento, sabe V. Ex.ª, Sr. Presidente, pela forma por 
que se aplica a lei da tributação sôbre lubrificantes, pela forma 
com que se paga êsse tributo, é impossível à União e aos Estados 
fazerem o contrôle do consumo real e efetivo de cada unidade da 
Federação, pois, em geral, por motivo de comodidade no pagamen-
to do tributo e de modicidade do preço da gasolina nos Estados do 
Sul em relação aos Estados do Norte, a tendência, a propensão é 
para o pagamento preferencial em praças como a do Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Pôrto Alegre, de gasolina, lubrificantes, com-
bustíveis, enfim, que se gastam, efetivamente, em Santa Catarina, 
Paraná, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Sergipe, Alagoas e Paraíba. 
Alguns Estados oferecem índice elevado de consumo dêsses pro-
dutos que não corresponde à sua consumação efetiva. Assim, São 
Paulo; assim, o Distrito Federal; assim, o Rio Grande do Sul e, 
de alguma forma, o Estado de Pernambuco . Posso fazer esta afir-
mativa, Sr. Presidente, porque sou testemunha pessoal de que quase 
todos os caminhões com que as indústrias do Distrito Federal e 
paulistas enviam para o Norte e para Minas Gerais seus produtos 
carregam, no chassis, dois ou mais tonéis de gasolina, a fim de 
poderem fazer o tráfego de ida e volta sem reabastecimento. 

O Sr. Jales Machado - Vou citar a V. Ex.ª um exemplo: 60% 
do comércio goiano é feito através de caminhões de várias emprê-
sas, que trafegam entre São Paulo e Goiás. Pois bem, tôda a ga-
solina consumida nesse transporte é comprada em São Paulo, por-
que os caminhões levam suprimento suficiente para a viagem de 
ida e volta. 

O SR. NESTOR DUARTE - Com êstes exemplos, Sr. Presi-
dente, vê-se claramente que o índice de consumo não corresponde 
ao gasto efetivo de cada Estado. 
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A gasolina é paga conforme os interêsses do contribuinte, a 
localização da sede das grandes emprêsas rodoviárias e sobretudo, 
conforme seja o preço mais módico, aqui ou ali. 

Por isso mesmo, a emenda 21 consagra, num de seus itens ou 
parágrafos, que o índice de consumo deve ser verificado não em 
relação ao impôsto pago, mas em relação ao gasto e dispêndio em 
cada Estado interessado. 

O Sr. Moura Andrade - Pelo caminho que as coisas seguem 
acaba sendo pior o sermão, isto é, vale mais ser baiano pobre do 
que paulista rico. 

O SR. NESTOR DUARTE - Bem sabe o nobre colega que não 
é melhor ser baiano pobre do que paulista rico, em primeiro lugar, 
porque os baianos pobres, sem despeito nem inveja são admirado-
res da riqueza paulista, têm ajudado, com seu esfôrço, a realizá-la. 
Da riqueza paulista vivemos todos nós. 

É certo, porém, Sr. Presidente, como recíproca muito valiosa, 
que a riqueza paulista é, feita, sobretudo, pelos demais Estados 
da Federação. Sem nós, ~;em o grande mercado, sem concorrente 
que oferecemos à indústria paulista, ela não poderia sobreviver 
nem sobrexistir. Por isso, essa riqueza é de todos nós, é riqueza 
comum. Não temos nenhum sentimento de discriminação que 
possa autorizar o sentimimto de despeito ou de inveja. (Muito 
bem). 

Quero, porém, dizer, Sr. Presidente, aos ilustres engenheiros 
desta Casa, já que são dos mais assomados em afirmativas veemen-
tes, que não podem escapar à inteligência, a mais sutil, a mais pers-
picaz, os fatos na sua complexidade, a precariedade do critério de 
consumo para se estabelecer justa distribuição do impôsto sôbre 
lubrificantes líquidos. Critério precário, falso, sujeito a fraudes ! 

Se algum critério existe como valor absoluto, Sr. Presidente, é 
neste caso, o critério-poplJ.lação, até porque quase sempre corres-
ponde ao critério consumo. A emenda ou subemenda que o nobre 
Deputado Sr. Saturnino Braga oferece para modificar o disposi-
tivo já incluído no texto do projeto da Petrobrás, contém, entre 
outros graves defeitos, corpo o da pecha de inconstitucionalidade, 
êste de ser um absurdo, urp.a incoerência, atribuir ao índice de po-
pulação o valor mais baixo e mais reduzido entre os critérios da 
distribuição do impôsto sôbre lubrificantes líquidos. 
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O Sr. Vasco Füho - A emenda Saturnino Braga, apresentada 
ao projeto da Petrobrás, nada mais nada menos é do que uma 
manobra de número que, pràticamente, nenhuma modificação vem 
trazer do resultado final. Assim, o ilustre Deputado e o grande 
engenheiro Saturnino Braga sabe perfeitamente que consumo é 
uma função da população. Por isso mesmo, inteligentemente, tira 
do consumo 15% e os coloca na população, transformando a fór-
mula 45-35 e deixando onde estava a área, que é aquela parcela, 
aquêle membro da equação que iria beneficiar os grandes Esta-
dos em território e os pequenos Estados em população e em con-
sumo. (Muito bem). A emenda nada mais pretende que inutilizar 
a emenda Baleeiro e fazer voltar, pràticamente a lei 302 em vigor. 

O SR. PRESIDENTE - Informo ao nobre orador que dispõe 
de dois minutos, a não ser que seu tempo seja prorrogado, a re-
querimento de qualquer Sr. Deputado. 

O SR. NESTOR DUARTE - Sr. Presidente, espero, dentro 
dêsses dois minutos que me restam, sem maiores reclamações con-
tra o Regimento da Casa, concluir minha oração. 

A luz destas considerações, Sr. Presidente, pode-se ver, sem 
sombra de dúvida, que o que está a nos dividir aqui não é uma 
questão de grandes Estados contra pequenos Estados, de Esta-
dos ricos contra Estados pobres, de Estados industriais contra 
Estados em situação econômica de regiões coloniais. 

É, antes de tudo, uma questão de aplicação do preceito cons-
titucional, da boa execução dêsse preceito; se com a retificação 
dessa monstruosa lei n.º 302 se deslocam os totais da quota per-
tencente a cada Estado, isto é uma conseqüência da retificação. 
Pouco importa, porém, exigir que cada Estado julgue e opine sôbre 
a questão, conforme o maior ou menor quinhão que venha a re-
ceber. o que nos cabe fazer é decidir a questão como uma questão 
jurídica, como uma questão constitucional, porque se o problema 
fôsse de dar mais ou menos a êsse ou àquele Estado, também tería-
mos, Sr. Presidente, a mesma habilidade do nobre Deputado Sa-
turnino Braga, escolhendo um critério adrede preparado para aten-
der melhor os Estados de maior representação e, assim, lograr o 
êxito seguro da emenda n.0 21. Não estamos, porém, como o nobre 
Deputado que tão bem maneja os números ao sabor do seu ponto 
de vista. 
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O SR. PRESIDENTE - Atenção 1 Sôbre a mesa requerimento 
assinado pelo Sr. Deputado Daniel de Carvalho, de prorrogação do 
prazo do orador por mais quinze minutos, na forma regimental. 

Em votação o requerimento. (Pausa). 
Está aprovado. 
O orador dispõe ainda de mais quinze minutos. 
O SR. NESTOR DUARTE - Muito obrigado, ainda que não 

deva agradecer, Sr. Presidente. E não agradeço favor por nenhu-
ma restrição que exista no Regimento quanto ao meu direito de 
falar. Assim, a concessão que se me faz é apenas retificação a êsse 
Regimento, que me permito não mais qualificar. (Risos) . 

Mas, Sr. Presidente, não estamos aqui a arranjar uma fórmu-
la do agrado das grandes representações, mas a pesquisar, a des-
cobrir - e pensamos ter descoberto - a fórmula de aplicação da 
lei aos justos preceitos de igualdade e de justiça distribuídos até 
que consagrados estão, sem sombra de dúvida, em nossa Carta 
Constitucional. 

O Sr. Saturnino Bra{;,a - A Constituição declara que a atri-
buição sôbre combustíveis e lubrificantes líquidos será distribuída 
proporcionalmente ao consumo, à população e à superfície. Se 
fôsse até, inversamente proporcional, nem por isso seria incons-
titucional . 

O SR. NESTOR DUAHTE - Vejamos como S. Ex.ª erra. 
O Sr. Saturnino Bra~ra - O bom senso fêz que o legislador 

usasse a proporção direta,. Evidentemente não hã abrigatoriedade 
alguma em que não se introduzam nessas proporções os pesos que 
façam da tributação uma distribuição muito mais eficiente para o 
interêsse do Brasil. 

O SR. NESTOR DUARTE - V. Ex.ª deseja e advoga o su-
premo arbítrio nesta questão, quando a Constituição estabelece o 
critério da proporção pelo,s índices indicados. 

O Sr. Jaime Teixeira - Parece-me haver profundo equivico 
nesta questão. A questão tj.a redução é altamente considerada mes-
mo na distribuição igual cta parcela de população - superfície -
produção. São distribuído& 3/3: num terço a distribuição é na base 
da superfície; no outro terÇo é na base do consumo. E tão forte 
é o consumo que, mesmo nessa igualdade, São Paulo e o Distrito 
Federal representam no total isto: São Paulo 20 % do total do 
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impôsto; Distrito Federal, 10%. Os outros Estados estão muito 
além, e a nossa pobre Bahia, acoimada de protetora dessa emenda, 
apenas tem quatro vêzes mais. Não quero que dêem ao meu aparte 
a intenção de ser contra São Paulo. Ninguém é mais a favor da-
quele grande Estado do que o humilde representante da Bahia, e 
direi mesmo do que tôda a Bahia ... 

O SR. NESTOR DUARTE - Todos os baianos. 
O Sr. Jaime Teixeira - ... que faz justiça a São Paulo, o qual, 

por ser o Estado líder da Federação, é o que mais tem cooperado 
para o engrandecimento do Brasil. 

O SR. NESTOR DUARTE - Muito bem. 
O Sr. Jaime Teixeira - Infelizes seríamos nós do Brasil se não 

contássemos com o café, com as ubérrimas terras paulistas, para 
cujo desenvolvimento têm concorrido paulistas, italianos e tam-
bém os baianos . 

O SR. NESTOR DUARTE - Muito bem. 
O Sr. Jaime Teixeira - Mas o que há nesta emenda é mero 

e simples espírito de justiça. Se São Paulo reclama que perde 
setenta milhões de cruzeiros neste Orçamento, tôda a bancada 
baiana apoiará iniciativa no sentido de lher dar, dentro dêste mes-
mo Orçamento, tal importância. Poderíamos alegar que o Estado re-
cebeu a mais no passado, mas isso não nos leva, absolutamente, a 
cometer a questão. Estamos dispostos a cooperar com São Paulo, 
para compensar a diferença que terá da aplicação da justiça nesse 
caso. 

O SR. NESTOR DUARTE - Sr. Presidente, posta assim a ques-
tão, como acabamos de fazer, compreende-se que não se trata de 
questão de Estado contra Estado, nem de defender uma fórmula 
que venha beneficiar êsse ou aquêle Estado, prejudicando com fór-
mula anterior que deva ser revogada. É antes, repito, uma questão 
de retificar uma lei que presumia dar execução, e não soube fa-
zê-lo, a preceito constitucional. 

Nenhum Estado dos que se beneficiaram com esta lei errada 
tem o direito de reivindicar, agora, vantagens que legitimamente 
não possua. Da mesma forma aquêles que amanhã vierem a ser 
beneficiados com a nova fórmula vitoriosa não terão de agradecer 
a providência retificadora do Congresso. Estamos a atender à 
Constituição. É a ela que devemos obediência. 
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O Sr. Saturnino Braga -- Relembro a V. Ex.ª as palavras 
que ontem pronunciei historiando a origem dessa tributação. 

O SR. NESTOR DUARTE - Ouvi o discurso proferido por 
V. Ex.a, ontem, com muita atenção. V. Ex.ª foi mais longe: depois 
de historiar tôda a tributação sôbre lubrificantes, V. Ex.ª acabou, 
com uma autoridade indiscutida, proclamando, daquela tribuna, 
que a lei 302 está errada . 

O Sr. Saturnino Braga - Absolutamente! Perdão ! 
O SR. NESTOR DUARTE - Lei monstruosamente errada, é a 

conclusão que podemos tirar, porque traz novo critério à distribui-
ção do impôsto único, que não corresponde em nada ao miserável 
critério da lei 302. 

O Sr. Saturnino Braga - Perdoe V. Ex.ª Vou repitir ... 
O SR. NESTOR DUARTE - V. Ex.a que foi fazer ali? Foi 

dar a mão ao bolo. Quando o nobre colega alterou o valor índice 
consumo, como o fêz, o que fêz foi proclamar ali a sua culpa 
máxima ... 

O Sr. Saturnino Bniga - Absolutamente ! 
O SR. NESTOR DUARTE - ... como um dos representantes 

do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, porque sabe 
que, com a lei 302, se lesava a maioria dos Estados do país. E 
perdurar no seu critério é mais do que crime, é êrro, nobre colega ! 

O Sr. Saturnino Braga - V. Ex.ª está deturpando o ponto 
de vista que defendi. M1.~u intuito foi exatamente defender o cri-
tério da Lei n. 0 302 decl;arando que essa tributação, de início era 
feita diretamente pelos Ejstados, e os Estados só poderiam tributar 
sôbre seus consumos. De forma que o consumo era o critério ex-
clusivo de distribuição jnicial. E foi assim que o Govêrno Fe-
deral, quando unificou a tributação, distribuiu novamente aos Es-
tados o critério exclusivo ao consumo, porque visou a restituir aos 
Estados aquilo que arrecadava com a tributação. Posteriormente 
foi que veio a reorganização rodoviária, e então, o Govêrno da União 
abriu mão de uma parcela da tributação que tinha. 

O Sr. Jaime Teixeira - Abriu mão, não! A expressão é mui-
tíssimo errada. 

O Sr. Saturnino Braga - Nos Estados Unidos ainda é assim. 
O Sr. Jaime Teixeira - Ela é devida. 
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O SR. PRESIDENTE - Atenção! Está com a palavra o Depu-
tado Nestor Duarte. 

O Sr. Saturnino Braga - O nobre Deputado Jaime Teixeira 
não está a par do assunto. Quando foi feita a unificação dos im-
postos, pelo Decreto n.0 2.615, eram restituídos aos Estados 28% 
do arrecadado, porque êsses 28% representavam a parcela que os 
Estados arrecadavam na sua tributação direta. Feita a lei pode-
riam passar a ser distribuídos 60%. Portanto, a União, que tinha, 
inicialmente, 62% da tributação, ficou sàmente com 40%. Ela 
assim, abriu mão de 22% dêsse total. Desculpe-me V. Ex.ª, mas 
são os números exatos. 

O Sr. Jaime Teixeira - O nobre orador me permite um aparte? 
O SR. NESTOR DUARTE - Concedo o aparte ao Deputado 

Jaime Teixeira. 
O Sr. Jaime Teixeira - Há nisso tudo grande confusão entre 

taxa e impôsto. A taxa, sim, deve ser aplicada em cada região. 
O Sr. Saturnino Braga - Confundindo está V. Ex.ª A tribu-

tação existe . 
O Sr. Jaime Teixeira - A questão dêsse impôsto do Fundo Ro-

doviário Nacional na sua tese e na própria constituição, apresenta 
graves, gravíssimas injustiças. Citarei o caso dos Territórios. Os 
Territórios, se continuassem a fazer parte dos Estados ... 

O Sr. Saturnino Braga - De pleno acôrdo com V. Ex.ª Nin-
guém defendeu mais a inclusão dos Territórios do que eu. 

O Sr. Jaime Teixeira - ... se o Amapá e o Guaporé fizessem 
parte de seus Estados teriam distribuição de acôrdo com a área, 
a população e o consumo na base de 60 % . 

O Sr. Saturnino Braga - De pleno acôrdo. 
O Sr. Jaime Teixeira - Entretanto, tendo sido desmembrados 

dos Estados, para maior desenvolvimento e para maior prosperi-
dade, retiraram-se dos Territórios 40% dêsse impôsto, o qual passou 
a ser considerado só na forma de 12% aos municípios. Isto é alta-
mente injusto. É uma forma chocante de injustiça a da proposi-
ção. Agora, na base da distribuição pelos Estados, temos o seguin-
te, o impôsto total é dividido em três parcelas de acôrdo com a 
Constituição. Na primeira parcela pesa o coeficiente da população; 
na segunda, tem maior pêso a superfície; e, na terceira o consumo. 
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O consumo é tão importante que, mesmo na emenda baiana, São 
Paulo, o maior consumidor, o Estado mais rico do país, para gran-
deza e gáudio de todos os demais Estados da Federação, que não 
são contra, mas, sim, a favor, São Paulo tem ainda 20%, o dôbro 
do que está em segundo lugar, que é o Distrito Federal, com 10%. 
A emenda leviana só tirou 7%, porque tinha antes 27%. Sr. Pre-
sidente, ontem, com profunda atenção e simpatia, ao discurso do 
Deputado Moura Andrade, e, digo, não só eu, mais tôda a bancada 
baiana assinará qualquer dotação, no Orçamento Geral da Re-
pública que dê a São Paulo, neste exercício ... 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! O tempo do orador está findo.  
O SR. NESTOR DUARTE - Concluo minhas considerações,  

Senhor Presidente. Pelo rumo que venho dando às minhas pala- 
vras, posso dizer, afinal que a questão que aí está não é questão  
de pecúnia: é questão de interêsse material: é questão de consciên- 
cia porque é de justiça, de retificação a uma lei que pretendeu fa- 
zer, e não sôbre a regulamentação de um preceito constitucional.  
(Muito bem; muito bem; Palmas. O orador é cumprimentado). 

Durante o discurso do Sr. Nestor Duarte, o Sr. Rui 
Santos, 3.º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Senhor José Augusto, 1.º Vice-Presidente; 
e Amando Fontes 4.0 Secretário. 

O SR. PRESIDENT~ - Tem a palavra o Sr. !ris Meinberg. 
O SR. !RIS MEINBERG * - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

não era propósito meu dfscutir esta emenda, e por duas razões, que 
considero relevantes. A primeira é que o assunto referente a emen-
da, como tão bem aqui foi pôsto, é eminentemente técnico, eminen-
temente especializado na sua distribuição, na sua aplicação. Que-
ria ater-me, por isso àquela norma que a mim mesmo tracei, de 
aqui, ao decidir os assuntos trazidos a debate no Parlamento, orien-
tar-me pelas palavras, \8Sclarecimentos e ensinamentos daqueles 
Srs. Deputados que, por motivos de ofício ou por motivos de estu-
dos técnicos especializados, melhor que eu estivessem aparelhados 
para dar os esclarecimentos e a orientação necessários a uma de-
cisão condizente com a melhor técnica e a melhor conveniência 
para a nação. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O segundo motivo, Srs. Deputados, que estava me impedindo 
de ocupar a tribuna no debate desta emenda, é que o decorrer da 
primeira discussão tomou sentido tão regional, sentido tão preju-
dicial a tôda unidade nacional que eu me considerei tolhido de vir, 
como paulista que sou e como humilde representante dos interês-
ses e do pensamento da população de São Paulo nesta Casa dis-
cutir a emenda, porque a nós, melhor aquinhoados na distribuição 
atual dos recursos rodoviários poderia parecer uma tornada de po-
sição, como já se disse aqui, contrária aos interêsses dos Estados 
menos desenvolvidos. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Permita o ilustre colega. Nobre 
Deputado meu caro amigo, poderia, acaso, informar à Câmara 
quantos percentualmente, recebe o Estado de São Paulo do total 
da quota do irnpôsto de combustíveis? 

O SR. IRIS MEINBERG - Daquilo que lhe cabe, São Paulo 
tem recebido 18% . 

O Sr. Aliomar Baleeiro - 27%. 
O SR. IRIS MEINBERG - Eu pediria ao Deputado Saturnino 

Braga, que está melhor aparelhado dos dados, para confirmar ou 
não o que acabo de dizer. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - S. Ex.ª poderá confirmar, ou não, 
mas são 27%. 

O Sr. Saturnino Braga - São Paulo, nobre Deputado, recebe 
cêrca de 26,8%, atualmente, mas paga, para contribuir, 39% do 
total da arrecadação. Quer dizer, São Paulo abre mão de 13% da-
quilo que paga em beneficio dos demais Estados. Na subernenda 
que apresentei, modificando o critério, São Paulo passará a rece-
ber 23% em vez de 26,8 % ; quer dizer, ainda abrirá mão de 3 % 
daquilo que recebe. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - :G:sse irnpôsto recai sôbre a impor-
tação de combustíveis? 

O SR. IRIS MEINBERG - Sôbre o consumo de combustíveis 
no Estado. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Pergunto quanto à sua técnica, se 
incide sôbre o combustível quando atravessa a falta aduaneira. 

O SR. IRIS MEINBERG - Quando é distribuído. 

:!ã - 26 24!; 
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O Sr. Aliomar Baleeiro - Ê cobrado quando o combustível 
chega no cais e é transportado pelo tubo para o depósito, não é 
verdade? 

O SR. IRIS MEINBERG - Não. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - Quando se lança o impôsto, as Com-

panhias são obrigadas, na mesma proporção em que importaram, a 
pagar êsse impôsto. Creio que o nome que se dá tecnicamente é 
impôsto sôbre importação de combustíveis. 1!:le excluiu qualquer 
impôsto estadual ou municipal. 

O SR. IRIS MEINBERG - Há êrro na observação de V. Ex.a 
O Sr. Aliomar Baleeiro -1!:sse impôsto, obrigatoriamente, per-

tencia a União. Para evitar que os Estados e Municípios caíssem 
sôbre os combustíveis, repetindo o êrro grave que se cometeu du-
rante a Colônia com os impostos sôbre minerais, resolveu-se unüi-
car, de sorte que nenhum tributo mais recaísse sôbre as atividades 
de circulação dos combustíveis. 

Com isso tentou-se, também, evitar o mal que aconteceu nos 
1 

Estados Unidos da Améri,ça onde, ao contrário do que aqui afirmou 
o deputado fluminense, os Estados e Municípios caem todos em 
cima dos combustíveis de maneira desordenada. Quem quer que 
abra um compêndio de finanças verá que o "royalty tax", impôsto 
sôbre as estradas de rodi:tgem cobrado através dos combustíveis e 
até sôbre outra forma, envolve os maiores caprichos fiscais que se 
possam recear. i:sse foi o princípio. De qualquer modo, êsse é im-
pôsto para ser decidido por critério político. Estamos aqui para 
decidir politicamente, isto é, pela forma que mais convenha aos 
interêsses nacionais supremos, - a defesa nacional, o desenvolvi-
mento harmonioso do País. Esta, a bandeira que levantaremos 
quando defendemos a en:ienda 21. 

O Sr. Saturnino Braga - Esclarecendo ao nobre Deputado 
Aliomar Baleeiro, quero lembrar que inicialmente, no Brasil se 
verificava o mesmo que se dá nos Estados Unidos, isto é, a União 
tributava o impôsto de importação, mas os Estados também tri-
butavam os combustíveis nos seus territórios consumidos. Agora, 
com a unificação, o dinheiro correspondente ao navio carregado 
de gasolina, é recolhido ao Fundo Rodoviário no global, mas quem 
paga o impôsto é o const).midor por consumo de litro de gasolina. 
O Conselho Nacional do Petróleo entrega ao Departamento Na-
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cional, para o cálculo, a relação de consumo existente no Brasil. 
Se o critério é político, esclareço ao nobre Deputado Aliomar Ba-
leeiro que a emenda que apresentei, comparada com a que Sua 
Excelência defende, beneficia 13 Estados. Quer dizer, sob o ponto 
de vista político, do interêsse nacional, a emenda dá distribuição 
muito mais eqüitativa do impôsto. 

O SR. !RIS MEINBERG - Agradecido pelo aparte do nobre 
colega, que vem esclarecer as afirmativas do Deputado Aliomar Ba-
leeiro e para o qual chamo a atenção da Casa. Realmente, a solu-
ção dêsse assunto deve ser eminentemente política e, nas soluções 
de questões políticas, deve-se sempre ter o cuidado de que elas 
não venham ferir situações já existentes ou fazer que determi-
nadas regiões do país tenham seu desenvolivimento tolhido. 

O Sr. Jaime Teixeira - Continuo a pensar que o nobre colega 
Sr. Saturnino Braga está possuído de grande equívoco, consideran-
do impôsto e taxa. A taxa, realmente, é feita para ser aplicada on-
de é arrecadada; o impôsto tem critério de ordem geral. Não que-
ria considerar o Fundo Rodoviário, mas, digamos, o impôsto de 
renda, que, como todos sabemos, na sua grande parte é pago 
pelo Estado de São Paulo e pelo Distrito Federal. Entretanto, a 
arrecadação dêsse impôsto é distribuída de acôrdo com as ne-
cessidades pelos demais Estados. 

O SR. !RIS MEINBERG - Perfeito. 
O Sr. Jaime Teixeira - Voltando, porém, ao Fundo Rodoviá-

rio e agradecendo ao grande Estado de São Paulo a cooperação 
que dá aos Estados menos favorecidos, lembro que a Constituição 
manda que a distribuição seja feita proporcionalmente de acôrdo 
com a superfície, população e consumo. Tão forte é o consumo em 
São Paulo que, se pela Lei 312 São Paulo recebe 27%, pela emenda 
receberá 20 % . 

O SR. !RIS MEINBERG - Mas êsses 7% que São Paulo perde 
na atualidade representam, como bem esclareceu na sessão notur-
na de ontem o ilustre Deputado Moura Andrade, grave desajusta-
mento nas próprias finanças ... 

O Sr. Jaime Teixeira - Discurso que, aliás, me inspirou pro-
funda simpatia, pela argumentação leal, clara, lúcida, inteligente 
do Deputado Moura Andrade. Eu estaria francamente com S. Ex.ª, 
que se queixou haver o Estado de São Paulo contratado, levando 
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em conta a base de 27%. Se a emend8. fôr aprovada, com êsses 
7% a menos, a diferença será de cêrca de 70 milhões de cruzeiros 
para o Estado cumprir seus compromissos. O próprio Deputado 
Moura Andrade, na sua lealdade, na sua inteligência, declarando 
que não podia deixar de reconhecer a justiça da emenda baiana 
sugeria que, no orçamento geral, se desse compensação ao Estado 
de São Paulo. Em meu nome pessoal, e em nome talvez, de tôda 
a bancada baiana, diria que os representantes da Bahia nesta Casa 
assinarão a emenda para que, no orçamento geral da República, 
haja compensação para o Estado de São Paulo, pois isso é de estrita 
justiça. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - A arte de ouvir é uma das formas 
da arte de falar. Realmente, o que o nobre Deputado acaba de 
dizer é verdade. Há de se reconhecer e proclamar que o nobre 
Deputado Moura Andrade viu o problema com olhos de estadista. 
Era isso sobretudo, que desejávamos fôsse compreendido e sentido 
pelos Deputados de São Paulo. S. Ex.ª viu o problema claro. Não 
hã problema de hegemoI:\ia, de gula de dinheiro para êste ou aquêle 
Estado, mas a vontade di~ assegurar o desenvolvimento racional do 
país, de fugir ao círculo vicioso de que Estados não podem ter es-
tradas, porque não consomem gasolina e não podem receber im-
pôsto. Precisamos fugir a êsse círculo vicioso. É a primeira solu-
ção política dêsse problema essencialmente político. 

O Sr. Saturnino Bra,:ga - Queria esclarecer que os Deputados 
baianos estão aqui salil;intando que constitui uma injustiça São 
Paulo receber cêrca de ~O% do total arrecadado do impôsto, pa-
gando cêrca de 39%. No entanto, êsses mesmos Deputados baia-
nos, na emenda proposta, não acharam injusto que, no fator pro-
dução, isto é, para o pet:i;óleo produzido no Brasil, a Bahia, inicial-
mente, recebe 25% do total, porque puseram, na emenda, que a 
produção deve ser propofcional ao óleo cru. Ora, como no momen-
to a Bahia é o único Estado que produz óleo cru, ela, se fôsse apro-
vada a emenda, receberift 25 % e ainda iria participar da distribui-
ção dos demais Estados. Quer dizer, para o petróleo produzido no 
Brasil, a Bahia iria rec1.~ber 30%. 

O Sr. Aliomar Balee~ro - V. Ex.ª é responsável pelo que acon-
teceu. Fomos caluniados. Ninguém acredita, nesta Câmara, qui-
séssemos aumentar a renda da Bahia. Quem disser isso, falta à 
verdade. Expliquei da tribuna em relação à pequeníssima parcela 



- 389 -

de óleo cru que se extrai do solo baiano. Em obediência à Consti-
tuição, entrega-se uma cota, um pêso para produção, para noventa 
e sete e meio por cento do consumo nacional, ou seja, aquilo que 
corresponde ao petróleo importado; são três pesos apenas: superfí-
cie, população e consumo. Logo, não é exato o que acaba de asse-
verar o nobre Deputado. 

O SR. IRIS MEINBERG - Jamais passou pelo pensamento 
da bancada de São Paulo fazer ou cometer injustiça a qualquer dos 
Estados menos desenvolvidos; jamais passou pelo pensamento de 
São Paulo ou dos paulistas impedir que qualquer dos Estados me-
nos desenvolvidos pudesse ter uma réde, um sistema de estradas 
que lhe permitisse maior aumento, não só de consumo, para que 
cada vez mais desenvolvesse a sua economia. Agora, o que a ban-
cada de São Paulo e os paulistas não podem compreender é que, 
sob o pretexto e sob êste justo fundamento - que é justo, confesso 
- queiram tolher o desenvolvimento e diminuir a aceleração do 
progresso que o Estado de São Paulo realiza, não só para a felici-
dade de sua gente no setor da construção de estradas, no sentido 
de desenvolver e ampliar a capacidade de produção do norte do 
Paraná, ampliar e desenvolver o potencial econômico do sul de 
Mato Grosso e a capacidade do sul de Goiás, bem como dar, ao 
Triângulo Mineiro, ao sul de Minas, o escoamento co:nplHo das 
riquezas que os velhos montanheses têm criado em b~;neficiQ pró-
prio e da coletividade brasileira. 

Com o que o Estado de São Paulo não pode concordar é que, 
tendo dado, como sempre deu com a maior simpatia, com a rr.<B.io::-
sinceridade e cem o maior e mais amplo propó:sitlJ de ;s,er~r:r &/j Br<:.-
sil, a sua ajuda, a sua colaboração, o seu sentimento dE: &_'Ilor de 
irmão para irmão, como féz, não só na Constituinte, C')nc0rC..&.ncl!:i, 
sem nenhuma voz discrepante, se desse uma ajuda sub::t.&..:r.;.c~l à 
Amazónia com a taxa de 3 % , e às reg"iões do São Fn.nr:::.::;.r:;.r, ·.;.r.::4 
ajuda substancial, contribuindo com o sçu trabalho árduo ·?1!..I 

trato da terra, da sua riqueza do seu povo, arrancadas !:!O d<::~ajr;.. 

bramentü daquela tE:rra fértil - se diga hoje que es.sa riq"..i.E:'Z.&. :i.a.r.'-
ceu de uma ~.ção prot~tora contra interÉ:sses de ot:t!"rJ::; z.~1;.ar.:.us e 
em favcr dos interés..sE:s de São Paulo. t ~st.e o s.<:r::iri:<=:!'."1:.r: r.10~ 

paulistas quando se debate assunfo de interi!:".s-".: rrn.r;:'..1::-::.a.:. ~~.:-: 

o sentimento malsão de impedir ou 5er crmtra ü p::-ogre:~2r.i d.a..~ 

nossas regiões menos favorecidas, êssi:, g·rar;as a Deus, o:s rA•u.li~.a.s 

http:z.~1;.ar.:.us
http:rr.<B.io
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não o trazem no coração, porque no coração do paulista está sem-
pre grande, sempre unida, sempre forte e brilhante a pátria bra-
sileira, una e indivisível, do norte ao sul e de leste a oeste. 
(Apoi,ados). 

Agora, Srs. Deputados, querer retirar das fôrças financeiras 
de São Paulo aquêles recursos que êle vem recebendo há pouco 
tempo, para realizar não só o seu progresso e o seu desenvolvi-
mento, mas o das regiões citadas, não achamos justo. Por isso, São 
Paulo vem solicitar a revisão do assunto e o apoio à emenda Sa-
turnino Braga, que aborda o assunto dentro dos índices e dos pe-
sos básicos mais justos e mais consentâneas para as nossas ne-
cessidades . 

O Sr. Jaime Teixeira - Nós, baianos, não podemos esquecer 
que o Vale do São Francisco foi feito pelos bandeirantes há quatro-
centos anos. Sempre fomos criados nessa admiração e nessa esti-
ma pelo Estado de São Paulo, que dá abrigo aos nossos homens 
sem trabalho. São Paulo merece, pois de nós, baianos, a maior 
simpatia. 

1 

O SR. !RIS MEINBERG - Aliás, é preciso que se diga que a 
Bahia estêve com São Baulo em 32. 

O Sr. Jaime Teixeira - Se nos batemos por essa emenda é 
porque estamos convencidos de que há nela profundo espírito de 
justiça. 

O SR. PRESIDENTl~ - Atenção. Lembro ao nobre orador que 
terminou o seu tempo. 

O SR. !RIS MEINBlGRG - Adverte-nos V. Ex.a Sr. Presidente, 
que o meu tempo está f+ndo. Vou pois, concluir, lembrando à Câ-
mara dos Deputados que, se a solução aventada pela emenda 21 é 
eminentemente política para que assim seja teremos de considerar 
os aspectos econômicos e sociais do problema porque, do contrá-
rio, se mostrará prejudicial a todos os interêsses da nação brasi-
leira ... 

O Sr. Jaime Teixeira - Não apoiado. 
O SR. !RIS MEINBERG - ... e, com isso, não daremos nem a 

amplidão, nem o desenvolvimento que queremos conferir ao nosso 
sistema de estradas. 

O Sr. Jaime Teixeira - Não apoiado. 
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O SR. ffiIS MEINBERG - Estas as palavras que queria trazer 
à Câmara, em solicitação, em apoio da emenda n.º 21, pedindo que 
o critério estabelecido na emenda do Deputado Aliomar Baleeiro 
tivesse aquelas normas fixadas na emenda do Deputado Saturnino 
Braga. (Muito bem; muito bem; Palmas). 

Durante o discurso do Sr. !ris Meinberg, o Sr. Amando 
Fontes, 4.º Secretário, deixa a cadeira d.a Presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Rui Santos, 3.0 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE - Para representar a Câmara no lf.> 
Congresso Regional de SISAL, na Cidade de Cipó, Estado da Bahia, 
a realizar-se no dia 8 cb corrente, designo os Srs. Oliveira Brito, 
Elpídio de Almeida, Dantas Júnior e Abelardo Andréa. 

Vem à Mesa e vou submeter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro a prorrogação da Ordem do Dia por uma hora com 
o fim exclusiYo de prosseguir a discussão do projeto em debate. 

S.S. 5-9-52. - Gustavo Capanema. 
O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 

ficar como estão. (Pausa). 
Aprovado. 
Tem a palavra o Sr. Euzébio Rocha. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Vieira Llns. 
O SR. "VIEIRA LINS ~' - Sr. Presidente, Srs. Deputad1JG, o pro-

jeto da Petrobrás já foi motivo de longos debates nesta Casa. De-
pois de uma série de discursos, uns de carãter técnico, outros 
cheios df: rntusíasmo nacionalista, alguns defendendo inte~ 
regionais, déntro da órbita do próprio projeto, chc::gou-:~.<:: a r.L-r:r~ á5--
temática que determinou a aprovação das várias E:mc::r,d.a.~ f'.:.01:1 
que se ultimou a primf.:ira discussão. 

Não há muito qur; dizer a respeito. Entretantr.;, i::·1rLp!'f.: ~ue!' 

justiça quei.nt0 a-:. dc;s<::nrr;l6.r d0s fat0s e á. atuat;âr..1 rle -.·~r-:0:: D::;;·.:-
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tados e de companheiros de partido que inegàvelmente, se esfor-
çaram nesta fase final do projeto. 

Quando nesta Casa apareceu a proposição com características 
completamente diferentes das do ambiente nacional, criado atra-
vés de longos anos de pregação sôbre o petróleo, sentiu-se como que 
um verdadeiro choque entre as várias correntes e uma incompre-
ensão entre os que pretendiam ver o petróleo jorrando na terra 
pátria. A princípio, parecia haver no projeto a intenção de coa-
gir aos que pensavam diferentemente do Govêrno. Ao mesmo tem-
po, se dizia que o outro lado, ou a outra corrente, deixava-se do-
minar pelas idéias extremadas dos dirigentes comunistas, que 
exploravam o sentimento das massas, e impressionavam a esta 
Casa. 

Na realidade, nenhuma das duas coisas se dava. Havia um de-
sejo real certo, irrefutável da Câmara de conseguir tivesse o pro-
jeto, de fato, características essenciais do nacionalismo e o sentido 
mais monopolista possível, sem, entretanto, quebrar a substância 
do mesmo que consistia 'na economia mista almejada pelo Govêr-
no. A tanto se chegou qi1e algumas emendas com aparência desa-
gradável à primeira vist~. motivo provocaram de censura mesmo 
depois de aprovadas, a ponto de espíritos brilhantes, dedicados e 
devotados à vida nacional, se tomarem de paixão momentânea, on·· 
tem, ante o resultado supondo que havíamos realizado obra mar-
xista, ou comunista. 

Não. O que ocorreu~ justiça faço ao prezado colega de partido 
Deputado Euzébio Rachar foi que S. Ex. a desde o início promoveu 
uma campanha no sentido monopolista, embora mal compreendi-
da. Mais tarde, ainda er+tre nós, era o companheiro Lúcio Bitten-
court, era Osvaldo Fonseca, e tantos outros que procuravam ate-
nuar êsse choque de intierêsses ao levar, tanto quanto possível, o 
projeto para aquêle sentido nacionalista. Por fim outras corren-
tes se aliaram sobretudo a U. D. N., com o mesmo p.ensamento mo-
nopolista que nos conduzira à luta. E conseguimos ver, afinal, que 
o próprio Govêrno, através do líder da maioria, estava de acôrdo 
com a maioria daquelas emendas que fixavam nosso ponto de vista. 

O Sr. Raimundo Pac~ilha - Estou ouvindo com a maior aten-
ção o brilhante discurso de V. Ex.ª Não fui citado nominalmente 
mas presumo que V. Ex.ª quando se referia a uma voz isolada 
nesta Casa, aludia evide:ptemente a minha modestíssima pessoa. 
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Em conseqüência, novamente, chamado a êste debate, quero 
dizer, com a maior sinceridade que sempre respeitei a posição da-
queles que se colocaram dentro da tese do monopólio estatal, em 
relação à indústria do petróleo embora entenda ser a pior solução 
que poderíamos escolher, em correspondência com as exigências 
imediatas da economia nacional. Isto sim. Mas não tenho a me-
nor dúvida hoje, que poderia ser comemorada festivamente em tô-
das as células do Partido Comunista, a fórmula aqui encontrada. 
Venho reafirmar a Vossa Excelência, com tôda segurança - não 
que V. Ex.ª seja marxista e os eminentes conservadores se achem 
filiados ao marxismo, pois não sofro da psicose anticomunista -
que aquela solução correspondia, precisamente, à que no momento 
é propugnada pelos adepetos do marxismo. Como não acredito que 
o Partido Social Democrático, nem a União Democrática Nacional, 
nem o Partido Trabalhista Brasileiro, nem o Partido Social Pro-
gressista venham capitalizar qualquer êxito político com essa me-
dida, admiti que alguém tiraria vantagens, e êste alguém que irá 
tirar proveito, eram os comunistas que, naturalmente, não a que-
rem reivindicar por motivos óbvios. 

O Sr. Lúcio Bittencourt - O nobre orador se referiu ao Senhor 
Euzébio Rocha, ao brilhante Sr. Osvaldo Fonseca e ao humilde 
aparteante. Não posso, entretanto, deixar de salientar a atuação 
excepcional de V. Ex.ª, na defesa dos pontos de vista do Partido 
Trabalhista Brasileiro. Graças, precisamente ao esfôrço, à tena-
cidade e à bravura de V. Ex.ª o Partido Trabalhista Brasileiro 
pôde ver aceita sua emenda nacionalista. 

9 SR. VIEIRA LINS - Muito obrigado. 
O Sr. Jaime Teixeira - Profundamente anticomunista como 

sou, acho que a maior cooperação com o Partido Comunista seria 
temer êsse partido, quando cedemos naqueles princípios onde esta-
mos ou menos paralelos . 

O SR. VIEIRA LINS - Respondendo aos apartes, ao primeiro 
lembro que, se êsse saldo político existe, como pensa S. Ex.ª, a 
ser creditado no livro do Partido Comunista, é um saldo de filipe-
tas, pois, na realidade, êsse partido também já pleiteou, de outra 
vez, sociedade mista. O que êsse partido, certamente, pretendia 
ontem, pretende hoje, pretenderá sempre, dada a modalidade de 
sua atuação política, não é senão determinar, por vêzes, no cená-
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rio nacional o max1mo de agitação . E não devemos ser aquêles 
que criamos êsse saldo político para êle. Daí a razão por que nos 
colocamos, realmente, ao lado de um sentido nacionalista do pro-
jeto, ao lado de tôdas as precauções passíveis contra a infiltração 
do capital estrangeiro. Nosso objetivo é não servir de exploração, 
amanhã, àquelas outras correntes que levassem à massa o veneno 
de que sua atuação, aos partidos conservadores e aos partidos de 
ordem Socialista moderados e evolucionista, como é o nosso. Esta, 
a principal razão. 

Não havia - ao terceiro aparteante respondo - razão de 
mêdo do Partido Comunista, porque espero, creio, tenho a certeza 
e afirmo que todos os homens nesta Casa de qualquer partido, com 
raríssimas exceções, por pusilanimidade pessoal, estarão na esta-
cada dos seus ideais, defendendo a pátria, sobretudo contra a ex· 
ploração marxista, contra a forma destruidora da personalidade 
humana, contra tudo quanto venha fazer a destruição da civiliza-
ção cristã. Desta f orma,

1 
não creio que por mêdo tenhamos agido, 

que por mêdo tenhamo~. votado. Ao contrário, votamos por evo-
lução, votamos porque q11eremos marchar para a frente, queremos, 
despertados nos embates e nas lutas sociais fazer realmente aquilo 
que venha trazer ao povo a satisfação de suas necessidades, para 
não cairmos, mais tarde, pelo desespêro que assola, pelo desespêro 
que vincula as massas ao próprio Partido Comunista e não por 
sentimento trazido realn+ente, da derrocada da democracia em que 
vivemos. Eu que sou terminantemente socialista, democrata, es-
piritualista, não podia fq.gir a essa caminhada, aceitando sem mê-
do, sem pavor, sem peias, sem receios aquelas reivindicações de 
caráter econômico do proletariado venham escritas juntas ao mar-
telo ou à cruz, de côr vermelha ou azul, porque não me prestaria 
à exploração das ideologias políticas, mas simplesmente ao traba-
lho, de homens do povo. 

O Sr. Jaime Teixeira - A única defesa contra o comunismo é 
exatamente o socialismo,. Não é por pegar de frente o comunismo 
que o venceremos, mas aceitando as conquistas através do socialis-
mo. Agora, o que quero dizer, é que o - não direi justiça - o 
excesso de justiça é qua$e uma injustiça, quando V. Ex.ª diz que 
o Partido Comunista desejou antes, deseja hoje e desejará futu· 
ramente a mesma coisa . i!:Ie se modifica ao sabor da demagogia. 
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Há anos êle queria a sociedade mista; hoje êle quererá a sociedade, 
digamos estatal; amanhã não saberemos o que êle quererá, sem-
pre é um partido que vive eternamente cortejando a demagogia. 

O Sr. Breno da Silveira - Desejava prestar um esclarecimento 
ao orador, e fico muito à vontade para fazê-lo, porque, desde o 
início da famosa campanha nacionalista de "O Petróleo é nosso", 
firmei um ponto de vista em oposição, correndo, mesmo, todo o 
Brasil nessa campanha, em companhia do Senador Alencastro Gui-
marães, de vários Deputados do PTB e alguns elementos do meu 
próprio partido, a UDN. Quero, neste momento, dizer a V. Ex.ª 
que tanto é insofismável que a nossa posição veio até abalar a po-
sição do Partido Comunista, que, na ocasião mais dura dos nossos 
debates, justamente quando aqui perigava a solução estatal, o Par-
tido Comunista do Brasil, como vimos durante êstes últimos me-
ses, estava empolgado por outras campanhas, como a campanha 
da paz, a campanha contra a guerra bacteriológica e outras, não 
dando qualquer atenção, podemos dizer aos debates que se trava-
vam nesta Casa do Parlamento, em tôrno do problema do petróleo. 
Neste sentido, esclareço a V. Ex.ª que aquêles que hoje querem 
interpretar a posição de alguns elementos de todos os partidos, que 
se firmaram dentro da tese estatal, como, talvez, orientados pela 
campanha comunista. É sempre o mesmo chavão, sempre a mesma 
orientação de confundir os verdadeiros democratas e confundir 
aquêles que têm orientação nacionalista, para que, talvez, num 
jôgo muito inteligente, possam nos apontar à opinião pública 
como fazendo um trabalho contra a própria nacionalidade. 

O Sr. Lúcio Bittencourt - O nobre aparteante que antecedeu 
o Deputado Breno da Silveira caracterizou muito bem essa incer-
teza, essa variação de cunho eminentemente demagógico do Par-
tido Comunista Brasileiro. 

O Sr. Jaime Teixeira - :S:les não têm linha permanente. Vi-
vem ao sabor da demagogia. 

O Sr. Lúcio Bittencourt -- E se, realmente, tivermos de em-
preender uma luta feroz, como a que foi empreendida, para de-
fender o caráter nacionalista da Petrobrás, a culpa repousa quase 
exclusivamente sôbre os ombros dos comunistas, porque foi a emen-
da Prestes, vitoriosa na Constituinte, que deixou de estabelecer, 
como êle cumpriria naquela ocasião, que as riquezas minerais bra-



- 396 -

sileiras, principalmente o petróleo, deveriam ser exploradas exclu-
sivamente por entidades de caráter nacional, sob a forma de mono-
pólio do Estado. Prestes advogou a emenda, que afinal de contas 
prevaleceu no texto da Constituição, e, agora, trasvestidos de na-
cionalistas, vêm os comunistas reivindicar para si esta vitória na-
cionalista, que é, eminentemente, uma vitória do Partido Traba-
lhista Brasileiro, uma vitória, antes de tudo, do povo de minha 
terra. 

O SR. VIEIRA LINS - Muito bem. 
O Sr. Jaime Teixeira - Uma vitória da Nação brasileira. 
O SR. VIEIRA LINS - Senhor Presidente, prosseguindo nessa 

apreciação pálida dos fatos, mas tão bem iluminada pelos apartes 
brilhantes que estou recebendo, na realidade, entendo que consig-
namos uma vitória da Nação brasileira que vai firmando, a pouco 
e pouco, com um sacrifício ingente, essa marcha para o sistema 
político e econômico diferente, que seja capaz, em verdade, de rea-
lizar os princípios da jus~iça social. 

Agora, aquêles que não compreendem esta marcha e ficam 
atravancados a sentimento extraordinàriamente burguês e reacio-
nário é que determinam choques nesta Casa, é que criam o clima 
favorável aos extremismo~; . 

Foi por isso que vimos com pesar e com tristeza, quando, aqui 
na Câmara, depois de grande luta, se conseguiu que, no projeto que 
criava o Instituto do Café, fôsse aprovada uma emenda que dava 
a parcela mínima de um cruzeiro por saco de café exportado para 
o Serviço Social Rural, ou seja, uma parcela de nada, uma simples 
esmola que conseguíamos ao invés do muito que podíamos arrancar. 
Verificamos que esta pequena conquista, que êste desejo de come-
çarmos a realizar alguma coisa pelo trabalhador rural, sem as loas 
e sem os entusiasmos dos discursos de banquetes comuns, em que 
se fala em reforma agrária, em que se fala em homens desnutri-
dos, mas tomando champanhe e fumando charutos, destas festas 
em que se fala sempre do trabalhador rural, mas em benefício do 
seu explorador. Assistimos ao Senado ainda anteontem, na votação 
desta emenda, desta parcela mínima de concessão pequena da Câ-
mara Federal, empatar por 17 a 17 e, no dia seguinte, dos 17 a 17, 
um recuo de 2 para cair a emenda por 17 a 15. Esta é a demons-
tração do espírito reacionário que breca e trava, que entalha a 
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marcha trabalhista, sem côr de qualquer natureza; vermelha, azul, 
verde, branca, ou sem côr, mas, afinal de contas, a marcha da po-
lítica em busca das necessidades coletivas; a marcha dos políticos 
em busca do equilíbrio entre o capital e o trabalho, disciplinando 
a serviço da justiça social. E aqui com o petróleo, embora tumul-
tuàriamente, embora sem rumo certo, embora sem diretriz defi-
nitiva, a nada mais se assistiu do que a mais um ato dêsse drama 
tremendo que vivemos e, sobretudo nós do Partido Trabalhista Bra-
sileiro, que buscamos nos orientar. Ainda agora, tenho a coragem 
de procurar todos os assuntos vitais, levando a nossa Comissão 
Central as suas conclusões e daí para a Comissão Executiva Na-
cional e, depois de aprovado, recomendar à bancada, ainda que 
contrariando por vêzes o próprio pensamento oficial do Govêrno 
que apoiamos, sem abandonar nossas idéias, apenas pela continui-
dade efêmera do pôsto. Isto porque não visamos tão-sàmente, a um 
govêrno de 4, 5 ou 10 anos, mas visamos à construção de uma 
política nova, sadia, perfeita e capaz de trazer aos nossos homens 
de trabalho segurança de salários, de vida e prosperidade . 

O Sr. Carmelo D'Agostino - Estou assistindo com entusiasmo 
ao brilhante discurso de V. Ex.ª Além da justiça que nêle se con-
tém, revela, de fato, que V. Ex.ª tem sido, neste Parlamento, o 
defensor das causas nacionais e, precisamente por ter V. Ex.ª es-
pírito assim elevado na apreciação dos fatos, devo dizer que, com 
muito pesar, ouvi de meus colegas de outros Estados, com refe-
rência à emenda da Petrobrás, quanto ao Fundo Nacional Rodo-
viário, afirmativas contra São Paulo, numa delas se declarando 
que São Paulo devia dar de si aos demais Estados, porque tinha 
grandes lucros comerciais nas transações com o país. São Paulo 
não se sente bem dentro da miséria nacional; São Paulo encararia 
a miséria de outrem só de uma forma: se fôsse escrava, se se ne-
gasse ao homem cativo a auspiciosidade a que tem direito na ri-
queza social; São Paulo quer viver dentro da riqueza brasileira, 
para que assim, possa, rico também, nela fazer a auspiciosidade da 
pátria. Por isso, desejo se registrem, no brilhante discurso de Vossa 
Excelência, estas minhas pobres palavras, em defesa de um Estado 
que tem no âmago do seu coração, de seus filhos todos os anelos 
de prosperidade aos demais Estados, seus irmãos. 
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O Sr. Tenório Cavalcanti - As palavras do nobre Deputado 
por São Paulo encerram, suponho, censura a aparte por mim for-
mulado. S. Ex.ª não citou nome, mas o enderêço é exatamente 
minha pessoa. Acontece, porém, que a cigana enganou o Depu-
tado Carmelo D'Agostino. S. Ex.ª não terá ouvido meu aparte e, 
naturalmente, foi informado por outrem. Não tive a intenção de 
ofender São Paulo, que todos adoramos, admiramos e o Brasil 
inteiro homenageia, mas era meu propósito esclarecer pontos obs-
curos. Tanto assim, que sou partidário da emenda Saturnino Braga 
e contra a de autoria do Deputado Aliomar Baleeiro. Não compre-
endo como querem os Deputados por São Paulo criar um caso em 
tôrno de aparte não apreendido por S. Ex.ª, e o lastimo. 

O Sr. Carmelo D'Agostino - V. Ex.a se equivoca. Em abso-
luto não me referi ao aparte de V. Ex.ª, mas ao do nobre repre-
sentante pelo Amazonas, Sr. Plínio Coelho. 

O Sr. Jaime Teixeirq - É profundamente lamentável impri-
mir-se esta orientação ao debate. Afinal que é São Paulo? Produto 
de todos os Estados do Brasil. Numerosos baianos trabalham pelo 
engrandecimento da terrllf bandeirante, como numerosos alagoanos, 
paraibanos, cearenses empregam todo o esfôrço para seu progresso. 
Nunca se pensou que ta,l emenda, chamada baiana, constituísse 
hostilidade a São Paulo, il cujo valor e engrandecimento todos nós 
rendemos homenagem. 

O SR. VIEIRA LINS - Sr. Presidente e Srs. Deputados, vejo, 
apenas, nesse rendilhado de apartes, a convicção, muito minha, 
de que ainda não nos desobrigamos, infelizmente, dos sentimentos 
regionalistas, como não fugimos ainda da concepção política do 
personalismo político. E eu, que penso de modo diferente - sou 
filho de Pernambuco, fiz lninha mentalidade política em São Paulo, 
sou Deputado Federal pelo Estado do Paraná, Estado que defendo 
e estimo - verifico ser cada vez mais necessária a compenetração 
dos homens públicos no sentido de que passou a hora dos Estados, 
morreu o instante do regionalismo, desapareceu a concepção do 
personalismo político, desde que temos uma democracia firmada 
na pluralidade dos partidos e, conseqüentemente, assentada nas 
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ideologias por êles pregadas. Compete-nos tôda vez que votamos, 
trabalhamos, perfilamos nosso pensamento num projeto de lei, ter 
em mira não êste ou aquêle Estado, mas a política que melhor 
atenda às necessidades coletivas do Brasil, ao sentido econômico, 
político e social de nossa Pátria, realizando, realmente, política 
brasileira, determinando equilíbrio entre seus Estados sob todos os 
aspectos deixando se perca, na poeira de tôda esta caminhada po-
lítica que vimos fazendo aquêle amor ou desamor ao Estado mais 
rico ou ao Estado mais pobre, ao Estado maior ou ao Estado menor. 

Eis por que declaro nesta Casa, cansando aos que me ouvem 
(não apoiados), mas satisfazendo ao meu intimo: realizemos, com 
cuidado, com zêlo, com trabalho, com estudo, com paciência, o tra-
balhismo brasileiro, que é, realmente, o sentido evolucionista da 
idéia no têrmo médio das correntes em choque, podendo determi-
nar um advento de vida mais próspera, mais feliz e mais estável 
do Brasil no concêrto das nações do mundo. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Não havendo mais oradores inscritos, 
declaro encerrada a discussão e adiada a votação. 

Vêm à Mesa mais as seguintes 

EMENDAS 

N.º 25 

Acrescente-se como disposição transitória, onde convier; a 
emenda número 21 do Sr. Aliomar Baleeiro e outros, o seguinte: 

"A lei n.0 302, de 13-7-48, prevalecerá durante o exercício de 
1953, devendo o novo critério vigorar a partir de 1954". - Moura 
Andrade. - Pereira Lopes. - Nelson Omegna. - Vieira Lins. -
Osvaldo Fonseca. - Mário Altino. - Celso Peçanha. - Manhães 
Barreto. - Lúcio Borralho. - Henrique Pagnoncelli. - Severino 
Maris. - Eusébio Rocha. - Cirilo Júnior. - Ranieri Mazzilli. -
Barros Carvalho. - Nestor Duarte. - Heitor Beltrão. - Lima Fi-
gueiredo. - Aliomar Baleeiro. - Coroaci Nunes. - Menezes Pi-
mentel. - Moreira da Rocha. - Otávio Lobo. - Mirocles Veras. -
Novelli Jr. - Iris Meinberg. - Leônidas Melo. - Antônio Balbino. 



- 400 -

N.º 26 

Ao art. 27, § 3.º 
Onde se diz: 30%. 
diga-se: 20 % . 
Sala das Sessões, 5 de setembro de 1952. - Nestor Duarte. -

Aliomar Baleeiro. - Carlos Valadares. - Antônio Balbino. - Or-
lando Dantas. - Artur Santos. - Barros Carvalho. - Rafael Cin-
curá - José Guimarães. - Luís Viana. - Nelson Carneiro. -
Aluísio de Castro. - Joel Presídio. - Berbert de Castro. - Lima 
Cavalcanti. - Vasco Filho. - Armando Falcão. - Godói Ilha. -
Nelson Parijós. - Antônio Maia. - Jales Machado. - Dolor de 
Andrade. - Paulo Fleuri. - Osvaldo Trigueiro. - Rui Santos. -
Felix Valois. -Nelson Omegna. -Lício Borralho. -Amando Fon-
tes. - Plínio Coelho. - Rodrigues Seabra. - Hélio Cabal. - Jai-
me Teixeira. Oliveira Brito. - Ivete Vargas. - Guilherme 
Machado. 

N.º 27 

Inclua-se onde conviier: 
"Art. Ao proprietárip do solo, a fim de ressarcir os prejuízos 

decorrentes da exploraçãp do subsolo será assegurada uma partici-
pação de 1 % sôbre o valpr do óleo bruto ou gás extraído. 

Parágrafo único. Qµando preferir o proprietário do solo po-
derá pleitear as indenizi:i.ções previstas na legislação em vigor, e 
nesse caso, perderá direiio à participação acima prevista. 

Sala das Sessões, em 5 de setembro de 1952. - Luís Viana. -
Antônio Balbino - par~ apoiamento. - Guilherme Machado. -
José Pedroso. - Carvalho Neto. - Orlando Dantas. - Alde Sam-
paio. - Samuel Duarte.·- Antônio Maria Corr~a. - Jorge Jabour. 
- Benedito Vaz. - Fe1-reira Lins. - Barros Carvalho. - Jales 
Machado. - Rafael Cincurá. - Humberto Moura. - Moura An-
drade. - Olinto Fonseca. - Rui Santos. - Heitor Beltrão. - Mau-
rício Joppert da Silva. - Osvaldo Trigueiro. - Galdino do Vale. -
Emílio Carlos. 
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EXPEDmNTE 

São lidos e vão a imprimir os seguintes 

PROJETOS 

PROJETO 

N.º 1.516-D - 1951 

Dispõe sôbre a constituição da Sociedade por Ações 
Petróleo Brasileiro S. A., e dá outras provid~ncias; tendo 
pareceres sôbre emendas de 2.a discussão: da Comissão de 
Constituição e Justiça, favorável às de números 1, 4, 9, 15 
e 16, pela constitucionalidade das de números 2, 5, 6, 8, 
14, 17 e 22, com subemenda à de n.º 13, contrário à de 
número 26, considerando inconstitucional as de números 
18 e 19, julgando-se incompetente para opinar sôbre as de 
números 3, 10, 11, 20, 21, 23, 24 e 25; da Comissão de Trans-
portes, Comunicações e Obras Públicas favorável às de 
números 1, 2, 4, 5, 9, 12, 16, 17, 21, 25, 26 e 27; contrário 
às de números 6, 7, 18, 19 e 20 e considerando-se incom-
petente para opinar sôbre as de números 3, 8, 10, 11, 13, 
14, 22, 23 e 24; da Comissão de Segurança Nacional favo-
rável às de números 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 16, 18, 
19, 21 e 25; contrário às de números 3, 5, 17 e 20 consi-
derando-se incompetente para opinar sôbre as de núme-
ros 6, 11, 13, 22, 23, 24, 26 e 27 e da Comissão de Finanças 
favorável às de números 1 (itens I, II, IV, V e VI), 2, 5, 
8, 9, 12, 15 (2.ª parte), 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25 e 26, com 
subemenda à de número 12, contrário às de números 1 
(item III) 3, 7, 10, 11, 14, 15 (l.ª parte), 18, 20, 22 e 27 
e considerando não pertinentes as de números 4 e 13. 
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PROJETO N.0 l.516-C-1951, EMENDADO EM 2.ª DISCUSSÃO 

A Comissão de Constituição e Justiça, examinando, para efeito 
de redação do vencido, o Projeto n.º 1. 516, de 1951, com as emendas 
aprovadas em 1.ª discussão que foram as seguintes: 

- números: 7 - 9 - 11 - 15 - 18 - 21 - 22 - 42 - 61 -
62 - 66 - 68 - 75 - 77 - 79 - 80 (l.ª e 2.ª partes) . 92 -
115 - 116 - 117 e 119 do plenário; 

- 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 e 
20 da Comissão de Constituição e Justiça; 

- I - II - III - IV - V - XI - XII - XIII - XIV -
XVI - XVII - XIX - XX - XII - XXII! - XXIV -XXV -
XXVI - XXVII - XXVIII - XXIX e XXXIII da Comissão de 
Finanças; 

- 1 da Comissão de Economia; 
- subemendas A, à ~menda número 14; B e C às emendas 1 -

2 - 24 - 63 - 84 e 123 apresentadas pela Comissão de Justiça; 
- subemendas às emendas 17 - 41 - 43 - 69 e 72, ainda 

apresentadas pela Comissão de Justiça; 
- subemendas às emendas números: 2 e 63 - 35 - 71 -

114 e 124 apresentadas pela Comissão de Finanças; 
- subemenda à erµenda 44 apresentada pela Comissão de 

Economia teve o cuidado de guardar absoluta fidelidade ao texto 
vencido, limitando-se, apenas a fazer as correções gramaticais ou 
de remissões, indispens~veis, e a dar à matéria, com alteração 
da numeração dos artigo\S, transpostos para melhor sistematização, 
uma ordenação mais adequada, na qual pensa haver incluído, sem 
qualquer omissão, tôdas ~s modificações resultantes da livre mani-
festação do plenário. 

E cumprindo, assim1 a tarefa que o Regimento lhe defere em 
relação às proposições cuja redação de vencido lhe seja reservada, 
oferece, em separado, o texto do Projeto número 1. 516, em condi-
ções de sofrer discussão e votação no turno regimental conclusivo. 

Sala Afrânio de Melo Franco, em 8 de setembro de 1952. 
Marrei Júnior, Presidente. - Antônio Balbino, Relator. 
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PROJETO N.º 1.516-D/1951 

o Congresso Nacional decreta: 

CAPtTULO I 

Disposições preliminares 

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

carbonetos fluidos e gases raros, existentes no território nacional; 
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III - o transporte marítimo, fluvial e lacustre do petróleo 

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

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

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

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

CAPÍTULO II 

Do Conselho Nacional do Petróleo 

Art. 3.º - O Conselho Nacional do Petróleo, órgão autônom<J, 
diretamente subordinado ao Presidente, tem por finalidade sup,>· 
rintender as medidas concernentes ao abastecimento do petróleo. 

§ 1.º - Entende-se por abastecimento nacional de petróleo .-~ 

produção, a importação, a exportação, a refinação, o transporte, a 
distribuição e o comércio de petróleo bruto, de poço ou de xisto, 
assim como de seus derivados. 

§ 2.0 - Ainda se inclui na esfera da superintendência do Con-· 
selho Nacional do Petróleo o aproveitamento de outros hidrocarbo-· 
netos fluidos e de gases raros. 
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Art. 4.0 - O Conselho Nacional do Petróleo continuará a re-
ger-se, na sua organização e funcionamento, pelas leis em vigor, 
com as modificações decorrentes da presente lei. 

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

CAPÍTULO III 

Da Sociedade por Ações "Petróleo Brasüeiro S. A." 
(Petrobrás) e suas subsidiárias 

SEÇAO I 

Da constituição da Petrobrás 

Art. 5.º - Fica a Upião autorizada a constituir, na forma da 
lei, uma sociedade por aç.ões, que se denominará Petróleo Brasileiro 
Sociedade Anônima e Ufiará a sigla ou abreviatura de Petrobrás. 

Art. 6.0 - A Petról~o Brasileiro S. A. terá por objeto a pes-
quisa, a lavra, a refinação, o comércio e o transporte do petróleo -
proveniente de poço ou de xisto - e de seus derivados bem como 
de quaisquer atividades correlatas ou afins. 

Parágrafo único - A pesquisa e a lavra, realizadas pela So-
ciedade, obedecerão a planos por ela organizados e aprovados pelo 
Conselho Nacional do Petróleo, sem as formalidades, exigências de 
limitações de área, e outras julgadas dispensáveis, em face do De-
creto-lei número 3. 236, de 7 de maio de 1941, autorizando-as o Con-
selho em nome da Unfüo. 

Art. 7.º - O Presidente da República designará por decreto o 
representante da União nos atos constitutivos da Sociedade. 

§ 1.º - Os atos constitutivos serão procedidos: 
I - Pelo estudo e aprovação do projeto de organização dos 

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

e direitos que a União destinar à integralização de seu capital. 
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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. 
§ 2.0 - Os atos constitutivos compreenderão: 
I -Aprovação das avaliações dos bens e direitos arrolados para 

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

tenham de passar do Conselho de Petróleo para a Sociedade e das 
verbas respectivas. 

§ 3.º - A Sociedade será constituída em sessão pública do 
Conselho Nacional do Petróleo, cuja ata deverá conter os Estatutos 
aprovados, bem como o hi~tórico e o resumo dos atos constituti-
vos, especialmente da avaliação dos bens e direitos convertidos em 
capital. 

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

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

SEÇAOII 

Do capital da Petrobrás 

Art. 9.º - A Sociedade terá o capital de Cr$ 4. 000. 000. 000,00 
(quatro bilhões de cruzeiros), divido em 20 .000.000,00 (vinte mi-
lhões) de ações ordinárias, nominativas, do valor de Cr$ 200,00 (du-
zentos cruzeiros) cada uma. 

§ 1.º - Até o ano de 1957, o capital será elevado a um mí-
nimo de Cr$ 1O . 000 .000 .000,00 (dez bilhões de cruzeiros) , na for-
ma prevista no art. 12. 

§ 2.0 - As ações da Sociedade serão ordinárias, com direito de 
voto, e preferenciais, sempre sem direito de voto, e inconversíveis 
em ações ordinárias, podendo os aumentos de capital dividir-se, 
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no todo ou em parte, em ações preferenciais para cuja em1ssao 
não prevalecerá a restrição do parágrafo único do artigo 9.º do 
Decreto-lei n.0 2.627, de 26 de setembro de 1940. 

§ 3.0 - As ações da Sociedade poderão ser agrupadas em títulos 
múltiplos de 100 a 100. 000 ações, sendo nos Estatutos regulados o 
agrupamento e o desdobramento de acôrdo com a vontade do 
acionista. 

Art. 10 - A União subscreverá a totalidade do capital inicial 
da Sociedade, que será expresso em ações ordinárias e, para sua 
integralização, disporá de bens e direitos que possui relacionados 
com o petróleo, inclusive a permissão para utilizar jazidas de pe-
tróleo, rochas betuminosas e pirobetuminosas, e de gases naturais; 
e também subscreverá, em todo aumento de capital, pelo menos 
.51 % das ações ordinárias, bem como das preferenciais, que forem 
emitidas. 

§ 1.º - Se o valor dos bens e direitos referidos neste artigo, 
apurado mediante avalia~ão aprovada pelo Conselho Nacional do 
Petróleo, não bastar par:i a integralização do capital, a União o 
fará em dinheiro. 

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

§ 3.º - A União transferirá, sem ônus, aos Estados e Municí-
pios 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 8% e 2% 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. 

Art. 11 - As transferências pela União de ações do capital 
social, ou as subscrições de aumento de capital pelas entidades e 
pessoas às quais a lei confere êste direito, não poderão, em hipótese 
alguma, importar em reduzir a menos de 51 % não só as ações com 
direito a voto de propriedade da União, como a participação desta 
na constituição do capit::~l social. 
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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 
popular. 

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

Art. 13 - A parte da receita do impôsto sôbre 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, na 
integralização de ações e obrigações da Sociedade ou de emprêsas 
dela subsidiárias. 

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

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

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

Parágrafo único - As contribuições especiais para pesquisa e 
outras, a que se obrigam as emprêsas concessionárias, na forma da 
lei vigente, e ainda as multas em que incorrerem os titulares de 
autorizações ou concessões para qualquer das atividades relacio-
nadas com hidrocarburetos líquidos serão destinadas à subscri-
ção pela União de ações e obrigações da Sociedade ou de suas sub-
sidiárfa.s. 

Art. 15 - Os proprietários de veiculas automóveis, terrestres, 
aquáticos e aéreos, contribuirão anualmente, até o exercício de 
1957, com as quantias discriminadas na tabela anexa, recebendo, 
respeitado o disposto no art. 18, certificados que serão substituídos 
por ações preferenciais ou obrigações da sociedade, os quais conte-
rão declaração expressa dêsse direito, assegurada a responsabili-
dade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo valor nominal 
de tais títulos. 
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Parágrafo único - Os atos relativos a veículos automóveis 
compreendidos na competência da União só poderão ser realizados 
depois de feito o pagamento da contribuição a que se refere êste 
artigo, promovendo o Govêrno convênio ou entendimento com as 
demais entidades de direito público para que, em relação ao licen-
ciamento e emplacamento anual daqueles veículos, nos limites de 
sua competência seja prestada colaboração no mesmo sentido. 

Art. 16 - Os recursos destinados à Sociedade pela União, pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, ou por particulares, serão 
recolhidos, desde que não aplicados imediatamente na integraliza-
ção de ações ou na tomada de obrigações, a conta ou contas es-
peciais no Banco do Brasil. 

§ 1.0 - A União, por intermédio do representante designado 
nos têrmos do art. 7.º, poderá movimentar os recursos destinados 
por esta lei à Petrobrás, antes de sua constituição, de acôrdo com 
as instruções do Ministro da Fazenda, para ocorrer às respectivas 
despesas. 

1 

§ 2.º - Ainda que nÊ,lo tenham sido distribuídas as ações cor-
respondentes ao aumento de capital, a Sociedade poderá movimen-
tar as contas especiais referidas neste artigo. 

Art. 17 - A Sociedade poderá emitir, até o limite do dôbro 
do seu capital social inte~ralizado, obrigações ao portador, com ou 
sem garantia do Tesouro. 

SEÇÃO III 

Dos a<~ionistas da Petrobrás 

Art. 18 - Os Estatutos da Sociedade, garantida a preferência 
às pessoas jurídicas de direito público interno poderão admitir 
como acionistas somente: 

I - as pessoas juríd~cas de direito público interno; 
II - o Banco do Brasil e as sociedades de economia mista, cria-

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

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

IV - as pessoas jurídicas de direito privado, organizadas com 
observância de disposto no art. 9.0 , alínea "b'', do Decreto n.0 4.071, 
de 12 de maio de 1939, limitada a aquisição de ações ordinárias a 
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 vinte mil. 

SEÇÃO IV 

Da Diretoria e do Conselho Fiscal da Petrobrás 

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

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

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

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

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

d) Conselheiros eleitos pelas pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado, em número máximo de dois e com mandato de 
três anos. 

§ 2.0 O número dos Conselheiros será fixado na proporção de 
um para cada parcela de 7 ,5 % do capital votante da Sociedade 
subscrito pelas pessoas mencionadas nas letras e e d do § l.º 

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

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

§ 5.0 Do veto do Presidente, ao qual se refere a letra a do§ 1.0 , 

haverá recurso ex officio para o Presidente da República, ouvido 
o Conselho Nacional do Petróleo. 
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§ 6.0 Os três primeiros Diretores serão nomeados pelos prazos 
de respectivamente, um, dois e três anos, de forma a que anual-
mente termine o mandato de um Diretor. 

Art. 20 . O Conselho Fiscal será constituído de cinco membros 
com mandato de três anos e honorários não inferiores a dois ter-
ços dos que perceberem os diretores . 

Parágrafo único. A União não terá voto na eleição dos mem-
bros do Conselho Fiscal, assegurado a cada grupo de acionista que 
representar um quinto do capital votante, excluído o da União o 
direito de eleger separadamente um membro. 

Art. 21 . O Conselho Fiscal da Petróleo Brasileiro S. A. terá 
as atribuições constantes do art. 127 do Decreto-lei n. o 2. 627, de 26 
de setembro de 1940, não se lhe aplicando o Decreto-lei número 
2.928, de 31 de dezembro do mesmo ano. 

SEÇÃO V 

Dos favores e obrigações atribuídos à Petrobrás 

Art. 22. Os atos de constituição da Sociedade e de integraliza-
ção do seu capital, bem como as propriedades que possuir e as 
aquisições de bens móveis e imóveis que fizer e ainda os instru-
mentos de mandato para o exercício do direito de voto nas Assem-
bléias Gerais serão isentos de impôsto e taxas e quaisquer outros 
ônus fiscais compreendidps na competência da União, que se en-
tenderá com as outras entidades de direito público, solicitando-lhes 
os mesmos favores para a Sociedade da qual participarão, na esfera 
de sua competência tributária. 

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

Parágrafo único. Todos os materiais e mercadorias referidos 
neste artigo, com restriçiio quanto aos similares de produção na-
cional, serão desembaraçados mediante portaria dos inspetores das 
Alfândegas . 
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Art. 24. A Sociedade fica assegurado o direito de promover 
desapropriação, nos têrmos da legislação em vigor. 

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

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

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

Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a 
pagar aos Estados e Territórios onde fizerem a lavra de petróleo 
e xisto betuminoso, indenização correspondente a 5% (cinco por 
cento) sôbre o valor de cada barril de óleo extraído ou da tonelada 
de xisto. 

§ l.º Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão fixados 
pelo Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 2.0 Será efetuado trimestralmente o pagamento de que trata 
êsse artigo. 

§ 3.º Os Estados e Territórios distribuirão 30% (trinta por 
cento) do que receberem, proporcionalmente aos Municípios, se-
gundo a produção de óleo de cada um dêles, devendo êste paga-
mento ser efetuado trimestralmente. 

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

Art. 28. A União poderá incumbir à Sociedade a execução de 
serviços condizentes com a sua finalidade, para os quais destinar 
recursos financeiros especiais. 
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Art. 29. Os direitos relativos a concessões e autorizações refe-
rentes a jazida de óleo mineral, refinarias e oleodutos que a So-
ciedade receber da União serão inalienáveis. 

Art. 30. Não ocorrendo a desapropriação a Petrobrás indeni-
zará pelo seu justo valor os proprietários do solo pelos prejuízos 
causados com a pesquisa ou lavra. 

Art. 31. A Petrobrás, de acôrdo com a orientação do Conselho 
Nacional de Petróleo, deverá manter um coeficiente mínimo de 
reservas de óleo nos campos petrolíferos. 

Art. 32. A Petrobrás enviará ao Tribunal de Contas, até 31 
de março de cada ano, as contas gerais da Sociedade relativas ao 
exercício anterior, as quais serão examinadas juntamente com as 
contas do Presidente da República, e com estas enviadas ao Con-
gresso Nacional. 

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

1 

Art. 34. Quando o ac\onista fôr pessoa jurídica de direito pú-
blico, ser-lhe-á facultado e> exame dos papéis e documentos da so-
ciedade para o fim de fiscalização das contas. 

Art. 35. Os Estatutos da Petrobrás prescreverão normas espe-
cíficas para a participaçãq dos seus empregados nos lucros da So-
ciedade, as quais deverão prevalecer até que de modo geral, seja 
regulamentado o inciso IV do artigo 157 da Constituição. 

SEÇÃO VI 

Disposições relativas ao pessoal da Petrobrás 

Art. 36. Os militares ~ os funcionários públicos civis da União 
e das entidades autárquic;as, paraestatais e das sociedades de eco-
nomia mista, poderão servir na Petrobrás S. A., em funções de 
direção ou de natureza técnica, na forma do Decreto-lei n.0 6.877, 
de 18 de setembro de 1944 não podendo, todavia, acumâlar venci-
mentos, gratificações ou quaisquer outras vantagens, sob pena de 
se considerar como tendo renunciado ao cargo primitivo. 

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

Art. 37. Não se aplica aos diretores, funcionários e acionistas 
da Petróleo Brasileiro S. A. o disposto na alínea e do artigo 2.0 
do Decreto-lei número 538, de 7 de julho de 1938, podendo ser acio-
nistas na Sociedade os funcionários dela e os servidores públicos 
em geral, inclusive os do Conselho Nacional do Petróleo. 

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

SEÇÃO VII 

Das subsidiárias da Petrobrás 

Art. 39. A Sociedade operará diretamente ou através de em-
prêsas que organizar, com a aprovação do Conselho Nacional do 
Petróleo nas quais deverá deter sempre a maioria das ações com 
direito a voto. 

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

§ 2.º As subsidiárias que tenham por objeto o transporte e o 
abastecimento do mercado interno só poderão ter como acionistas 
privados as pessoas físicas e jurídicas que atendam aos requisitos 
do artigo 3.º do Decreto número 395, de 29 de abril de 1948. 

§ 3.º Poderá o Conselho Nacional de Petróleo determinar que, 
numa emprêsa organizada pela Sociedade, sejam obedecidos limi-
tes, para cada acionista privado, na aquisição de ações com direito 
a voto. Dessa decisão caberá recurso para o Presidente da Repú-
blica. 

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

§ 5.0 Na constituição dos corpos de direição das subsidiárias, 
serão adotados critérios análogos aos estabelecidos nesta lei, asse-
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gurada ademais às pessoas de direito público, com interêsse rele-
vante naquelas emprêsas, a representação na diretoria executiva. 

Art. 40. O disposto nos arts. 22, 23, 24 e 36 aplica-se igualmente, 
às emprêsas subsidiárias da sociedade . 

CAP1TULO IV 

Disposições finais 

Art. 41. Ficam excluídas do monopólio estabelecido pela pre-
sente lei as refinarias ora em funcionamento no país. 

Art. 42. Não ficam prejudicadas as autorizações para instala-
ção de refinarias no país, feitas até 30 de junho de 1952, não po-
dendo ser alterados os prazos de sua caducidade fixados em decisão 
do Conselho Nacional do Petróleo, irreformável a partir desta lei. 

Art. 43. Não será dada autorização para a ampliação de sua 
capacidade às refinarias de que tratam os dois artigos anteriores. 
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Art. 44 . A Petróleo Brasileiro S. A . poderá, independentemen-
te de autorização legislativa especial, participar, como acionista 
de qualquer das emprêsars de refinação de que tratam os artigos 
antecedentes para o fim de torná-las suas subsidiárias. 

Parágrafo único. A Petróleo Brasileiro S. A. adquirirá, nos 
casos do presente artigc>, no mínimo 51 % das ações de cada 
emprêsa. 

Art. 45. Do monopólio estabelecido pela presente lei, ficam 
excluídos os navios-tanques de propriedade particular ora utiliza-
dos no transporte especi;a.lizado de petróleo e seus derivados. 

Art. 46. Sempre que o Conselho Nacional do Petróleo tiver que 
deliberar sôbre assunto de interêsse da Sociedade, o presidente desta 
participará das sessões plenárias, sem direito a voto. 

Art. 47. Na regulamentação desta lei, o Poder Executivo dis-
ciplinará as relações entre a Sociedade e o Conselho Nacional do 
Petróleo. 

Art. 48. O saldo das dotações orçamentárias do Conselho Na-
cional do Petróleo, para o exercício em que começar a vigorar esta 
lei, correspondentes a serviços, encargos, obras, equipamentos e 
aquisições, ou quaisquer outras relativas a atividades que passarem 
à Sociedade lhe será entregue logo que constituída. 
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Parágrafo único. Essas quantias serão levadas à conta de in-
tegralização do capital da União. 

Art. 49. Do total do impôsto único sôbre combustíveis e lubri-
ficantes, 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 
Distrito Federal, feita a distribuição separadamente para os pro-
dutos de óleo cru extraído no país e para os de óleo importado. 

§ l.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 pro-
porção: a) à superfície; b) à população; c) ao consumo de lubri-
ficantes e combustíveis; d) à produção de óleo cru. 

§ 2.0 A receita resultante de derivados importados, ou fabrica-
dos com 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. 

§ 3.0 As proporções de consumo previstas nos parágrafos ante-
riores serão calculadas sôbre as quantidades efetivamente consu-
midas em cada unidade federativa e não sôbre o impôsto pago. 

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

Art. 50. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 15 

A) Automóveis, inclusive camionetas: 

a) Particulares: 
Cr$ 

até o pêso de 1.000 kg, inclusive ................. . 1.000,00  
de mais de 1.000 até 1.500 kg, inclusive ........... . 2.000,00  
de mais de 1.500 até 1.800 kg ................... . 4.000,00  
de mais de 1.800 kg. . .......................... . 8.000,00  

Nota: l.ª Reduzem-se de 20% (vinte por cento) as contribui-
ções quando se relacionarem com automóveis de cinco a dez anos 
de fabricação: e de 60% (sessenta por cento) quando se tratar de 
automóveis de mais de dez anos; 
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Notas 2.ª Aplicam-se aos jipes e outros automóveis de reduzi-
do valor utilizados em atividades rurais agropecuárias, florestais, 
mineiras e em obras públicas, as bases de contribuição a seguir es-
pecificadas para os automóveis de alguel. 

Cr$  
até o pêso 1.000 kg, inclusive ..................... . 200,00  
de mais de 1.000 a 1.500 kg ..................... . 400,00  
de mais de 1.500 a 1.800 kg ..................... . 800,00  
de pêso superior a 1. 800 kg ...................... . 1.600,00  

Nota: Reduzem-se de cinqüenta por cento as contribuições 
quando se relacionarem com automóveis de mais de cinco anos de 
fabricação, caso em que os de pêso até 1. 000 kg ficam isentos e 
isentam-se todos os automóveis de mais de dez anos de fabricação. 

B) Caminhões e oµtros veículos de carga: 

Cr$  
de menos de uma tonelada de carga ............. . 200,00  
de uma a duas toneladas de carga ............... . 400,00  
de duas a cinco toneladas de carga .............. . 800,00  
de cinco a sete tom~ladas de carga .............. . 1.200,00  
de sete a dez toneladas de carga ................ . 1.600,00  
de mais de dez toneladas de carga ............... . 2.000,00  

Nota: Reduzem-se de cinqüenta por cento as contribuições, 
quando se relacionarem com veículos de mais de cinco anos de fa-
bricação, caso em que os de capacidade inferior a uma tonelada 
ficarão isentos e isentam-se todos os de mais de dez anos de fabri-
cação, bem como qualqµer outro que sejo o único possuído e di-
retamente explorado pelo proprietário . 

C) ônibus: 

Cr$ 
com capacidade até 20 passageiros, inclusive ..... . 1.600,00 
com capacidade de 21 a 30 passageiros ........... . 2.400,00 
com capacidade de 31 a 40 passageiros .......... . 3.200,00 
com capacidade de 41 ou mais passageiros ....... . 4.000,00 
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D) Veículos Aquáticos: 

a) Particulares, para recreio: 
Cr$ 

com motor até 5 H.P. ............................ 400,00 
com motor de mais de 5 até 10 H.P. .......... 1.000,00 
com motor de mais de 10 até 20 H.P. .......... 2.400,00 
com motor de mais de 20 até 30 H.P. .......... 4.000,00 
com motor de mais de 30 até 50 H.P. ...... ·-· .. 6.400,00 
com motor de mais de 50 até 100 H.P. .......... 12.000,00 
com motor de mais de 100 H.P. ................. 20.000,00 

Nota: As contribuições devidas pelos proprietários de embarca-
ções destinadas a fins industriais e comerciais, conquanto privati-
vas, são as constantes da tabela a seguir. 

b) Para transportes industriais ou comerciais: 
Cr$  

com motor até 10 H.P. . ....................... .. isentos  
com motor de mais de 10 até 20 H. P. . ........ . 200,00  
com motor de mais de 20 até 30 H.P .......... . 400,00  
com motor de mais de 30 até 50 H.P. . ........ . 800,00  
com motor de mais de 50 até 100 H. P. . ........ . 1.200,00  
com motor de mais de 100 H.P. .. .............. .. 2.000,00  

Nota: l.ª Reduzem-se de cinqüenta por cento as contribuições 
quando se referirem a embarcações equipadas com motores de 
mais de cinco anos de uso caso em que serão isentas as embarca-
ções até 20 H.P. 

Nota: 2.ª Isentam-se tôdas as embarcações com motores com 
mais de quinze anos de uso e as que se destinem à pesca até 20 H.P., 
desde que seja a única possuída e diretamente explorada pelo pro-
prietário. 

E) Veículos Aéreos: 

a) Para transporte privado ou de recreio: 
Cr$ 

com motores até 150 H. P. . ...................... . 
5 ·ººº·ºº com motores de mais de 150 até 450 H. P. 10.000,00 

com motores de mais de 450 até 1. 000 H. P. . .. . 20.000,00 
com motores de mais de 1 . 000 até 2 . 000 H. P. . .. . 25.000,00 
com motores de mais de 2. 000 H. P. .. ......... .. 50.000,00 

27 - 26 2·15 
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b) Para transportes industriais ou comerciais e serviços es-
pecializados: 

Cr$ 
Com motores até 150 H.P...................... . 500,00 
Com motores de mais de 150 até 450 H. P. . ...... . 1.000,00 
Com motores de mais de 450 até 1.000 H.P ........ . 2.000,00 
Com motores de mais 1.000 até 2.000 H. P. . ...... . 2.500,00 
Com motores de mais de 2.000 H. P. . ............ . 5.000,00 

Sala Afrânio de Melo Franco, em 3 de setembro de 1952. 
Marrey Júnior, Presidente. - Antônio Balbino, Relator. - Osval-
do Trigueiro. - Alberto Botina. - Flores da Cunha. - Daniel de 
Carvalho. - Achilles Mincarone. - Augusto Meira. - Ulisses Gui-
marães. - Moura Rezende. - Afonso Arinos. - Godói Ilha -
Rondon Pacheco. - António Peixoto. - Dolor de Andrade. - Lúcio 
Bitencourt, com restrições. 

EMENDAS OFERECID4S AO PROJETO N.º 1.516-C, DE 1951, PA-
RA SEREM ENCAllrfiNHADAS AS COMISSÕES DE CONSTI-
TUIÇÃO E JUSTIÇA, DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES 
E OBRAS PúBLIC.4S, DE SEGURANÇA NACIONAL, DE ECO-
NOMIA E DE FINANÇAS. 

N.º 1 

I-Redija-se assim a emenda do projeto n.º 1.516: 

"Dispõe sôbre a política nacional do petróleo, define 
as atribuições õ.o Conselho Nacional do Petróleo, institui 
a Sociedade por ações "Petróleo Brasileiro S . A." e dá 
outras providências". 

ll - Ao art. 9.º, princípio, depois das palavras: 

"A sociedade terá", acrescente-se "inicialmente". 

III - Acrescentar como artigo das "disposições transitórias": 

"Art. As sociedades de economia mista, a que se refere 
o inciso II do art. 18, dispensadas da prova de nacionali-
lidade brasileira dos seus sócios ou acionistas, serão ex-
clusivamente as existentes na data da vigência desta lei". 

http:P�BLIC.4S
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IV - Redija-se assim o art. 32: 
"Art. 32. A Petrobrás S. A. enviará ao Tribunal de 

Contas, até 31 de março de cada ano, as contas gerais da 
Sociedade, relativas ao exercício anterior, as quais serão 
por aquêle remetidas à Câmara dos Deputados. 

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

V - Redija-se assim o art. 39: 
"Art. 39. A Sociedade operará diretamente ou atra-

vés de suas subsidiárias, organizadas com aprovação do 
Conselho Nacional do Petróleo, e nas quais deverá deter 
a maioria das ações com direito a voto". 

VI - No art. 48, onde se diz: 
"para o exercício em que começar a vigorar esta lei"~ 

Diga-se: 
"para o exercício em que entrar em funcionamento a. 

Petrobrás S. A." 
Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Eurico Sales. 

- Novelli Júnior. - Mirócles Campos Veras. - Leônidas Melo. -
Paulo Sarasate. - Osvaldo Orico. - Ivete Vargas. - Saturnino 
Braga. - Plínio Gaier. - Benedito Vaz. - Otávio Lobo. - Dulcind 
Monteiro. - Carlos Valadares. - José Fleuri. - Rodrigues Sea-
bra. - Olinto Fonseca. - Ovídio de Abreu. - Jaeder Albergaria. 
- Ranieri Mazzilli. - Virgílio Corrêa. - André Araújo. - Nel-
son Omegna. - Gileno Amado. -Artur Santos. - Nestor Jost. 

N.0 2 

Suprimam-se, na alínea II, as palavras:  
"fluvial e lacustre"  

Justificação 

A extensão do monopólio do transporte por água, a ser exer-
cido pela "Petrobrás'', aos setores fluvial e lacustre implicará em 
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dispersar o trabalho da emprêsa em prejuízo da sua finalidade 
essencial, que é a produção, a refinação e o transporte em larga 
'escala do petróleo e seus derivados . 

Não há qualquer conveniência em que a "Petrobrás" realize, 
com exclusividade, o transporte do petróleo e seus derivados nos 
rios e lagos da Amazônia, por exemplo, região onde atua uma em-
prêsa do Estado - o S.N.A.P.P. Parte dêsse transporte é feito, 
ademais, pelas emprêsas privadas da região, e a "Petrobrás" não po-
deria realizar de imediato, serviço que substituísse o ora execu-
tado, deficientemente, por aquêles que dispõem de embarcações 
apropriadas ao tráfego nos rios e nos lagos da região. 

A prescrição legal, não ressalvada pelo art. 45, significaria a 
paralisação dos serviços de transporte dos derivados do petróleo na 
Amazônia; ou seu prosseguimento, a cargo de quem o realiza atual-
mente, mas com flagrante infringência da lei. 

Não se pode fixar de antemão, também, se é conveniente à 
economia do Vale do São 1Francisco a instituição do transporte dos 
derivados do petróleo, nE1sse rio, pela "Petrobrás" que se iria su-
,perpor às emprêsas minE1ira e baiana que servem os ribeirinhos. 
A "Petrobrás", para organizar tal serviço, se conveniente deman-
daria o tempo necessáriq à construção de barcos adequados e à 
organização do transporte . 

Parece claro que o dispositivo é inexeqüível, de imediato, e 
virá perturbar a economi~ das regiões do país servidas pelo trans-
porte fluvial e lacustre. -- Eurico Sales. - Nestor Jost. - Sílvio 
Echenique. - Godói Ilha, - Hermes de Souza. - Lima Figueire-
do. - Novelli Júnior. - h'ernando Flores. - Antônio Feliciano. -
WiUy Frohlich. - Agripa Faria. - Plínio Gaier. - Paulo Fleuri. 
- Victorino Corrêa. - lf!enezes Pimentel. - Mirócles Veras. -
Otávio Lobo. - Antonio Jlorácio. - Walter Sá. - Jaime Teixeira. 
- Napoleão Fontenele. -- Carlos Valadares. - Medeiros Neto. -
Osvaldo Orico. - Pereira da Silva. - Pinheiro Chagas. - Tan-
credo Neves. - Clemente Medrado. - Filadelfo Garcia. 

N.0 3 

Substitua-se no art. 5.0 a palavra "aéreos", pelo seguinte: 
"bem como os proprietários de cavalos de corrida". 
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Acrescente-se ao art. 15, o seguinte parãgrafo: 
"A contribuição devida pelos proprietãrios de cavalos de cor-

rida recairá apenas sôbre os animais inscritos para a disputa de 
carreiras no hipódromo do pais e serã recolhida no próprio ato da 
inscrição" . 

Emenda à tabela a que se refere o art. 15:  
Substitua-se a letra E) - Veículos aéreos, pelo seguinte:  
E) Cavalos de Corrida: 
Até o valor de Cr$ 100.000,00, 10% de seu valor, verificado 

pelo documento comprobatório de sua aquisição ou, à falta dêste, 
por avaliação, em que se tomará por base a origem, prêmios con-
quistados pelo animal e pelos dos quais descenda, sem prejuízo 
de quaisquer outros meios de avaliação. 

De valor superior a Cr$ 100.000,00, 15%, nas mesmas condições 
já referidas. 

A apresentação do documento comprobatório de compra não 
será considerada como fixação definitiva do valor do animal, que 
pode ser, não obstante aquêle documento, devidamente avaliado a 
qualquer tempo, cabendo ao proprietário do animal pagar a dife-
rença que por ventura se verificar entre o valor declarado no docu-
mento e o encontrado na avaliação. 

A avaliação por falor inferior ao preço declarado pelo pro-
prietário não terá efeito para os fins do art. 15. - Moura Andrade. 
- Vasconcelos Costa. - Para os fins regimentais: A. Moreira. -
Plínio Coelho. - Dolor de Andrade. - Raimundo Padilha. -
Lauro Cruz. - Benedito Vaz. - Benjamim Farah. - Pereira Lo-
pes. - Ataíde Bastos. - Ponciano dos Santos. - Feliciano Pena. 
- Pinheiro Chagas. - Antonio Peixoto. - Nestor Duarte. - Lima 
Figueiredo. - Campos Vergal. - Virgílio Távora. - Emílio Car-
los. - Artur Audrá. - Vasco Filho. - Mário Altino. 

N.0 4 

Transfira-se o parágrafo único do art. 14, do Capitulo III, 
Seção II - Do capital da Petrobrás, para o Capítulo IV - Disposi-
ções finais, onde couber. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Orlando Dantas. 
-Plínio Coelho. - Hermes de Souza. - Breno Silveira. - Coelho 
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de Souza. - Muniz Falcão. - Mendonça Braga. - Vieira Lins. -
Mendonça Júnior. - Leandro Maciel. - Carvalho Neto. - José 
Guimarães. - José Guiomard. - Lobo Carneiro, para apoiamento. 
'-- José Fleury. - Lima Figueiredo. - Benedito Vaz. - Joaquim 
Viegas. - Campos Vergal. - Guilherme Machado. - Osvaldo Fon-
seca. - Medeiros Neto. - Jayme Araújo. - Nestor Jost. 

N.0 5 

Substitua-se o inciso III do artigo 18 pelo seguinte: 

III - As pessoas físicas brasileiras, limitada a aquisição de 
ações ordinárias a vinte mil. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1952. - Nestor Jost. -
Sílvio Echenique. - Godói Ilha. - Achilles Mincarone. - Willy 
Frohlich. - João Agripino. - Lício Borralho. - Agripa Faria. -
Nestor Duarte. - Filadelfo Garcia. - Paulo Fleuri. - Antonio 
Balbino., para apoiamento. - Eurico Sales, para apoiamento. -
Carlos Valadares. -Lima Figueiredo. -Antonio Peixoto. - Victo-
rino Corréa. - Dulcino Monteiro. - Manhães Barreto. - Paraílio 
Borba. - Saturnino Braga. - Clovis Pestana. - Antônio Feli-
ciano. - Noveli Júnior. - Rondon Pacheco. - Carlos Valadares. 

N.0 6 

No artigo 18, itens +II, IV e V substitua-se a expressão "limi-
tada a aquisição etc." por "exclusivamente para aquisição de ações 
preferenciais". 

Sala das Sessões, err~ 4 de setembro de 1952 . - Orlando Dan-
tas. - Eusébio Rocha. -- Plínio Coelho. - Hermes de Souza. -
Breno Silveira. - Coelho de Souza. - Muniz Falcão. - Mendonça 
Braga. - Vieira Lins. -·Mendonça Júnior. - Leandro Maciel. -
Carvalho Neto. - José Guimarães. - José Guiomard. - Lobo Car-
neiro, para apoiamento. ·-José Fleuri. - Lima Figueiredo. - Be-
nedito Vaz. - Joaquim Viegas. - Campos Vergal. - Guilherme 
Machado. - Osvaldo Foriseca. - Medeiros Neto. - Jaime Araújo. 
- Nestor Jost. 
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N.0 7 

Suprima-se no art. 19, a alínea d do parágrafo 1.0 , e as expres-
sões "e d" parágrafo 2.º. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Orlando Dan-
tas. - Plínio Coelho. - Hermes de Souza. - Breno Silveira. -
Coelho de Souza. - Muniz Falcão. - Mendonça Braga. - Vieira 
Lins. - Mendonça Júnior. - Carvalho Neto. - José Guimarães. 
- José Guiomard. - Lobo Carneiro. - José Fleuri. - Lima Fi-
gueiredo. - Benedito Vaz. - Joaquim Viegas. - Campos Vergal. 
- Guilherme Machado. - Osvaldo Fonseca. - Medeiros Neto. -
Jaime Araújo. - Nestor Jost. 

N.º 8 
Emenda ao art. 20  

Substitutiva  

Redija-se da seguinte forma o dispositivo: 
"Art. 20. O Conselho Fiscal será constituído de cinco mem-

bros, com mandato de três anos. 
Parágrafo único. A União elegerá dois representantes; as de-

mais pessoas jurídicas de direito público, dois; e as pessoas físicas 
e jurídicas de direito privado, um". 

Justificação 

O disposto no art. 20 do projeto aprovado em primeira dis-
cussão contém dois pontos carecedores de reparo e correção - um 
referente à remuneração dos membros do Conselho Fiscal e outro 
relativo à própria composição dêsse órgão. 

De fato, a fixação, em favor dos membros do Conselho Fiscal, 
de "honorários não inferiores a dois terços dos que percebem os di-
retores", é medida que não tem justificativa plausível. A diferença 
de 1/3 não exprime, em têrmos de remuneração, a maior soma de 
deveres e responsabilidades que, em regime de tempo integral, in-
cumbirá aos Diretores . Sem menosprezar as funções dos mem-
bros do Conselho Fiscal - da maior relevância e responsabili-
dade - o fato é que essas funções são bem menos complexas e 
absorventes que as dos Diretores, como reconhece a prática das 
sociedades por ações, especialmente no caso da "Petrobrás'', sujei-
ta não só à fiscalização de seu Conselho Fiscal mas à de 
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qualquer entidade de direito público (Estados, Distrito Federal, 
Municípios, Autarquias) que lhe poderá devassar as contas (arti-
go 34), além da correição do Tribunal de Contas e do Congresso 
Nacional. 

Por outro lado, a exclusão expressa da União e, implícita, dos 
particulares, de participação no Conselho Fiscal, não parece, tam-
bém, justificável. 

Se a razão de se excluírem os representantes da União foi a 
de que esta já participa da Diretoria, não há porque, logicamente, 
manter-se um Conselho Fiscal composto exclusivamente de repre-
sentantes dos Estados, Municípios e Autarquias, uma vez que estas 
entidades também participam da direção da Sociedade, integrando 
o Conselho de Administração. Ademais, o art. 34 já faculta às 
entidades de direito público "o exame dos papéis e documentos da 
sociedade para o fim de fiscalização das contas". 

De resto, por que, em sã consciência, considerar-se a União -
a quem o próprio projeto çonfia o monopólio do petróleo - o Poder 
suspeito e o único incapaz de designar representantes com suficien-
te integridade e independ~ncia para fiscalizar a atuação de outros 
represetnantes da União ;na Diretoria da Sociedade? Mesmo pres-
supondo que a circunstância de serem designados pelo mesmo 
Poder vinculasse, solidàriamente, os representantes da União na 
Diretoria aos que ela inqicasse para o Conselho Fiscal, a ponto 
de tornar êstes incapazes pe fiscalizar aquêles - o que não corres-
ponde à realidade observada na situação de outras sociedades de 
economia mista, como a Cia. Siderúrgica Nacional, para só citar 
um exemplo - ainda ass~m conviria, por motivos de ordem práti-
ca, manter representanteiS da União no Conselho Fiscal, quando 
mais não fôsse para que êles informassem e justificassem, perante 
os demais membros do Conselho Fiscal, a atuação da União na 
Direção da Sociedade. 

Mas, não só dêsse encargo deverão incumbir-se os Membros 
do Conselho Fiscal eleitos pela União. Sendo esta o maior acio-
nista da emprêsa, afigura·-Se de grande interêsse que o Poder Exe-
cutivo possa indicar pelo menos um representante da fazenda pú-
blica e um técnico em administração e finanças de emprêsas indus-
triais para integrarem o Conselho Fiscal, juntamente com os eleitos 
pelas demais pessoas jurídicas de direito público e pessoas físicas 
e jurídicas de direito privado. 



- 425 -

Parece conveniente, entretanto, que a União, não obstante ma-
joritária na integralização do capital da emprêsa, fique em mi-
noria no Conselho Fiscal, para que a eficiência dêste, na sua tarefa 
de fiscalização da gestão financeira da Diretoria Executiva, no-
meada pelo Executivo Federal, fique melhor assegurada pela vigi-
lância dos acionistas minoritários. 

-Eurico Sales. - Nestor Jost. - Godoi Ilha. - Hermes de Souza. 
- Sílvio Echenique. - Lima Figueiredo. - Noveli Júnior. - Fer-
nando Flores. - Antonio Feliciano. - Willy Frohlich. - Agripa 
Faria. - Plínio Gater. - Paulo Fleuri. - Victorino Corrêa. - Jai-
me Teixeira. - Napoleão Fontenele. - Rui Araújo. - Antonio 
Maia. - Carlos Valadares. - Medeiros Neto. - Osvaldo Orico. -
Pereira da Silva. - Tancredo Neves. - Clemente Medrado. - Mi-
guel Couto. - Filadelfo Garcia. - Pinheiro Chagas. 

N.0 9 
Ao art. 13 

Aditiva 

Incluam-se as palavras: 

"Distrito Federal" 

depois da palavra "Estado" no número II e no parágrafo único 
do artigo. 

Justificação 

A correição se impõe em face do disposto no art. XV, § 1.º da 
Constituição Federal. - Eurico Sales. - Hermes de Souza. -
Nestor Jost. - Godoi Ilha. - Sílvio Echenique. - Lima Figueire-
do. - Noveli Júnior. - Fernando Flores. - Antonio Feliciano. -
Willy Frohlich. - Agripa Faria. - Plínio Gaier. - Paulo Fleuri. 
- Victorino Corrêa. - Miguel Couto. - Jaime Teixeira. - Napo-
leão Fontenele. - Rui Araújo. - Antonio Maia. - Medeiros Neto. 
- Osvaldo Orico. - Pereira da Silva. - Pinheiro Chagas. - Tan-
credo Neves. - Clemente Medrado. - Filadelfo Garcia. 
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N.º 10 

Acrescente-se ao Art. 25 mais um parágrafo: 
§ 2.º Nenhum empréstimo ou garantia de empréstimo poderá 

ser realizado com entidades bancárias ou não diretamente interes-
sadas ou partícipes de atividades petrolíferas nacionais ou es-
trangeiras. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Orlando Dan-
tas. - Eusébio Rocha. - Plínio Coelho. - Hermes de Souza. -
Breno Süveira. - Coelho de Souza. - Muniz Falcão. - Mendonça 
Braga. - Vieira Lins. - Mendonça Júnior. - Leandro Maciel. -
José Guimarães. - Lobo Carneiro. - Medeiros Neto. - José Fleuri. 
- Lima Figueiredo. - Benedito Vaz. - Joaquim Viegas. - Cam-
pos Vergal. -Nestor Jost. - Guüherme Machado. - Osvaldo Fon-
seca. - Jayme Araújo. 

N.º 11 

Ao artigo 26 dê-se a, seguinte redação: 
Art. Enquanto a sociedade e suas subsidiárias não derem divi-

dendo acima de 5 % fica ;;\.ssegurado às ações preferenciais os juros 
de 5% (cinco por cento), somente quando os dividendos que cou-
berem à União atingirem 6% (seis por cento) poderão ser fixados 
percentagens ou gratific21-ções por conta dos lucros, pela Assem-
bléia Geral de Acionistas, à administração da Socideade . 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952 . - Orlando Dan-
tas. - Euzébio Rocha.-· Plínio Coelho. - Hermes de Sousa. -
Breno Süveira. - Coelho (le Souza. - Muniz Falcão. - Mendonça 
Braga. - Vieira Lins. - Mendonça Júnior. - Leandro Maciel. -
Carvalho Neto. - José Guimarães. - José Fleuri. - Lima Fi-
gueiredo. - Benedito Vaz. - Joaquim Viegas. - Campos Vergal. 
- Medeiros Neto. - Guilherme Machado. - Nestor Jost. - Os-
valdo Fonseca. - Jaime Araújo. - Lobo Carneiro, para apoia-
mento. 

N.º 12 

Ao art. 27: 
Acrescente-se depois õa palavra "betuminoso" o seguinte: "e 

a extração do gás". 
Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1952. - Nestor Duarte. 

- Oliveira Brito. - Luís Viana. - Manoel Novaes. - Guilherme 
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Machado. - !vete Vargas. - Carlos Valadares. - José Guimarães. 
- Lafaiete Coutinho. - Vasco Filho. - Abelardo Andréa. - Aloí-
sio de Castro. - Rafael Cincurá. - Jaime Teixeira. - Moura Re-
sende. - Antonio Balbino. - Rui Santos. - Medeiros Neto. -
Aziz Maron. - Aliomar Baleeiro. - Eduardo Catalão. - Berbert 
de Castro. - Vieira de Melo. - Nelson Carneiro. - Joel Presídio. 
- André Fernandes. - Leandro Maciel. - Sá Cavalcanti. 

Ao art. 29: 
N.º 13 

Aditiva 
Acrescente-se, in fine, a expressão: "admita-se a cessão de di-

reitos às suas subsidiárias". 
Justificação 

A emenda visa a suscitar o exame jurídico do problema que a 
"Petrobrás" terá de resolver ao constituir as suas subsidiárias 
destinadas a operação de refinaria e oleodutos. 

Ocorrerá alienação ao integralizar a "Petrobrás" parte do ca-
pital das suas subsidiárias com o valor de bens e direitos cedidos 
pela União, para integralização do capital da emprêsa. 

A descentralização dos órgãos de natureza técnica exige 
a constituição de subsidiárias sob contrôle financeiro e ori-
entação técnica da holding, principalmente para operar a rêde 
de refinarias, a frota de petroleiros e os oleodutos. Parte do 
capital dessas subsidiárias terá de ser constituído necessària-
mente, pelo valor dos bens e direitos cedido pela União, no 
caso da operação das refinarias de Mataripe e Cubatão, da 
frota de petroleiros e de oleodutos Santos-São Paulo. Se a 
integralização de parte do capital de tais subsidiárias, pela 
"Petrobrás" com os bens e direitos mencionados implica na infrin-
gência do art. 2.0 do projeto parece necessária a ressalva proposta, 
ou outra que preencha a mesma finalidade. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Eurico Sales. 
- Nestor Jost. - Godói Ilha. - Sílvio Echenique. - Lima Fi-
gueiredo. - Noveli Júnior. - Fernando Flores. - Antonio Feli-
ciano. - Willy Frohlich. - Pereira da Silva. - Agripa Faria. -
Plínio Gaier. - Paulo Fleuri. - Antônio Corrêa. - Jaime Tei-
xeira. - Napoleão Fontenele. - Antônio Maria. - Osvaldo Orico. 
- Tancredo Neves. - Clemente Medrado. - Miguel Couto. - Fi-
ladelfo Garcia. - Pinheiro Chagas. 
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N.º 14 

Dê-se a seguinte redação aos parágrafos do Art. 39. 
§ 1.0 Nas emprêsas organizadas pela sociedade será garantida 

preferência às pessoas jurídicas de direito público interno e aos 
Estados e Municípios, Territórios e Distrito Federal, em cujo terri-
tório fôr extraido ou refinado óleo cru, para a aquisição de ações, 
podendo ser admitidos outros acionistas nos têrmos dos itens III, 
IV e V do art. 18. 

§ 2.0 As subsidiárias que tenham por objeto o transporte e o 
abastecimento do mercado interno só poderão ter como acionistas 
privados as pessoas físicas e jurídicas que atendam aos requisitos 
do art. 3.0 do Decreto n.0 395 de 29 de abril de 1938, e por têrmo 
desta lei. 

§ 3.º Nas emprêsas organizadas pela sociedade o limite máximo 
para a tomada de ações pelos brasileiros natos ou naturalizados 
e as pessoas jurídicas de direito privado será de 15% do capital e 
nos têrmos desta lei. 

Sala das Sessões, em 1 de setembro de 1952. - Orlando Dan-
tas. - Eusébio Rocha. - Plínio Coelho. - Hermes de Souza. -
Breno Silveira. - Coelho de Souza. - Muniz Falcão. - Osvaldo 
Fonseca. - Mendonça Braga. - Vieira Lins. - Mendonça Jú-
nior. ...,.... Leandro Maciel. -- Carvalho Neto. - Medeiros Neto. -
José Fleuri. - Lima Figueiredo. - Benedito Vaz. - Joaquim Vie-
gas. -José Guimarães. - Campos Vergal. - Jaime Araújo. - Gui-
lherme Machado. - Nesto,ir Jost. - José Guiomard. - Lobo Car-
neiro, para apoiamento. 

N.º 15 
Aditiva 

Acrescentem-se, depois do art. 39, os seguintes dispositivos: 
Art. 39-A Mediante autorização do Presidente da República, 

ouvido o Conselho Nacioni:i.l do Petróleo a Sociedade poderá finan-
ciar ou associar-se, sem as restrições previstas no artigo anterior, 
a emprêsas produtoras de artigos de seu interêsse ou consumidoras 
de matérias-primas derivadas do petróleo cujo desenvolvimento 
seja necessário à expansão de suas atividades, limitados os recui:--
sos que poderá aplicar com êsse objetivo a Cr$ 500. 000. 000,00 (qui-
nhentos milhões de cruzeiros). 
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Art. 39-B Poderá a Petrobrás participar, ainda das sociedades 
previstas no art. VI do Trabalho promulgado pelo Decreto número 
3 .131, de 5 de outubro de 1938, e de sociedades de finalidade idên-
tica e para operação fora do território nacional, mediante autori-
zação do Presidente da República, ouvido o Conselho Nacional do 
Petróleo". 

Justificação 

O primeiro dos dois novos artigos sugeridos destina-se a pos-
sibilitar a articulação da Petrobrás com emprêsas industriais que 
não se dediquem a atividades petroleiras, mas a ramos da produ-
ção industrial cujo desenvolvimento interessa à indústria do pe-
tróleo e, o segundo, a possibilitar a associação da Petrobrás nas 
sociedades mistas brasileiro-bolivianas que deverão explorar o pe-
tróleo do país vizinho, conforme tratado internacional vigente, bem 
como, associações e finalidades idênticas, noutros países. 

Ambos êsses tipos de associação da Petrobrás não comportam, 
obviamente, as mesmas restrições e limitações que devem vigorar 
para as subsidiárias. - Firman Neto. - Brígüi,o Tinoco. - Uriel 
Alvim. - Pinheiro Chagas. - Pereira da Silva. - Medeiros Neto. 
- Napoleão Fontenele. - Paulo Fleuri. - Plínio Gaier. - Willy 
Frohlich. - Carlos Roberto. - Agripa Faria. - Victorino Corrêa. 
- Jaime Teixeira. - Rui Araújo. - Antonio Maia. - Osvaldo 
Orico. - Tancredo Neves. - Ranieri Mazzilli. - Clemente Me-
drado. - Miguel Couto. - Filadelfo Garcia. - Godói Ilha. -
Sílvio Echenique. - Bias Fortes. 

N.º 16 

Ao artigo 40 inclua-se entre os artigos citados "o artigo 33". 
Sala das Sessões em 4 de setembro de 1952. - Orlando Dan-

tas. - Eusébio Rocha. - Plínio Coelho. - Hermes de Souza. -
Breno Silveira. - Coelho de Souza. - Muniz Falcão. - Mendonça 
Braga. - Mendonça Júnior. - Carvalho Neto. - José Guimarães. 
- José Guiomard. - Lobo Carneiro. - José Fleuri. - Lima Fi-
gueiredo. - Benedito Vaz. - Joaquim Viegas. - Campos Vergal. 
- Guilherme Machado. - Osvaldo Fonseca. - Medeiros Neto. -
Jaime Araújo. - Nestor Jost. 
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N.º 17 
Redija-se assim o artigo 41: 
"Art. 41. Não ficam prejudicadas as autorizações para insta-

lação de refinarias no País, feitas até o dia 30 de junho de 1952, 
salvo se as mesmas não estiverem em funcionamento dentro do 
prazo de dois anos a contar desta lei". 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952 . - Flores da 
Cunha. - José Cândido. - Waldemar Rupp. - Pereira Lo-pes. 
- Aral Moreira. - Humberto Moura. - Wanderlei Júnior. -
Artur Santos. - Paraílio Borba. - Iris Meinberg, para apoiamento 
- Vasco Filho. - Marino Machado. - Clóvis Pestana. - Arnaldo 
Cerdeira. - Eduardo Catalão. - Flávio Castrioto. - Napoleão 
Fontenele. - Edison Passos. - Dulcino Monteiro. - Lafaiete Cou-
tinho. - Galeno Amado. - Jaime Araújo. - José Fleuri. - Be-
nedito Vaz. - Ostoja Roguski. - Manoel Peixoto. - Victor Issler. 

N.º 18 
No art. 49 e seus par~grafos l.º e 2.0 diga-se "Estados, Terri-

tórios e Distrito Federal" em vez de "Estados e ao Distrito Federal". 
Câmara dos Deputados, em 4 de setembro de 1952. - José 

Guiomard. - Aluísio Ferreira. - Coaraci Nunes. - Rodrigues 
Seabra. - Getúlio Moura. - Ranieri Mazzilli. - Magalhães Pinto. 
- Ovídio de Abreu. - Jaime Teixeira. - Aral Moreira. - Rai-
mundo Padilha. - Lício Borralho. - Armando Falcão. - Hum-
berto Moura. - Jorge Jabour. - Francisco Aguiar. - Benedito 
Vaz. - Nelson Parijós. - Jaime Araújo. - Virgílio Corrêa. -José 
Fleury. - Ruy Araújo. - Orlando Dantas. - Barros Carvalho. -
Leônidas Melo. - Heitor Beltrão. - Virgínia Santa Rosa. - Me-
deiros Neto. - Antônio Balbino. - Osvaldo Orico. - Victor Issler. 
- Plínio Gaier. - Oscar Passos. - Félix Valais. 

Justificativa 

à emenda n.º 18 art. 49 
A primeira suspeita contra esta emenda será com respeito à 

da sua inconstitucionalidade, já que é evidente o seu caráter de 
justiça. A Constituição parece omitir os Territórios quando trata 
da distribuição de impõsio único. Liquidemos, porém, de início 
êsse argumento que tanto vem prejudicando as unidades brasi-
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!eiras para as quais a União tem deveres imprescritíveis, os Terri-
tórios Federais. A omissão se dá realmente no § 2.º item VI do 
art. 6.0 quando se fala da distribuição de sessenta por cento no 
mínimo de cada impôsto único, a ser feita entre "Estados, Distrito 
Federal e Municípios". Mas, isto não implica em cortar os terri-
tórios dos restantes quarenta por cento destinados à União. Qual-
quer lei poderá arbitrar a maneira, e o quantum que se queira dar 
a êles. E daí a presente emenda, destinada a pôr fim a esta in-
justiça clamorosa da lei n.0 302 cujos programas de prioridade vêm 
impedindo totalmente a presença dos Territórios, mesmo no caso 
de quantias ínfimas, na distribuição dos bilhões de cruzeiros dêsse 
impôsto cuja arrecadação leva a certos Estados verbas quase iguais 
à receita de todos os seus tributos. 

Câmara dos Deputados, 4 de setembro de 1952. - José Guio-
mard Santos. 

N.0 19 

Substitua-se a redação do art. 49 pela seguinte: 
"A receita da tributação sôbre lubrificantes e combustíveis lí-

quidos, importados e produzidos no país, a que se refere a lei nú-
mero 302 de 13 de junho de 1948, constitui o Fundo Rodoviário Na-
cional, destinado à construção, melhoramento e conservação de 
estradas de rodagem, compreendidas nos Planos Rodoviários Na-
cional Estaduais e Municipais. 

§ 1.0 Do total do Fundo Rodoviário Nacional 40% (quarenta 
por cento) constituem receita do Departamento Nacional de Es-
tradas de Rodagem. 

§ 2.º Do total do Fundo Rodoviário Nacional 48% (quarenta e 
oito por cento) serão entregues aos Estados e ao Distrito Federal, 
feita a distribuição da seguinte forma: 

I - 45% (quarenta e cinco por cento) proporcionalmente aos 
consumos de lubrificantes e combustíveis líquidos. 

II - 35% (trinta e cinco por cento) proporcionalmente às 
populações . 

III - 35% (trinta e cinco por cento) proporcionalmente às 
superfícies . 

§ 3.0 Os restantes 12% (doze por cento) do Fundo Rodoviário 
Nacional serão entregues aos Estados, aos Territórios e ao Distrito 
Federal, feita a distribuição da mesma forma indicada no pará-
grafo anterior e deverá cada Estado ou Território entregar aos 
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seus municípios a quota que lhes couber, divididas nas mesmas con-
dições entre os municípios, adotando-se como base do consumo o 
número de veículos rodoviários motorizados e licenciados, enquan-
to não fôr conhecido exatamente o consumo de lubrificantes e com-
bustíveis líquidos em cada município do mesmo Estado ou Ter-
ritório. 

§ 4.º No mais ficam mantidas as condições estabelecidas na 
lei n.º 302 de 13 de julho de 1948. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Saturnino Bra-
ga. - Manhães Barreto. - Getúlio Moura. - Clemente Medrado. 
- José Esteves. - Olinto Fonseca. - Celso Peçanha. - Vieira 
Lins. - Ranieri Mazzilli. - Lima Figueiredo. - Novelli Júnior. -
Nestor Jost. - Godói Ilha. - Clóvis Pestana. - Willy Frõhlich. 
- João Agripi,no. - Agripa Faria. - Napoleão Fontenele. - Men-
donça Neto. - Mendonça Júnior. - Jorge Jabour. - Rondon Pa-
checo. - Artur Audrá. - Menotti del Picchia. - Mário Altino. -
Manoel Peixoto. - Brígido Tinoco. - !vete Vargas. - Tancredo 
Neves. - Uriel Alvim. -r Pinheiro Chagas. - Jorge Lacerda. -
Hermes de Souza. - Teriório Cavalcanti. - Maurício Jop-pert. -
Lúcio Bittencourt. - Carlos Roberto. - Bias Fortes. - Galdino 
do Vale. - Raimundo Padilha. - Lopo Coelho. 

N.º 20  
Acrescente-se:  

CAPtTULO IV  
Pisposições finais 

Art. - Fica a Petrobrás S. A., independentemente de lei es-
pecial, autorizada a importar petróleo bruto para a refinação no 
País. 

§ único - Para êsse fim, instalará refinarias em Belém, Es-
tado do Pará, e em Coni:mbá, Estado de Mato Grosso. 

Justificação 

1. Como acontece em outros países, onde existe petróleo ou 
onde não existe, poderá importar o produto bruto para as refina-
rias nacionais . 

2. No caso do BrasU, o produto teria procedência mais indica-
da em Repúblicas vizinhas, como a Venezuela e Bolívia; e daí, a 
emenda estabelecer a localização de refinarias em Belém do Pará 
e em Corumbá, Estado de Mato Grosso. 
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3. No entanto, isto não significa que obrigatoriamente o 
produto importado será apenas refinado nas localidades previstas 
na presente emenda. Mas, indiscutivelmente são pontos que nos 
parecem indicados para tal finalidade, inclusive para a refinação 
do petróleo nacional que se diz existir nessas duas regiões. 

Sala das Sessões, 4 de setembro de 1952. - Dolor de Andrade. 
- Aral Moreira. - Godói Ilha. - Vasconcelos Costa. - Hermes 
de Souza. - Vieira Lins. - Fernando Flores. - Tenório Cavalcanti. 
- Francisco Aguiar. - Ataíde Bastos. - Virgínio Santa Rosa. -
Deodoro Mendonça. - José Guimarães. - Muniz Falcão. - Eu-
zébio Rocha. - Rui Santos. - Clemente Medrado. - Victorino 
Corrêa. - Antônio Peixoto. - Medeiros Neto. - José Esteves. -
Dulcino Monteiro. - Feliciano Pena. - Getúlio Moura. - Sílvio 
Echenique. - Orlando Dantas. - Mendonça Braga. - Vasco Fi-
lho. -Antônio Corrêa. - Joaquim Viegas. - Mendonça Júnior. 

N.0 21 

Inclua-se onde convier: 
"Art. - Ao Estado em cujo território fôr extraído ou refinado 

óleo cru ou explorado gás natural será assegurada a preferência, 
com o concurso dos seus municípios, para a participação nas so-
ciedades subsidiárias destinadas à sua refinação ou distribuição, 
até o montante de 49% do seu capital. 

§ l.º Sempre que o Estado produtor de petróleo ou de gás ma-
nifestar o propósito de usar da preferência de que trata êste ar-
tigo, ser-lhe-ão atribuídas ou transferidas pela Petrobrás S. A., 
nos limites prefixados, as ações que o mesmo se proponha tomar 
e para cuja integralização serão, previamente, estabelecidos os pra-
zos e condições que visando a facilitar a colaboração do Estado, não 
sacrifiquem, no entanto, os interêsses relacionados com a consti-
tuição e o funcionamento da subsidiária de que o mesmo deva 
participar. 

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

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Manoel Novaes. 
-Nestor Duarte. - Luiz Viana. - Gileno Amado. - !vete Vargas. 
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- Carlos Valadares. - José Guimarães. - Lafaiete Coutinho. -
Vasco Filho. - Rui Santos. - Antônio Balbino. - Medeiros Ne-
to. - Sá Cavalcanti. - Leandro Maciel. - Aziz Maron. - Aliomar 
Baleeiro. - Eduardo Catalão. - Berbert de Castro. - Joel Pre-
sidio. - Nelson Carneiro. - Vieira de Melo. - Aloísio de Castro. 
- Jaime Teixeira. - Abelardo Andréa. - Rafael Cincurá. 

N.0 22 

Acrescente-se onde convier: 
Art. 1.º - A Petrobrás S. A., às demais sociedades, organiza-

ções e emprêsas subsidiárias, é vedado onerar, em conjunto por 
períodos ou não de produção, os produtos ou subprodutos do petró-
leo nacional, ainda que para garantia de qualquer operação de 
crédito. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Carmelo 
d'Agostino. - Ponce de Arruda. - Saulo Ramos. - Vieira Lins. 
- Pereira Lopes. - Lúcio Bittencourt. - Plínio Coelho. - Paulo 
Couto. - Achilles Minca,.rone. - Alberto Botina. - Nelson Omeg-
na. - Severino Maris. - Paraílio Borba. - Lício Borralho. -
Marrey Júnior. - Paranhos de Oliveira. - Moura Andrade. -
Paulo Fleuri. - Artur Audrá. - Machado Sobrinho. - Vasconce-
los Costa. - Orlando Dantas. - Euzébio Rocha. - Menotti del 
Picchia. - Osvaldo Orico. - A. Falcão. 

N.º 23 

Emendas à tabela mencionada no art. 15. 

Ad~tivas e substitutivas 

1.ª - No item A) -- Automóveis, inclusive camionetas, letra 
b) - De aluguel, acrescente a seguinte frase, depois da palavra 
"fabricação", no final da nota: 

"bem como qualquer outro que seja o único possuído 
e diretamente explorado pelo proprietário". 

2.ª - No item B) -- Veículos Aéreos, letra b) - Para Trans-
portes industriais ou comerciais e serviços especializados, onde se 
diz: 

"Com motores até 150 H.P. - Cr$ 300,00. 
"com motores de mais de 1.000 a 2.000 H.P. - ..... . 

Cr$ 2. 500,00". 
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Diga-se: 
"com motores até 150 H.P. - Cr$ 600,00". 
"com motores de mais de 1.000 H.P. - Cr$ 2.600,00". 

3.ª - No item E) - Veículos Aéreos acrescente-se o seguinte, 
in fine: 

"c) - Para instrução . .. isentos". 
Justificação 

As três emendas apresentadas têm por objetivo: quanto à l.ª 
guardar coerência com o disposto na nota ao item B) - Cami-
nhões e outros veículos de carga, quando o proprietário o usa como 
instrumento individual e exclusivo de trabalho. 

Quanto à 2.ª: evitar o fracionamento das ações e obrigações 
da Sociedade, no valor de Cr$ 200,00 cada uma. 

Quanto à 3.ª, restabelecer a isenção proposta pelo Executivo, 
para os aviões usados nas escolas de instrução e aeroclubes. ----
Eurico Sales. - Hermes Pereira de Souza. - Nestor Jost. - Sílvio 
Echenique. - God6i Ilha. - Lima Figueiredo. - Fernado Flores. 
- Antônio Feliciano. - Willy Frohlich. - Agripa Faria. - Plínió 
Gaier. - Paulo Fleuri. - Vitorino Corrêa. - Jaime Teixeira. -
Napoleão Fontenele. - Rui Araújo. - Filadelfo Garcia. - Miguel 
Couto. - Pereira da Silva. - Medeiros Neto. - Antônio Maia. -
Carlos Valadares. - Osvaldo Orico. - Tancredo Neves. - Cle-
mente Medrado. - Pinheiro Chagas. 

N.º 24 

Substitua-se a Nota 1.ª Tabela A a que se refere o art. 15, 
pela seguinte: 

Nota l.ª Reduzem-se de 10% as contribuições quanto aos auto-
móveis de mais de 2 anos de fabricação; de 20%, quanto aos de mail; 
de 3 até 5 anos; de 40%, quanto aos de mais de 6 até 7 anos<: 
assim sucessivamente, elevando-se a redução a mais de 10% na 
proporção do aumento de cada ano de fabricação, até isentarem-se 
todos de mais de 12 anos. 

Sala das Sessões, em 4 de setembro de 1952. - Mário Altino. 
- Manoel Peixoto. - Artur Audrá. - Saturnino Braga. - Nels01t 
Omegna. - Alberto Bottino. - Achilles Mincarone. - Lício Bor-
ralho. - Vieira Lins. - Breno Silveira. - Lúcio Bittencourt. --
Eusébio Rocha. - Benedito Mergulhão. - Lutero Vargas. - Mou-



- 436 -

ra Resende. - Artur Santos. - Ranieri Mazzilli. - Noveli Jú-
nior. - Lima Figueiredo. - Filadelfo Garcia. - Amando Fontes. 
- Carlos Roberto. - Lopo Carneiro. - Paraílio Borba. - Menotti 
del Picchia. - Marrey Júnior. 

N.º 25 
Acrescente...se como disposição transitória, onde convier: a 

emenda número 21 do Sr. Aliomar Baleeiro e outros, o seguinte: 
"A lei n.º 302, de 13-7-48 prevalecerá durante o exercício de 

1953, devendo o novo critério vigorar a partir de 1954". -·Moura 
Andrade. - Pereira Lopes. - Nelson Omegna. - Vieira Lins. -
Osvaldo Fonseca. - Mário Altino. - Celso Peçanha. - Manhães 
Barreto. - Lício Borralho. - Henrique Pagnoncelli. - Severino 
Maris. - Eusébio Rocha. - Cirilo Jr. - Ranieri Mazzilli. - Bar-
ros Carvalho. - Nestor Duarte. - Heitor Beltrão. - Lima Figuei-
redo. - Aliomar Baleeiro. - Coaraci Nunes. - Menezes Pimentel. 
- Moreira da Rocha. - Otávio Lobo. - Mirócles Veras. - NoveUi 
Jr. - Iris Meinberg. "I Leónidas Melo. - Antônio Balbino. 

N.º 26 
Ao art. 27, § 3.0 

Onde se diz: 30 % 
diga-se: 20%. 
Sala das Sessões, e:rp. 5 de setembro de 1952 . - Nestor Duarte. 

- Aliomar Baleeiro. - Carlos Valadares. - Antônio Balbino. -
Orlando Dantas. - Artur Santos. - Barros Carvalho. - Rafael 
Cincurá. - José Guimarães. - Luís Viana. - Nelson Carneiro. -
Aluísio de Castro. - Joel Presídio. - Berbert de Castro. - Lima 
Cavalcanti. - Vasco Fi~ho. - Armando Falcão. - Godói Ilha. -
Nelson Parijós. - Antônio Maia. - Jales Machado. - Dolor de 
Andrade. - Paulo Fleuri. - Osvaldo Trigueiro. - Rui Santos. -
Félix Valois. - Nelson Omegna. - Lício Borralho. - Amando 
Fontes. - Plínio Coelhp. - Rodrigues Seabra. - Hélio Cabal. -
Jaime Teixeira. - Oliveira Brito. - Ivete Vargas. - Guilherme 
Machado. 

N.º 27 
Inclua-se onde convier: 
"Art. Ao proprietário do solo, a fim de ressarcir os prejuízos 

decorrentes da exploração do subsolo será assegurado uma partici· 
pação de 1 % sôbre o valor do óleo bruto ou gás eJCtraido. 
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Parágrafo único. Quando preferir o proprietário do solo po-
derá pleitear as indenizações previstas na legislação em vigor, e 
nesse caso perderá direito à participação acima prevista. 

Sala das Sessões, em 5 de setembro de 1952. - Luís Viana. -
Antônio Balbino. - Para apoiamento. - Guilherme Machado. -
José Pedroso. - Carvalho Neto. - Orlando Dantas. - Alde Sam-
paio. -Samuel Duarte. -Antônio Maria Correia. - Jorge Jabour. 
- Benedito Vaz. - Ferreira Lins. - Barros Carvalho. - Jales 
Machado. - Rafael Cincurá. ~ Humberto Moura. - Moura An-
drade. - Olinto Fonseca. - Rui Santos. - Heitor Beltrão. - Mau-
rício Joppert da Silva. - Osvaldo Trigueiro. - Galdino do Vale. 
- Emílio Carlos. 

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

I-Vinte e sete emendas, devidamente apoiadas nos têrmos do 
Regimento foram apresentadas ao projeto 1.516, em segunda dis-
cussão. 

II - A emenda de número 1, na realidade se desdobra em seis 
emendas, que têm, nos têrmos de prévia coordenação, o evidente 
propósito de corrigir defeitos de forma de certos preceitos ou mo-
dificar alguns dispositivos no sentido de entendimentos feitos entre 
os próprios relatores das diversas Comissões e líderes de Partidos, 
por ocasião dos debates na primeira fase. Assim é que a primeira 
parte da emenda visa a corrigir a ementa do projeto o que não se 
poderia conservar nos seus têrmos originários em virtude da ex-
tensão que a matéria tomou e que está expressa na última redação. 
A segunda parte se refere ao acréscimo da palavra "inicialmente" 
no dispositivo que estabelece o capital com que a Sociedade será 
organizada, palavra tão mais necessária, quanto logo no parágrafo 
imediato, se faz menção ao aumento do mesmo capital para 10 bi-
lhões de cruzeiros. A terceira diz respeito ao esclarecimento que 
se convencionou com o objetivo de tornar expresso o princípio de 
que as sociedades de economia mista que, para participarem da 
Petrobrás, estariam dispensadas da prova de nacionalidade brasi-
leira de seus acionistas, seriam apenas as já existentes. Com a 
quarta parte da emenda n.0 1, em redação feita de acôrdo com o 
próprio autor do dispositivo que se pretende modificar e que foi 
o deputado Paulo Sarasate, teve-se em mira pôr em harmonia com 
os princípios defendidos no parecer da Comissão de Justiça, ante-
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riormente prolatado a preocupação de não tornar imunes da fisca-
lização, em têrmos não obstativos da flexibilidade de movimentos 
da Sociedade, pelo Congresso e pelo Tribunal de Contas, a ativi-
dade da Petrobrás. Com a quinta, o propósito foi evitar a impro-
priedade do verbo organizar, em relação às subsidiárjas que fôssem 
resultantes de associação a emprêsas já existentes e que a Petro-
brás devesse absorver. Com a última parte da emenda número 1, 
corrigiu-se um êrro de expressão que, na prática poderia dificultar 
a utilização pela Petrobrás dos saldos orçamentários da C . N. P. 

As emendas a que acabamos de fazer referência não permitem 
qualquer objeção de natureza constitucional e, sob o aspecto ju-
rídico, melhoram o texto do projeto - merecendo, pois, aprovação. 

III - A emenda número 2 pedindo a supressão, na alínea II 
do artigo 1.º, das palavras "fluvial e lacustre" - não pode ser 
impugnada por motivos de ordem constitucional ou jurídica, e, 
quanto ao mérito, está amplamente justificada com argumentos 
para os quais haverão d,e atentar as outras comissões mais espe-
cificamente ligadas ao p;roblema, especialmente a de Transportes. 

IV - A emenda número 3, estabelecendo taxação sôbre cava-
los de corridas é matéri~ de competência específica da Comissão 
de Finanças. 

V - A emenda número IV, pedindo a transferência do pará-
grafo único do artigo 14 do capítulo III seção II, para o capítulo 
IV, que trata das Disposições Finais envolve um problema de téc-
nica legislativa. E tem procedência. O dispositivo que trata da 
aplicação do produto de contribuições e multas das emprêsas por 
exceção, não compreendidas no regime do monopólio, ficará mais 
adequadamente na parte das disposições finais. Pela aprovação. 

VI - A emenda 5 visa a modificar o inciso III do artigo 18, 
no sentido de estabelecer, quanto às pessoas físicas, para serem 
acionistas da Petrobrás apenas a exigência de que sejam brasi-
leiras, suprimindo a condição de casamento com brasileiros e qual-
quer referência ao regime matrimonial. O assunto já foi muito 
debatido. A emenda que se visa a modificar havia sido objeto de 
um entendimento político que, sem dúvida, em nosso entender 
pessoal, foi a têrmos extremados sob tal aspecto. Não há objeções 
jurídicas ou constitucionais à emenda. 

VII - A emenda número 6, ao contrário da anterior, que é de 
tendência mais liberal, pleiteia não permitir aos particulares ou 
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pessoas jurídicas de direito privado aquisição de ações senão pre-
ferenciais, propondo alterar a fórmula que havia sido aprovada em 
primeira discussão, na base de entendimento político, de permitir 
a tais pessoas a tomada de ações ordinárias em número, porém, 
pré-delimitado. Não há, também quanto à emenda, objeções de 
ordem constitucional ou jurídica, embora possa ter conseqüências, 
no plano financeiro ou econômico da Sociedade, que mais à justa 
serão apreciadas por outras Comissões. A emenda número 7 é con-
seqüência da de número 6. 

VIII - A emenda número 8 suscita o debate sôbre a composi-
ção em bases diferentes do Conselho Fiscal, que na redação atual 
do projeto ficou organizado de acôrdo com a orientação traçada 
pela Comissão de Economia, que, no particular mais adequada-
mente, poderá examinar a dúvida suscitada na emenda em aprêço 
sôbre a inconveniência de se evitar a participação da União no 
Conselho Fiscal da Petrobrás. Jurídica ou constitucionalmente, 
nada obsta a qualquer dos critérios. 

IX - A emenda número 9 corrige uma omissão do projeto 
que, na matéria do artigo 13, fugindo ao que determina o pará-
grafo 2.º do artigo 15 da Constituição, não havia feito referência ao 
Distrito Federal. Deve ser aprovada. 

X - A emenda número 10 é matéria de competência das Co-
missões de Economia e de Finanças . 

XI - O mesmo ocorre com a emenda número 11 . 
XII - A emenda número 12 corrige uma omissão do artigo 27, 

que havia esquecido a referência ao "gás extraído" prevendo ape-
nas, as hipóteses de extração de óleo. Deve ser aprovada. 

XIII - A emenda número 13 traz ao debate um problema 
realmente relevante. É que o artigo 29 estabelecendo a inaliena-
bilidade dos bens e direitos da União cedidos à Petrobrás, nenhuma 
referência, no entanto, fêz à hipótese das Subsidiárias, cabendo, 
muito a propósito a indagação que ela suscita. E realmente deve 
ser ressalvada a possibilidade de fazer a Petrobrás cessão às suas 
subsidiárias do exercício de direitos que a União lhe confira a res-
peito de exploração de jazidas, direitos êstes que representarão 
valor econômico com o qual a Petrobrás se beneficiaria na integra-
lização do capital das mesmas subsidiárias. Com tal propósito apre-
sentamos à emenda número 13 a seguinte subemenda: 
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Redija-se, assim, o artigo 29 do projeto: 

"Art. 29 - Os direitos relativos a concessões e auto-
rizações referentes a jazidas de óleo mineral, refinarias e 
oleodutos que a Sociedade receber da União serão inalie-
náveis ainda quando, como valor econômico, seja, pela Pe-
trobrás, cedido o seu direito de utilização dos mesmos a 
qualquer dessas subsidiárias". 

XIV - A emenda número 14 repete questão já apreciada, e 
no seu parágrafo primeiro já está em parte prejudicada pela emen-
da número 21 que, adiante, examinaremos. O problema na limi-
tação a que se refere o parágrafo 3.o deve ser examinado, quanto 
ao mérito, pela Comissão de Economia . Do ponto de vista consti-
tucional ou jurídico, nenhuma objeção. 

XV - A emenda número XV (15) tem duas partes. Na pri-
meira, cogita-se da idéia de permitir que a Petrobrás auxilie ou 
estimule emprêsas que, não se dedicando diretamente às atividades 
da indústria petrolífera,, explorem, no entanto, ramo afim. Com 
alteração, apenas da importância máxima que se poderá destinar 
a tais objetivos é a emenda reprodução do pensamento contido 
na parte final da emenda número 80 que, em primeira discussão 
havia sido apresentada pelo deputado Osvaldo Fonseca. É realmen-
te, uma hipótese que dev(~ ser prevista sendo prudente a aprovação 
da emenda, nesta parte. Na parte final, sana, ainda, a emenda nú-
mero 15 outra deficiência do projeto ao tratar da hipótese, que não 
pode deixar de ser prevista, por fôrça de razões que já desenvolve-
mos em nosso parecer ar+terior, e que diz respeito às socidades de 
.finalidade idêntica que di,:ivam operar fora do território nacional. 

XVI - A emenda 16 submete ao regime de informações ao 
Congresso Nacional as subsidiárias da Petrobrás. Nenhuma objeção. 

XVII - Com a emer:i.da número 17, o que se propõe é a modi-
ficação do artigo 42, com o objetivo de se fixar que as refinarias 
concedidas e ainda não instaladas só ficariam excluídas do regime 
de monopólio instituído :pela lei em elaboração se estivessem em 
funcionamento dentro de dois anos. Como está no dispositivo que 
se pretende modificar, o prazo que uma vez fixado será irreformá-
vel a partir da vigência da lei, será o estabelecido em decisão do 
Conselho Nacional do Petróleo. Estamos informados de que é esta 
(a solução indicada na er,nenda) a fórmula preferida pelo C. N. P., 
para que o assunto fique logo resolvido na lei e não ao critério do 

http:emer:i.da
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Conselho. Do ponto de vista jurídico e constitucional, não há 
objeção a qualquer das soluções propostas. 

XVIII - A emenda número 18 determina a inclusão dos Ter-
ritórios na participação do produto do impôsto único sôbre com-
bustíveis. A questão, à primeira vista nos pareceu simpática. O 
fato, porém, é que tendo assegurado uma parcela do impôsto aos 
Estados e aos Municípios, a Constituição Federal, não incluiu os 
territórios - de modo que é impraticável a conciliação com o texto 
constitucional da retirada, por meio de lei federal, de uma parte 
do que só aos Estados e Municípios é atribuído no artigo Constitu-
cional, a fim de surgir uma cota em favor dos Territórios. Não há 
dúvida que é uma injustiça. Mas a única possibilidade de discussão 
do Projeto 1.516, vitoriosa para resolver o assunto sem a irremo-
vível objeção constitucional será a de se imaginar uma proposição 
em que a cota dos Territórios seja reservada ou retirada da parte 
que cabe à União, em relação a cujos direitos e interêsses tem o 
Congresso Nacional competência para legislar. Como está, porém, 
não nos parece, constitucionalmente, viável a emenda - o que la-
mentamos estar na contingência de declarar. 

XIX - A emenda 19 foi a que provocou maiores debates na 
segunda discussão do Projeto 1.516. Vitoriosa a emenda 21, de 
primeira discussão, que estabeleceu novo critério de distribuição do 
impôsto único sôbre combustíveis, na base de adotar igualdade de 
percentagens para os diversos critérios fixados na Constituição -
a emenda 19 - coordenada pelos que não se conformaram com a 
decisão do plenário, objetiva o estabelecimento de uma fórmula in-
termediária, segundo a qual, sem chegar à igualdade da emenda 
vitoriosa quanto à percentagem, também se afasta da fórmula da 
Lei número 302 reduzindo um pouco a percentagem sôbre o con-
sumo para aumentar a parte da população. 

O mérito do problema compete às Comissões de Transportes e 
de Finanças. No que se relaciona com a competência da Comissão 
de Constituição e Justiça, porém, não temos razão para abandonar 
os argumentos desenvolvidos no parecer anterior, ao qual não fo-
ram feitas nesta Comissão de Constituição e Justiça, porém não 
temos razão para abandonar os argumentos desenvolvidos no pare-
ser anterior aos quais não foram feitas, nesta Comissão, quaisquer 
reservas. Na emenda número 19, porém ainda que se entenda -
como nós o fizemos - que na melhor compreensão do texto cons-



- 442 -

titucional conduz à uniformidade percentual entre os diversos ele-
mentos ali indicados, a nós parece fora de dúvida que não é possível 
elaborar nenhuma lei cogitando da distribuição do chamado impôs-
to único sôbre combustíveis, com exclusão da parte relativa à 'P'f'Odu-
ção. Se a Constituição, de fato, determina que "sessenta por cento 
serão entregues aos Estados e ao Distrito Federal e aos Municípios 
proporcionalmente à sua superfície, população, consumo e produ-
ção" (art. 15 parágrafo 2.º) ainda que se entenda que cada qual 
dêstes elementos não deva entrar no cálculo com o mesmo pêso 
percentual é evidente que nenhum de tais elementos pode ser ex-
cluído, sem ferir o imperativo constitucional. E a emenda 19, sob 
tal aspecto, eliminado o fator produção, descumpre o mandamento 
constitucional sejam quais forem as razões de ordem prática que 
a isso tenham levado o seu autor. 

XX - A emenda 20 determina a importação de petróleo bruto 
para refinação no Pais e a instalação de refinarias em determina-
dos pontos do território nacional. Mesmo sem tal dispositivo ela 
poderá praticar aos atos a que se refere a emenda 20. Sôbre a 
necessidade de se fixar tial preceito no texto em elaboração, dirão 
as outras Comissões, semio, porém, para observar que emenda se-
melhante relativa a uma refinaria em Manaus foi rejeitada na pri-
meira discussão. 

XXI - A emenda niímero 21 é a emenda 20 da primeira dis-
cussão, feitas as correçõe~ nos pontos que inspiraram a reação con-
tra o que foi manifestado em plenário. Trata de assegurar em têr-
mos, a preferência em favor dos Estados na tomada do capital das 
subsidiárias que se organizem em seu território, em relação às ações 
que a Petrobrás não rese1;ve para si própria. Deve-se observar que 
o parágrafo 2.0 desta em~nda tem modificação de forma do pará-
grafo 5.º do artigo 39 do projeto. 

XXII - A emenda :22 contém matéria de competência das 
outras Comissões técnicas que deverão apreciar o mérito nada ha-
vendo a objetar à mesma quanto ao aspecto constitucional. 

XXIII - As emendas 23 e 24 alteram a tabela. Matéria de 
competência da Comissãq de Finanças. 

XXIV - A emenda 25 visa a estabelecer que as modificações 
introduzidas na Lei 302, quanto ao impôsto único, sàmente preva-
lecerão a partir de 1954 . As Comissões de Economia e de Finanças 
dirão do seu mérito. 
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XXV - A emenda 26 reduz de 30% para 20% a participação 
dos municípios no "royalty" atribuído aos Estados pelo artigo 27. 
Assunto para as Comissões de Economia e de Finanças, e mesmq., 
para a de Transportes. 

O assunto já foi examinado na primeira discussão e as Comis-
sões opinaram a respeito abundantemente nada tendo o relator 
que aduzir ao que já manifestou em seu parecer anterior. O ple-
nário já rejeitou tôdas as emendas de primeira discussão com o 
mesmo objetivo. 

Sala "Afrânio de Melo Franco", em 8 de setembro de 1952. -
Antônio Balbino, relator. 

A Comissão de Constituição e Justiça, consideradas as razões 
desenvolvidas no parecer do relator e nos têrmos das deliberações 
que constam da ata dos trabalhos aceitou as conclusões do mesmo 
parecer, em relação a tôdas as emendas sendo que, em relação à 
emenda número 19, por simples maioria, aceitou a sua inconstitu-
cionalidade por entender que na expressão "proporcionalmente a 
que se refere o parágrafo 2.º do artigo 15 da Constituição" está im-
plícita a unüormidade das percentagens de acôrdo com o critério 
que prevaleceu no artigo 49 do projeto. 

Sala "Afrânio de Melo Franco", em 8 de setembro de 1952. -
Marrey Júnior, Presidente, vencido quanto à emenda 19. - Antô-
nio Balbino, relator. - Osvaldo Trigueiro. - Augusto Meira. -
Manoel Ribas. - Antônio Horácio. - A. Godói Ilha, vencido quan-
to à rejeição da emenda 19. - Tarso Dutra, vencido quanto à 
emenda 19. - Dolor de Andrade, vencido quanto à emenda núme-
ro 20, de minha autoria. - Flores da Cunha. - Rondon Pacheco, 
com restrições. - Daniel de Carvalho. - Moura Rezende, ven-
cido quanto à emenda 19. - Antônio Peixoto. 

PARECER DA COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES 
E OBRAS PúBLICAS 

Retorna pela última vez, à Comissão de Transportes, Comuni-
cações e Obras Públicas, o Projeto n.º 1. 516, acompanhado de vinte 
e sete emendas, tôdas elas dentro do que preceitua o nosso Regi-
mento, isto é, têm as assinaturas de pelo menos vinte e cinco dos 
senhores Deputados. Cumpre-me, pois, relatá-las perante esta dou-
ta Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 
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EMENDA N.o 1 

A emenda n.º 1, na realidade, compreende seis proposições di· 
ferentes, que decorreram do entendimento interpartidário que, em 
tão boa hora, presidiu a votação em 1.ª discussão do tão discutido 
projeto que cria a Petrobrás - o grande instrumento que propor-
cionará nossa libertação econômica, no que tange à produção de 
lubrificantes e combustíveis líquidos. 

Visa a emenda n.0 1, nas suas diversas proposições, dar sentido 
às modificações que sofreu o projeto governamental em virtude 
dos entendimentos que se verificaram entre as diversas correntes 
partidárias em que se divide a Câmara dos Deputados, como um 
reflexo da opinião pública brasileira. 

Na primeira proposição da emenda n.0 1, se propõe a modifi· 
cação da emenda do projeto, no que estamos de acôrdo. 

Na segunda parte propõe a emenda modificação do artigo 2.0 

do projeto mandando acr
1

escentar a palavra "inicialmente" depois 
das palavras "A sociedade terá". Indubitàvelmente, procede a pro-
posta da emenda n.0 1, nesta parte, pois visa esclarecer melhor o 
dispositivo que estabeleci~ o capital com que a Sociedade a ser 
organizada principiará a operar. 

Estamos, dêste modo, de acôrdo com a proposta nesta parte 
da emenda número 1. 

A seguinte ·e a terceira parte, se referem às Sociedades de eco-
nomia mista que poderão participar da Petrobrás . A emenda visa 
restringir apenas, às atuais sociedades de economia mista existentes 
no País, a participação na Petrobrás sem a obrigação da prova de 
nacionalidade brasileira tje seus acionistas. 

Embora julgue extremamente exagerada esta iniciativa, so-
mos favoráveis em virtude do entendimento interpartidário há 
pouco invocado. 

O item 4.º da emenqa n.º 1 visa satisfazer uma corrente de 
opinião existente na Câmara, que deseja ser subordinada a Petro-
brás ao Tribunal de Contas e ao Congresso. 

Do entendimento havido entre os partidos surgiu a redação 
proposta no item 4.0 que, ao nosso ver, atende àquela corrente de 
opinião acima referida e não compromete a flexibilidade que ne-
cessita ter a Emprêsa que se pretende criar, Somos pela sua apro-
vação. 
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O quinto item da emenda n.0 1 tem por finalidade dar maior 
clareza ao artigo 39, que dispõe sôbre a criação de subsidiárias. Me-
rece, a nosso ver ser aprovado. 

A última parte da emenda n.0 1 visa corrigir o artigo 48, evi-
tando düiculdades futuras na utilização pela Petrobrás dos saldos 
orçamentários do Conselho Nacional do Petróleo. Somos pela sua 
aprovação. 

EMENDA N.o 2 

A emenda n.º 2 visa excluir do monopólio da União o trans-
porte fluvial e lacustre do óleo bruto e de seus derivados. 

A justificação feita pelos autores da emenda esclarece perfeita-
mente a necessidade da aprovação da emenda. Somos, pois, favo-
ráveis à sua aprovação. 

EMENDA N.o 3 

A emenda n.0 3 pugna pela taxação dos cavalos de corrida. 
Somos de parecer que foge à competência da nossa Comissão a 
apreciação desta emenda. Sôbre ela deve opinar a Comissão de 
Finanças. 

EMENDA N.o 4 

Somos pela aprovação da emenda n.0 4, que propõe a transfe-
rência do parágrafo único do artigo 14, do capítulo III, Seção II 
- Do capital da Petrobrás, para o Capítulo IV - Disposições finais. 
Trata-se das contribuições especiais para pesquisa, que se obrigam 
as emprêsas concessionárias de refinarias e também do produto de 
multas impostas a titulares de autorizações ou concessões. 

Fica, realmente, melhor colocado êste dispositivo nas Dispo-
sições Finais . 

EMENDA N.o 5 

A emenda n.º 5 visa atenuar o exagêro com que foi redigido o 
inciso III do artigo 17. Por êste inciso o brasileiro nato, para poder 
possuir vinte contos de ações da Petrobrás, precisa provar que é 
casado com brasileira nata. 

Um brasileiro nato, casado com estrangeira pode ser até Presi-
dente da República mas não pode ser acionista da Petrobrás. 

Somos pela aprovação da emenda número 5. 
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EMENDA N.o 6 

A emenda número 6, da autoria do Deputado Orlando Dantas, 
pretende alterar o que já foi aprovado em 1.ª discussão, permitindo 
aos particulares somente a aquisição de ações preferenciais. 

Somos pela rejeição da emenda número 6. 

EMENDA N.o 7 

A emenda número 7, também da autoria do Deputado Orlan-
do Dantas, é uma decorrência da anterior. 

Somos, pois, pela sua rejeição. 

EMENDA N,O 8 

A emenda número 8 visa alterar a composição do Conselho 
Fiscal da Sociedade. Julgamos que êste assunto deve ser melhor 
apreciado pela Comissão de Economia. 

1 

EMENDA N.o 9 

A emenda n.0 9 corri~e o artigo 13, incluindo as palavras "Dis-
trito Federal", depois da palavra "Estados". 

Pela a provação. 

EMENDAS NÚMEROS 10 E 11 

Tratam as emendas números 10 e 11 de assunto pertinente às 
Comissões de Finanças e l~conomia. Por isto, deixamos de nos pro-
nunciar a respeito. 

EMENDA N.o 12 

A emenda n.0 12 visa ampliar o que dispõe o artigo 27, que 
teve origem em emenda 21-presentada por nós à Comissão, quando 
tivemos oportunidade de apresentar o nosso relatório. Somos pela 
aprovação da emenda. 

EMENDA N.o 13 

A emenda número 1~ suscita assunto que deve ser apreciado 
particularmente pela Comissão de Constituição e Justiça. 
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EMENDA N.o 14 

A emenda número 14 é, na nossa opinião, para ser estudada 
pela Comissão de Economia . 

EMENDA N.o 15 

A emenda número 15 merece aprovação, pois ela tem por fi-
nalidade possibilitar a Petrobrás de associar-se a outras emprêsas 
que se dediquem a indústrias afins com a indústria do petróleo 
e também permite à Sociedade estender sua ação até paises vizi-
nhos, que com ela se associam na exploração do petróleo. 

EMENDA N.o 16 

Somos pela aprovação da emenda número 16. Ela visa es-
tender às subsidiárias o regime estabelecido para a Petrobrás, 
de prestar inf armações ao Congresso. 

EMENDA N.o 17 

Propõe um prazo de dois anos, a contar da data da publicação 
desta lei, para a instalação das refinarias que têm concessão. So-
mos pela aprovação da emenda. 

EMENDA N.o 18 

A emenda número 18 pretende incluir os Territórios no rateio 
do impôsto único. Pôsto que simpática, esta emenda não pode ser 
atendida, pois a Constituição limita a distribuição do impôsto único 
aos Estados, Municípios e Distrito Federal. 

Particularmente, esta emenda deve ser apreciada pela Comis-
são de Constituição e Justiça. 

EMENDA N.o 19 

Foi o assunto de que trata a emenda número 19 que mais agi-
tou a Câmara, provocando os maiores debates na segunda discus-
são do Projeto número 1. 516. Trata-se da distribuição do impôsto 
único sôbre lubrificantes e combustíveis líquidos. 
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Na primeira discussão, foi aprovada a emenda número 21, após 
veementes debates, que duraram duas sessões. Estabeleceu-se um 
novo critério para a distribuição do impôsto único, diferente da-
quele existente na Lei n.º 302. O novo critério adotou a igualdade 
de percentagens para os diversos elementos fixados pela Cons-
tituição. 

O plenário, na sua soberania, aprovou a emenda n.0 21, que 
tinha pareceres contrários das Comissões técnicas. 

Agora, a emenda número 19, subscrita pelos Deputados que 
combateram, na l.ª discussão, a emenda n.º 21, procura criar uma 
outra distribuição do impôsto único, segundo um critério interme-
diário, entre o estabelecido na Lei n.º 302 e que foi criado pela 
emenda número 21. 

Julgamos, desde quando relatamos, nesta Comissão, a emenda 
n.º 21 que o critério proposto por ela era o mais justo e o que 
estava perfeitamente integrado no que preceitua a Constituição 
no § 2.0 do artigo 15. 

A emenda n.0 19 ei:µbora apresente melhor solução que a Lei 
número 302, não atend~~. entretanto, ao imperativo da Constitui-
ção. Nêle não existe o elemento produção, de que trata a Cons-
tituição. 

Acreditamos que, nos têrmos em que está posta, a emenda nú-
mero 19 não logrará aprovação da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

O artigo 49 proporciona uma divisão do impôsto único sôbre lu-
brificantes e combustíveis líquidos inteiramente de acôrdo com o 
§ 2.º do artigo 15 da Constituição, permitindo que Estados subde-
senvolvidos econômicarr+ente tenham parcelas mais avultadas do 
que as que atualmente recebem facilitando-lhes maior aceleração 
no setor rodoviário, apressando dêste modo o ajustamento econô-
mico de todo País, anseio de todos os bons brasileiros . 

Pelo exposto, não vemos vantagens na substituição do artigo 
49 pela emenda. Ficamos com o projeto; rejeitamos a emenda. 

EMENDA N .o 20 

A emenda n.0 20 obriga a Petrobrás a localizar refinarias em 
Belém do Pará e em Corumbá, no Estado de Mato Grosso. 

Somos contrários a esta emenda, porque, julgamos que a So-
ciedade é que deve julgar da necessidade e da conveniência da lo-
calização de refinarias . 
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Já em l.ª discussão foi rejeitada emenda semelhante, locali-
zando uma refinaria em Manaus. 

EMENDA N.o 21 

A emenda número 21 procura assegurar a preferência dos Es-
tados produtores de óleo na subscrição do capital das subsidiárias 
que se organizem em seu território. 

Somos pela sua aprovação. 

EMENDA N.o 22 

A emenda número 22 deve a nosso ver, ser apreciada pelas Co-
missões de Economia e Finanças. 

EMENDAS NÚMEROS 23 E 24 

Também as emendas números 23 e 24, que alteram a tabela 
mencionada no artigo 15, devem ser estudadas pelas Comissões de 
Economia e Finanças. 

EMENDA N.o 25 

A emenda número 25 visa retardar de um ano a execução do 
que preceitua o artigo 49. •Somos pela sua aprovação. 

EMENDA N.O 26 

A emenda número 26 reduz de 30 % para 20 % a participação 
dos municípios no royalty atribuído aos Estados pelo artigo 34, de-
corrente de emenda da nossa autoria. 

Somos pela aprovação, pois na nossa primitiva emenda, que 
deu lugar ao artigo 34, a participação dos municípios era exata-
mente de 20 % . 

EMENDA N.O 27 

A emenda número 27 renova a emenda número 104, da nossa 
autoria, em l.ª discussão. Como não logramos êxito nas diversas 

20 -26 24ll 
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tentativas que fizemos para conseguir que o proprietário da terra 
tivesse participação na exploração do subsolo, e como o regimento 
impede a renovação de emenda rejeitada em discussão anterior, 
não renovamos a emenda número 104. Felizmente a encontramos 
consubstanciada na emenda número 27. 

Optamos pela sua aprovação. 
Sala "Paulo de Frontin", em 8 de setembro de 1952. - Tan-

credo Neves, Presidente, em exercício. - Lafaiete Coutinho, Re-
lator. - Saturnino Braga, vencido quanto à emenda. - Vasco Fi-
lho. -Benedito Vaz. - Willy Frohlich. - Jaime Teixeira. - Mau-
rício Jopert. - Valter Sá. - Mendonça Júnior. - Rondon Pacheco. 

PARECER DA COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 

(Emenda de 2.a discussão) 

Emenda n.0 1 - D,á nova redação à emenda do projeto, mo-
difica a redação dos art~gos 9.0, 32, 39, 48 e aumenta um artigo nas 
"disposições transitória~:;". Parecer favorável. 

Emenda número 2 - Suprime da alínea III do artigo 1.º as 
palavras "fluvial e lacustres". O autor da emenda na justificação 
defende de modo cabal seu ponto de vista . Emprêsas particulares 
poderão fazer o transporte do petróleo e seus derivados nos rios e 
lagos, principalmente d;a Bacia Amazônica onde já existe frota para 
essa finalidade. Há, de fato, quebra do monopólio, o que deveria ser 
a todo custo evitado. Todavia, quando a Petrobrás estiver em 
condições de ter seus barcos, as companhias particulares extinguir-
-se-ão naturalmente, pela concorrência. Se houver necessidade de 
abastecer-nos de óleo 'bruto no Ganzo Azul, no Peru, a Petrobrás, 
deverá contar, necessàriamente, com recursos seus. Deve haver, 
presentemente, na Am&zônia, superposição de meios e não extinção 
de nenhum dêles; sou, portanto, a favor da emenda. Parecer fa-
vorável. 

Emenda número 3 - Substituir na emenda número 15 a pala-
vra aéreos pela expressão: "bem como proprietários de cavalos de 
corridas". 

Poderia aceitar a taxação sôbre os cavalos de corridas, mas 
não sei como excluir os veículos aéreos, principalmente os destina-
dos ao transporte privado ou de recreio. Os proprietários de aviões 
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particulares, geralmente são magnatas que os utilizam para reali-
zação de seus negócios sempre em tempo hábil. Há compradores de 
gado que descem dos seus aviões nas fazendas, realizam os rodeios, 
escolhem e compram as manadas, deixando fora da liça os que 
ainda usam os meios terrestres de locomoção. Não aceito de modo 
algum a emenda que deve ser repelida. Parecer contrário. 

Emenda n.º 4 -Transposição de assunto de um capitulo para 
outro. Não altera, melhorando a técnica. Parecer favorável. 

Emenda n. o 5 - Modifica a redação do inciso III do artigo 18. 
Tôdas as discriminações feitas, detalhadamente, no inciso em 

foco, parecem-me necessárias, se bem que algumas tomem o as-
pecto de odiosos, como o caso de brasileiros casados com estran-
geiros. Parecer contrário. 

Emenda n.º 6 - Trata de assunto em que devemos acompa-
nhar o douto parecer da Comissão de Finanças. 

Emenda n.º 7 - Elimina do Conselho Fiscal da "Petrobrás" os 
conselheiros eleitos pelas pessoas físicas e jurídicas de direito pri-
vado. É mais uma precaução contra o infiltramento de elementos 
indesejáveis. Parecer favorável. 

Emenda n.º 8 - Substitui o conteúdo do artigo 20, corrigin-
do-o em dois pontos - um atinente à composição do Conselho Fis-
cal e outro tangente à remuneração dos seus membros. A emenda 
está excelentemente justificada. Parecer favorável. 

Emenda n.º 9 -Aditiva: para ser incluída no Art. 13 a expres-
são Distrito Federal. Parecer favorável. 

Emenda n.O 10 - Dá mais um parágrafo ao artigo 25 a fim 
de evitar transações menos lícitas ou inconvenientes. Parecer f a-
vorável. 

Emenda n.º 11 - Altera o artigo 26. 1!:sse assunto deverá ser 
melhor estudado na Comissão de Finanças, cabendo a nós acom-
panhar seu parecer. 

Emenda n.º 12 - Completa o artigo 27, onde se olvidou a 
extração do gás. Parecer favorável. 

Emenda n.O 13 - Faz uma adição ao art. 29, acrescentando, 
in fine: a expressão: admitida a cessão de direitos às suas subsidiá-
rias. É uma questão eminentemente jurídica da competência da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Emenda n.º 14 - Altera o conteúdo dos parágrafos do Art. 39, 
dando-lhes sentido mais consentâneo com o ponto de vista ado-
tado, desde o início da discussão da Matéria, por esta Comissão. 
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Parecer favorável. 

Emenda n.0 15 - Cria dois novos artigos: 39-A e 39-B, obje-
tivando relações com emprêsas produtoras de artigos necessários à 
"Petrobrás", ou consumidores de matérias-primas por ela produzi-
da. A justificação é conveniente. Parecer favorável. 

Emenda n.0 16 - Inclui entre os artigos citados no Art. 40 
o de número 33, o que obrigará as subsidiárias a prestar informa-
ções ao Congresso Nacional, quando solicitadas, para não ocorrer 
o que atualmente sucede com o Banco do Brasil. Parecer favorável. 

Emenda n.0 17 - Modifica o conteúdo do Art. 41. Contém 
assunto referente ao já assentado por esta Comissão na discussão 
inicial do projeto. Parecer contrário. 

Emenda n.º 18 - Inclui os Territórios na discriminação do 
Artigo 49 e seus parágrafos 1.0 e 2.0 . Parecer favorável. 

Emenda n.º 19 - i;>etermina a importação de petróleo bruto 
para refiná-lo no Brasil. Mesmo sem esta determinação a Petro-
brás poderá fazê-lo, tor:nando-se a emenda inócua. O parágrafo 
único da emenda trata da instalação de refinarias em Belém e 
Corumbá, visando ao óleo bruto a ser importado da Venezuela e da 
Bolívia, respectivamente. Já caiu em plenário emenda, tendo por 
fim a instalação de refir~aria em Manaus para o óleo importado do 
Peru. A Petrobrás e ao D . N . P. deverá caber a escolha dos locais 
das refinarias . Parecer contrário. 

Emenda n.0 20 - Os Estados produtores de óleo terão prefe-
rência na subscrição dos capitais das subsidiárias que forem criadas 
em seus territórios. Acho justa a emenda. Parecer favorável. 

Emendas números 21, 22 e 23 - Devem ser apreciadas pelas 
Comissões de Economia e Finanças. 

Emenda n.º 24 - F'az prevalecer a Lei número 302, de 13-7-48 
durante o exercício de 1~53, entrando em vigor a fôrça da nova dis-
tribuição ao Fundo Rodoviário Nacional, no exercício de 1954. 

O assunto foi sufictente e esclarecidamente debatido da tribu-
na do plenário, pelo il~stre Deputado Moura Andrade. Somos de 
parecer favorável, no caso de ser rejeitada a emenda número 19 
(Saturnino Braga). 

Emendas números 25 e 26 - Não contêm matéria que, nem de 
longe, possam interessar à nossa Comissão. 
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Recapitulando: Obtiveram pareceres favoráveis as emendas nú-
meros 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 25. Mereceram 
pareceres contrários as emendas números 3, 5, 17 e 20. Não opi-
namos, por encerrar assuntos referentes a outras comissões, as 
emendas números 6, 11, 13, 22, 23, 24, 26 e 27. 

Sala das Sessões, em 8 de setembro de 1952. - Galdino do 
Vale, Presidente. - Lima Figueiredo, Relator. - Nelson Parij6s, 
com restrições quanto à emenda 19. - José Guiomard. - Alvaro 
Castelo. - Manoel Peixoto. - Victorino Corrêa, com restrições 
quanto à emenda 19. - Osvaldo Fonseca, com restrições. - Saulo 
Ramos, com restrições. 

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS 

PARECER DO RELATOR 

Emenda n.º 1 (Plenário), dos Deputados Eurico Sales 
e outros, à emenda e aos arts. 9.º, 32, 39 e 48. 

Desdobre-se a emenda em seis sugestões, a seguir conside-
radas: 

I - Propõe nova emenda para a Lei de forma a ajustá-la às 
modificações aprovadas em primeira discussão. 

O novo texto parece adequado. 

Parecer favorável. 

II - Propõe seja acrescentada a palavra "inicialmente", de-
pois das palavras "A Sociedade terá", com que se inicia o art. 9.º. 

A modificação se impõe, em face do que determina o § l.º 
do mesmo artigo, ou seja, o aumento do capital da Sociedade, para 
Cr$ 10 bilhões, até 1957, quando inicialmente será apenas de 4 
bilhões de cruzeiros . 

Parecer favorável . 

III - Propõe a inclusão nas disposições transitórias, de um 
novo artigo em virtude do qual só poderão ser acionistas da "Pe-
trobrás", as sociedades de economia mista existentes na data da 
vigência da Lei sob exame . 
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O n.0 II do art. 18, cujo alcance se deseja restringir, já limita 
as sociedades de economia mista sob contrôle permanente do Poder 
Público, "em conseqüência da Lei", a faculdade de se tornarem acio-
nistas da "Petrobrás" . A emenda sugerida implicaria em lançar 
suspeição antecipada às futuras sociedades dêsse tipo, controladas 
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, 
de que a sua participação na "Petrobrás" seria prejudicial à poli~ 
tica econômica racional relativa ao petróleo. Não vejo conveniên-
cia em se adotar tal atitude; ao contrário, julgo impertinente a 
suspeição implícita, para com o Poder Público Federal, estadual e 
municipal. 

Parecer contrário . 

IV- Propõe nova redação para o art. 32, que trata do exame 
das contas da Sociedade pelo Tribunal de Contas e pelo Congresso 
Nacional. 

A modificação sugerida cinge-se, essencialmente, em exonerar 
o Tribunal de Contas da obrigação de julgar as contas da Socieda-
de, emitindo parecer q1.jle será encaminhado ao Congresso para 
adoção das "medidas que a sua ação fiscalizadora entender conve-
niente". Aceitando a emenda, de acôrdo com o ponto de vista que 
sustentei anteriormente perante esta Comissão técnica, relativo à 
execução criada em relação à "Petrobrás" no que concerne à fisca-
lização das suas contas, julgo conveniente porém, que o pronuncia-
mento do Tribunal de Contas seja trazido ao conhecimento do Con-
gresso por ocasião da remessa das contas do Presidente da Repú-
blica. Apresento, assim, subemenda que terá por efeito evitar fi-
quem os responsáveis pela direção da "Petrobrás" indefinidamente 
acima dos órgãos fiscalizadores, tal como acontece atualmente em 
relação às autarquias, sras serviços autônomos da Administração 
pública. 

Parecer favorável. 

V - Propõe nova redação para o art. 39, determinando que a 
"Sociedade operará diretamente ou através suas subsidiárias". 

Em face da emenda aditiva número 15, cuja aceitação julgo 
conveniente, proponho redação diversa da sugerida pelos ilustres 
signatários da Emenda n.0 1, a fim de que não figurem no texto 
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da Lei disposições contraditórias. Apresento, assim subemenda no 
sentido de ser dada a seguinte redação ao 

"Art. 39 - A Sociedade operará diretamente ou atra-
vés de emprêsas que constituir ou a que se associar, com 
a aprovação do Conselho Nacional do Petróleo, detendo 
sempre nas subsidiárias pelo menos 51 % (cinqüenta e um 
por cento) nas ações com direito de voto". 

VI - Propõe modificação no texto do art. 48, de forma a per-
mitir a integralização pela União, de parte do capital da Socieda-
de, com os saldos das dotações orçamentárias pertinentes aos ser-
viços do Conselho Nacional do Petróleo que ficarem a cargo da 
"Petrobrás", a partir do funcionamento desta. 

A modificação parece necessária em face da possibilidade da 
promulgação da Lei ainda êste ano e de iniciar o funcionamento 
da Sociedade no próximo exercício. 

Parecer favorável: 

Emenda n.0 2 (Plenário), dos Deputados Eurico Sales 
e outros, ao art. 1.º, n.º II. 

PARECER 

Visa a emenda exonerar a "Petrobrás" do exercício do mono-
pólio do transporte fluvial e lacustre, estabelecido no art. 1.º do 
projeto aprovado em primeira discussão. 

A execução dêsse serviço pela "Petrobrás", com exclusividade, 
implicaria não só em eliminar a participação das emprêsas priva-
das que efetuam parte do transporte dos derivados do petróleo na 
Amazônia e na bacia do Paraná, mas também em vedar que operem 
nesse transporte o Serviço de Navegação da Amazônia e Adminis-
tração do Pôrto do Pará e o Serviço de Navegação da Bacia do Pra-
ta, organizações federais, além dos serviços mineiro e baiano de na-
vegação do rio São Francisco e outros, estaduais. Caso todos êsses 
serviços devam, no futuro, ficar a cargo da "Petrobrás" o programa 
inicial desta não deve ser ampliado de tal forma que se prejudique 
o escopo fundamental da entidade. A criação de serviços de trans-
porte especializado nos rios e lagos da Amazônia, da bacia do Prata, 
do Vale do São Francisco, não está de forma alguma vedada à "Pe-
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trobrâs", nos têrmos da Lei em elaboração: a exclusividade dêsse 
transporte parece inconveniente, porém, até mesmo em face da 
economia das organizações oficiais que realizam o tráfego fluvial 
e lacustre nessas regiões do País. 

Parecer favorável: 

Emenda n.º 3 (Plenário), dos Deputados Moura An-
drade e outros, "aditiva" do art. 15 e "substitutiva" à 
tabela a que êle se refere. 

PARECER 

Conquanto me tenha manifestado, em parecer anterior, favo-
rável à extensão aos proprietários de cavalos de corrida dos ônus 
que deverão incidir sôbre os proprietários de veículos automóveis, 
para custeio de parte do programa do petróleo, conforme sugere a 
emenda do ilustre Deputado Moura Andrade - assinalo que esta 
Comissão opinou contràtiamente a tal medida, no parecer à pri-
meira discussão. Conforµiando-me com o pronunciamento dos co-
legas de Comissão, emito 

Parecer contrário. 

Emenda n.<> 4 (Plenário), dos Deputados Orlando 
Dantas e outro~, ao parágrafo único do artigo 14. 

PARECER 

Sugere o autor que a matéria seja transposta para o capítulQ 
IV - Disposições finais do projeto. 

Trata-se de questão ida competência da Comissão de Constitui-
ção e Justiça. 

Emenda n.o 5 (Plenário), dos Deputados Nestor Jost 
e outros (substiiutiva), ao art. 18, n.0 III. 

PARECER 
A emenda se aprovada, eliminará a distinção estabelecida no 

projeto, aprovado em pl.·imeira discussão, entre brasileiros natos 
e naturalizados e entre os brasileiros casados ou não com estran-
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geiros, conservando o limite de 20. 000 ações para a tomada indi-
vidual de ações da emprêsa. 

De acôrdo com os seus pronunciamentos anteriores, acêrca 
da matéria, e tendo em vista as demais disposições do projeto, que 
cerca a "Petrobrás" de amplas garantias quanto à possível tenta-
tiva de seu domínio dos grupos contrários aos interêsses nacionais 
emito 

Parecer favorável. 

Emenda n.º 6 (Plenário), dos Deputados Orlando Dan-
tas e outros (modificativa), ao artigo 18. 

PARECER 

A emenda preconiza a extinção do limite de subscrição do ca-
pital da "Petrobrás" pelas pessoas físicas e jurídicas de direito pri-
vado, prescrevendo a tomada exclusiva de ações preferenciais por 
essas pessoas. 

Deixaria, dessa forma, a "Petrobrás", de contar com a experiên-
cia privada nacional na sua direção, não obstante a incipiência e 
as falhas de administração oficial em empreendimentos industriais. 
A implantação da emprêsa, no estilo das organizações experimen-
tadas, ficaria comprometida, portanto - o que, aliás, não parece 
ser objeto de cogitação do primeiro signatário da emenda, confor-
me o seu discurso de justificação, no Plenário. 

Parecer contrário . 

Emenda n.º 7 (Plenário), dos Deputados Orlando Dan-
tas e outros, "supressiva" do art. 19. 

PARECER 

Vedando-se a tomada de ações ordinárias às pessoas físicas 
e jurídicas de direito privado, objeto da emenda n.0 6, deveria ser 
eliminada a hipótese de sua representação nos órgãos dirigentes 
da "Petrobrás". 

Tendo opinado contràriamente à aceitação da emenda número 
6, a de n.0 7 fica 

Prejudicada . 
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Emenda n.º 8 (Plenário), dos Deputados Eurico Sales 
e outros, "substitutiva" ao art. 20. 

A emenda possibilitará ao Chefe do Executivo a indicação de 
pessoas credenciadas a acompanhar a vida financeira da emprêsa, 
através da fiscalização normalmente exercida pelo Conselho Fis-
cal que, pelo texto aprovado em primeira discussão, seria integra-
do exclusivamente pelos representantes das pessoas jurídicas de di-
reito público, exceto a União, e dos acionistas privados. Sendo mis-
ta a Direção da emprêsa (representantes da União, dos Estados e 
Municípios e dos particulares), convém que misto também seja o 
Conselho Fiscal. A argumentação desenvolvida em prol dessa tese, 
na justificação da emenda parece convincente. 

Parecer favorável. 

Emenda n.0 9 (Plenário), dos Deputados Eurico Sales 
e outros, ao art. 13. 

PARECER 

Propõe a emenda a :q1enção do Distrito Federal entre os toma-
dores de ações e obrigações da Sociedade, mencionados no número 
II e no parágrafo único çio art. 13 . 

A emenda vem suprir um lapso de redação. 
Parecer favorávE!l . 

Emenda n.º 10 (Plenário), dos Deputados Orlando 
Dantas e outros~ "aditiva" ao art. 25. 

PARECER 

Com a emenda, pret~nde-se evitar que a "Petrobrás" venha a 
ser influenciada pelos financiadores dos empreendimentos a seu 
cargo, conforme justificação feita pelo seu primeiro signatário, 
em discurso pronunciado no Plenário . 

Não bastará a "prévia e específica aprovação do Conselho Na-
cional do Petróleo prescrita no artigo 25 do projeto, para garantia 
da lisura dos empréstimo& tomados pela "Petrobrás": os organismos 
do Estado, que assumem o monopólio da indústria, afiguram-se 
suspeitos e precisam ter a sua ação limitada em tudo quanto possa 
ensejar a penetração dos trustes estrangeiros ... 
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A proposição me parece ofensiva ao Poder Público, pela sua 
finalidade, e emito. 

Parecer contrário . 

Emenda n.0 11 (Plenário), dos Deputados Orlando 
Dantas e outros, "substitutiva" ao artigo 26 . 

PARECER 

Visa a emenda a assegurar às ações preferenciais, desde que 
emitidas, o juro mínimo de 5% ao ano, mesmo que as ações ordi-
nárias não aufiram dividendo. 

Com êsse privilégio aos acionistas privados, a emprêsa seria 
onerada de forma considerável, pesando nas suas finanças, desde o 
início, encargos que poderiam comprometer o desenvolvimento dos 
trabalhos de pesquisa e lavra impostos pela Lei, com exclusivida-
de, à emprêsa de economia mista. Não obstante a argumentação 
desenvolvida pelo primeiro signatário da emenda, em discurso pro-
nunciado no Pelnário, julgo a proposição altamente danosa à im-
plantação da indústria do petróleo no País e emito 

Parecer contrário. 

Emenda n.0 12 (Plenário), dos Deputados Nestor 
Duarte e outros, "aditiva" ao art. 27. 

PARECER 

Visa a emenda a estender aos gases naturais o pagamento do 
"royalty" previsto no art. 27 em relação ao petróleo bruto e ao xisto 
betuminoso. 

A sugestão me parece procedente, pelo que emito 
Parecer favorável. 

Emenda n.º 13 (Plenário), dos Deputados Eurico Sa-
les e outros, ao art. 29. 

PARECER 

A emenda não é pertinente à competência desta Comissão 
técnica, cabendo à Comissão de Constituição e Justiça pronunciar-
-se a tal respeito. 
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Emenda n.0 14 (Plenário), dos Deputados Orlando 
Dantas e outros, substitutiva ao artigo 39. 

PARECER 

A emenda destina-se a adaptar o texto dos parágrafos do arti-
go 39 às prescrições constantes das emendas números 6 e 7, ou 
seja, à tomada exclusiva de ações preferenciais pelas pessoas físicas 
e jurídicas de direito privado. 

Tendo emitido parecer contrário à emenda número 6, ficando 
prejudicada a de n.0 7, julgo a de número 14 igualmente. 

Prejudicada. 

Emenda n.º 15 (Plenário), dos Deputados Firman Ne-
to, aditiva (novos artigos). 

PARECER 

Sugere a emenda a inclusão de dois novos artigos no projeto: 
1.º) - No sentido d~ autorizar a "Petrobrás" a financiar ou 

associar-se "a emprêsas produtoras de artigos de seu interêsse ou 
consumidoras de matériE)fs-prirnas derivadas do petróleo, cujo de· 
senvolvimento seja neces~ário à expansão de suas atividades"; 

2.º) - No sentido de possibilitar a Petrobrás participar, tam-
bém, das sociedades mista:s que prevê o Tratado brasileiro-boliviano, 
vigente, relativo à explora:ção do petróleo do pais vizinho, bem como 
de sociedades de finalidE1-de idêntica, fora do território nacional. 

i!:sses dois dispositivo1s parecem convenientes a habilitar a "Pe-
trobrás" a enfrentar os problemas a que visa e que não se enqua-
dram nas subsidiárias, submetidas ao contrôle da emprêsa. 

Parecer favorável. 

Emenda n.0 16 (Plenário), dos Deputados Orlando 
Dantas e outros, aditiva ao art. 40. 

PARECER 

Com a adoção da emenda, as subsidiárias da Petrobrás fica-
rão obrigadas a "prestar as informações que lhes forem solicitadas 
pelo Congresso Nacional". 

A sugestão me parecie interessante, pelo que emito 
Parecer favorável. 
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Emenda n.0 17 (Plenário), dos Srs. Deputados Flores 
da Cunha e outros, substitutiva ao art. 42. 

PARECER 

Conquanto mencione o art. 41, a emenda destina-se a substi-
tuir o artigo 42 do projeto e tem por objeto respeitar as autoriza-
ções para a instalação de refinarias, feitas até 30 de junho dêste 
ano, "salvo se as mesmas não estiverem em funcionamento dentro 
do prazo de dois anos, a contar desta lei". 

A proposição implica em prorrogar os prazos fixados, se acaso 
êles se extinguirem antes de decorridos dois anos da sanção da lei 
da "Petrobrás". Julgo conveniente a medida da criação da indús-
tria nacional do petróleo, nos têrmos do meu parecer anterior sôbre 
a matéria. 

Parecer favorável. 

Emenda n.º 18 (Plenário), dos Deputados José Guio-
mard e outros, aditiva ao art. 49. 

PARECER 

Em face do parecer favorável à Emenda n.º 19, que atende à 
sugestão, julgo a emenda n.º 18. 

Prejudicada. 

Emenda n.º 19 (Plenário), dos Deputados Saturnino Braga e 
outros, substitutiva ao artigo 49. 

PARECER 

A emenda destina-se a atenuar, nos Estados em que o consu-
mo dos derivados do petróleo é mais intenso, os efeitos danosos do 
dispositivo aprovado em primeira discussão acêrca da distribuição 
do Fundo Rodoviário Nacional. 

Em parecer anterior, referente a êsse dispositivo (emenda nú-
mero 21, dos deputados Aliomar Baleeiro e outros, ao texto primi-
tivo), manifestei dúvida a respeito da conveniência da revisão do 
critério fixado, para aquela distribuição, na Lei n.0 302. A dúvida 
resulta da impossibilidade de um estudo acurado das questões que 
essa revisão suscita, se esta fôr levada a efeito ao se processar avo-
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tação de projeto de Lei em regime de urgência, como o da "Petro-
brás". Transformou-se, aliás, em receio a dúvida em que me en-
contrava, receio de se criarem situações difíceis, não só financei-
ras, mas mesmo políticas, tais as repercussões que a votação da 
emenda número 21 vem tendo no Estado de São Paulo. 

A adoção do novo critério, fixado nessa emenda, implicaria 
em aumento extraordinário dos recursos destinados a construção 
de rodovias nas unidades federativas de grandes áreas ainda pouco 
povoadas, em prejuízo dos programas em marcha nas regiões de 
população densa e económicamente desenvolvidas. Seria como que 
desistir de construir estradas onde a atividade humana as exige, 
para abri-las onde a terra se acha virgem do trabalho produtivo. 
O Território do Rio Branco, com cêrca de 20. 000 habitantes, seria 
visto sob o mesmo prisma pelo qual é São Paulo, com cêrca de 9,5 
milhões, somente porque abrangem ârea geográfica idêntica. 

Começa, aliás, a surgir uma reação vigorosa a essa política 
de entorpecimento da expansão das atividades rodoviárias nas re-
giões desenvolvidas do P~ís, onde justamente a produção reclama 
transportes eficientes . Qrganizações de classe e Assembléias Le-
gislativas estaduais manifestam-se contra a brusca mudança de 
critério para a distribui~ão do Fundo Rodoviário, decorrente da 
emenda n.0 21, do primelro turno. 

Já me manifestei favoràvelmente à revisão da Lei 302, em pro-
jeto à parte, por julgar, inclusive, imprópria a inclusão no Pro-
jeto 1.516-51 de matéria como a ora em exame. Tendo o Plenário 
decidido da maneira con1;rária, porém, opino no sentido de se ate-
nuarem os efeitos da emenda número 21 mediante a aprovação 
do substitutivo apresent;ado pelos deputados Saturnino Braga e 
outros. 1l:sse substitutivQ tem, a meu ver, o mérito de ensejar a 
revisão pretendida, com mais vagar, através de novo projeto de Lei. 

Parecer favorávEil. 

Emenda n.0 20 (Plenário), dos De'{JUtados Dolor de 
Andrade e outro:;, aditiva (novo artigo). 

PARECER 

Visa a emenda a autorizar a "Petrobrás" a importar petróleo 
bruto para refinação no Brasil e a instalar, "para êsse fim", refina-
rias em Belém, Pará e erµ Corumbá, Mato Grosso. 
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A primeira dessas disposições parece desnecessária, em face 
do disposto no art. 6.0 do projeto, que define o objetivo da em-
prêsa; a segunda afigura-se inconveniente, pois implicaria em res-
tringir a autorização da construção de refinarias aos dois casos 
previstos na emenda. A localização de refinarias, para desdôbro 
do petróleo bruto nacional ou do importado, é problema técnico a 
ser resolvido pelo Conselho Nacional do Petróleo, de acôrdo com as 
suas atribuições, não sendo conveniente dispor, a respeito, na Lei, 
conquanto as duas cidades mencionadas, e outras sejam pontos in-
dicados para a montagem da indústria do refino. 

Parecer contrário. 

Emenda n.º 21 (Plenário), dos Deputados Manoel No-
vais e outros, aditiva (novo artigo). 

A emenda virá tornar explícito o direito de preferência para 
subscrição do capital das subsidiárias, assegurado pelo artigo 39, 
§ 1.0 , às pessoas jurídicas de direito público interno, bem como a 
garantir a participação dos Estados na Diretoria executiva das sub-
sidiárias em que tenham interêsse relevante. 

Trata-se de questão que não comporta controvérsias, em face 
do espírito do projeto e emito 

Parecer favorável. 

Emenda n.º 22 (Plenário), dos Deputados Carmelo 
d'Agostino e outros, aditiva (novo artigo). 

PARECER 

A emenda destina-se a vedar que a "Petrobrás" e as suas sub-
sidiárias onerem a sua produção, inclusive para operação de crédito. 

Torna-se difícil compreender a finalidade do dispositivo, aliás 
não fundamentado pelos ilustres signatários da proposição. A sua 
adoção implicaria, porém, numa limitação da liberdade de movi-
mentos do sistema, sem qualquer motivo plausível. 

Parecer contrário . 
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Emenda n.º 23 (Plenário), dos Deputados Eurico Sa-
les e outros, à tabela referida no artigo 15. 

PARECER 

A emenda consta de três sugestões: 
1.ª) - extensão aos proprietários de automóveis de aluguel 

da isenção concedida aos de caminhões, quando o veículo fôr "o 
único possuído e diretamente explorado pelo proprietário"; 

2.ª) - elevação para Cr$ 600,00 e Cr$ 2. 600,00 das contribui-
ções dos proprietários de aviões comerciais, com motores até 150 e 
de 1.000 a 2.000 HP., respectivamente, uma vez que a tabela apro-
vada em primeira discussão, resultante de emenda proposta por 
esta Comissão, fixa aquelas contribuições em quantias ....... . 
(Cr$ 500,00 e Cr$ 2. 500,00) não divisíveis por Cr$ 200,00, valor das 
ações e obrigações da emprêsa; 

3.ª) - isenção dos :E>roprietários de aviões destinados a treina-
mento. 

Essas proposições parecem procedentes, sem maior exame. 
Parecer favorável. 

· Emenda n.0 24 (Plenário), dos Deputados Mário Al-
tino e outros, 17Wdificativa à tabela anexa - (art. 15). 

PARECER 

Visa a emenda a restabelecer dispositivo adotado por esta Co-
missão, no primeiro turno, pertinente à redução das contribuições 
dos proprietários de automóveis particulares, conforme o seu tem-
po de uso. 

Reexaminando a matéria, verifico que o escalonamento per-
centual das reduções propostas implica em fracionar as ações e 
obrigações da emprêsa, pelo que apresento subemenda, sugerindo 
a seguinte redação para a 

Nota 1.ª - Reduzem-se de 20% (vinte por cento) as contribui-
ções que se relacionem com os automóveis de 4 e 5 anos de fa-
bricação; de 40% (quarenta por cento), quanto aos de 6 e 7 anos; 
de 60% (sessenta por c~nto), quanto aos de 8 e 9 anos; de 80% 
(oitenta por cento), quanto aos de 10 ou mais anos. 
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Emenda n.º 25 (Plenário) dos Deputados Moura An-
drade e outros, aditiva - (novo dispositivo). 

PARECER 

A circunstância de haver opinado favoràvelmente à 
emenda número 19, do Deputado Saturnino Braga, não impede meu 
parecer também favorável à emenda n.0 25, do Deputado Moura 
Andrade. De fato, a emenda n.0 25 é pertinente, tanto em relação 
à emenda do Deputado Aliomar Baleeiro, quanto à do Deputado 
Saturnino Braga. É que a de n.0 23 se refere, apenas, à vigência do 
novo regime proposto, ou melhor, prorroga por um ano a Lei nú-
mero 302, dando início de vigor ao novo sistema a partir de 1954. 
E esta circunstância é valida tanto para o novo sistema, a que opi-
namos favoràvelmente - o relativo à emenda n.0 19, quanto a qual-
quer outro, que porventura tenha sido proposto ou o venha ou 
viesse a ser. Aceito a emenda Moura Andrade. 

Justificativa 

A emenda n.º 25 tem o grande mérito de impedir que a modifi-
cação do critério proposto pelos Srs. Saturnino Braga e Aliomar 
Baleeiro, surpreenda os Estados prejudicados pela nova distribuição 
das quotas do fundo rodoviário, que se pretende fazer . É preciso 
notar que, com base na Lei, n.0 302, os Estados e os Municípios in-
cluíram em seus orçamentos a previsão resultante daquele fundo, e, 
com base nessas previsões, realizaram contratos para a constru-
ção de estradas, os quais, por sua vez, foram financiados em ban-
cos particulares e oficiais. Ora, neste interregno, entre 1953 e 1954, 
nenhum Estado prejudicado, ou Município, teria possibilidade de 
corrigir o deficit que sofreriam, em virtude de não terem verbas 
orçamentárias próprias nem meios e autorizações legais. 

Teriam êsses Estados e Municípios de iniciar uma dispendiosa 
procura de autorizações legislativas, pedindo abertura de créditos, 
que, muitas vêzes, não poderiam concretizar, em virtude mesmo de 
muitos outros compromissos que já os assoberbam, e que se acha-
vam dentro das previsões. 

É portanto, profundamente justo e conveniente que qualquer 
que seja a modificação do atual critério, tenha a sua vigência con-

31) - 26 245 
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dicionada a 1954, reservando-se um período de um ano para que 
os Estados e Municípios prejudicados possam reajustar-se de acôr-
do com suas necessidades e conseqüências que produzir a modi-
ficação. 

Emenda n.0 26 (Plenário), dos Deputados Nestor 
Duarte e outros . 

Modificativa ao artigo 27. 

PARECER 

Visa a emenda a reduzir de 3/10 para 1/5 a participação dos 
Municípios produtores de petróleo, xisto betuminoso e gases natu-
rais no "royalty" de 5 % previsto no artigo 27. 

Em conseqüência, os Estados beneficiados pela medida conta-
rão com 80 % do "royalty", para fazer face aos seus encargos, prin-
cipalmente quanto à produção de energia e à pavimentação de es-
tradas, inclusive na zona1 produtora dêsses bens minerais. 

Parecer favoráv~l. 

Emenda n.a 27 (Plenário), dos Deputados Luís Viana 
e outros. 

Aditiva (novo artigo) . 

Visa a emenda a deixar ao proprietário do solo onde se explo-
rem óleo mineral e gase~1 naturais a opção entre uma indenização 
dos danos causados pela pesquisa e a lavra, nas suas terras, e uma 
participação de 1% sôbre o valor do óleo bruto ou do gás extraído. 

Em parecer emitido a respeito da emenda número 104, do texto 
primitivo, rejeitado por esta Comissão, já me manifestei contrário 
a essa doação, a título de participação do superficiário das jazidas 
a explorar. Cumpre assinalar, agora, que à vista do texto votado 
em primeira discussão a União Federal já se acha onerada em 10% 
do valor das jazidas descobertas e avaliadas ao ser subscrito o ca-
pital da "Petrobrás" (Art. l.º § 3.º); e a emprêsa economiza, em 
5% do valor da sua produção de óleo bruto, xisto betuminoso e 
gases naturais (Art. 27); ambos êsses ônus em benefício dos Esta-
dos e dos Municípios produtores. 
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Demais, como tive oportunidade de assinalar no parecer à 
emenda n.º 104, ao texto primitivo, 

" o dispositivo proposto viria dar lugar à criação de 
situações privilegiadas, em benefício de proprietários de 
terras que, por motivos de todo fortuitos, passariam a au. 
ferir rendimentos para os quais em nada contribuíram". 

As indenizações devidas aos proprietários de terras não desa-
propriadas e danificadas pelos trabalhos de pesquisa e lavra de-
vem processar-se nos têrmos da lei comum (Art. 30 do projeto) . 

Parecer contrário. 

Manhães Barreto, Relator. 

Parecer da Comissão 

A Comissão de Finanças examinando as emendas apresentadas, 
em plenário, em 2.ª discussão, ao Projeto n.º 1.516-C, de 1951, 
opina: 

a) pela aprovação das emendas de números: 
1, itens I, II, IV, V e VI; 2; 5; 8; 9; 12; 15, 2.ª parte; 16; 17; 

19; 21; 23; 24; 25 e 26; 
b) pela rejeição das de números: 1, item III; 3; 6; 7; 10; 11; 

14; 15, l.ª parte; 18; 20; 22 e 27; 
c) julga não pertinente as emendas de números: 4 e 13. 
d) apresenta a seguinte Subemenda: 
à emenda n.º 12. 
Ao Artigo 27, onde se diz "óleo extraido ou da tonelada de 

xisto". 
Diga-se: 
"óleo extraido de poço ou de xisto" . 
Sala "Antônio Carlos", em 8 de setembro de 1952. - Israel 

Pinheiro, Presidente. - Manhães Barreto, Relator. - Paulo Sara~ 
sate. - Abelardo Andréa, rejeitando as de números 19 e 25. __,. 
Carlos Luz. - Licurgo Leite. - Mário Altino. - Parsifal Barroso, 
vencido quanto à emenda número 19. - Nilo Coelho. - Ponte8 
Vieira. - Alvaro Castelo. - Macedo Soares. - Lameira Bitten· 
court, vencido quanto às emendas 19 e 25. - Ponce de Arruda, 
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com restrições. - Sá Cavalcante. - João Agripino, com restrições. 
- Joaquim Ramos. - Rafael Cincurá, com restrições. - Benjamim 
Farah, com restrições. - Chagas Rodrigues, com restrições. -
Aloísio de Castro, vencido quanto às emendas 19 e 25. - José B<r 
nifácio, com restrições. 

PARECER DO DEPUTADO DANIEL FARACO, RELATOR DA MA· 
TÉRIA NA COMISSÃO DE ECONOMIA. 

EMENDA N.º 1 

1 

Modifica a emenda do projeto, tornando-a mais explicita e 
completa. 

Parecer favorável. 

II 

Acrescenta a palavra "inicialmente" ao artigo 9.0 do projeto, 
o qual fixa, com efeito, o capital que inicialmente terâ a Petrobrás. 

Parecer favorável. 

III 

Dispõe a emenda, :q.esta parte, que somente serão dispensadas 
da prova de nacionalidade brasileira dos seus sócios ou acionistas, 
as sociedades de economia a que se refere o inciso II do artigo 18 
do projeto, quando existentes na data da vigência da lei ora em 
elaboração. 

O Projeto n.º 1.516-51, contra o meu voto repetidamente ex· 
presso nos pareceres que me coube proferir saiu da primeira dis-
cussão tão cheio de restrições quanto à possibilidade de admissão 
de acionistas na Petrobrâs que, se modificações devessem ser fei-
tas neste ponto, razoável seria orientá-las no sentido de reduzir 
as restrições e não no de aumentá-las. A emenda, na parte em 
exame, aumenta essas restrições. 

Parecer contrário. 
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IV 

Dispõe sôbre o envio das contas da Petrobrãs ao Congresso 
Nacional por Intermédio do Tribunal de Contas modificando para 
melhor o artigo 3.0 do projeto. 

Parecer favorável. 

V 

Altera a redação da cabeça do artigo n.o 39, melhorando-a. 

Parecer favorável. 

VI 

Modüica o artigo 48 do projeto, estabelecendo que o saldo das 
dotações orçamentárias do Conselho Nacional do Petróleo, corres-
pondente a serviços, encargos, etc., relativos a atividades que pas_-
sarem à Petrobrás, serão a esta entregues no exercício em que a 
Sociedade entrar em funcionamento, e não no em que começar 
a vigorar a lei. Tem razão a emenda. 

Parecer favorável. 

EMENDA N.º 2 

A emenda refere-se, evidentemente, ao inciso n.º III do artigo 
1.º e não ao número II, como consta do impresso. Exclui do mono-
pólio da União o transporte fluvial e ·lacustre do petróleo. As ra-
zões apontadas na justificação são convincente. Já antes de entrar 
em vigência a lei começaram a ser percebidos os inconvenientes 
do monopólio estabelecido no artigo 1.o, contra o meu voto. Pena 
é que só os inconveniente relativos ao monopólio do transporte flu-
vial e lacustre tenham conseguido impressionar a maioria. 

Parecer favorável. 

EMENDA N.0 3 

A emenda se refere ao artigo 15 e não ao artigo 5.º, como fi-
gura no avulso. - Renova seu ilustre autor emenda que apresen-
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tou, em primeira discussão, alinhando os cavalos de corrida ao 
lado dos veículos automóveis, para sujeitar seus proprietários à 
contribuição obrigatória visando ao fornecimento de recursos à Pe-
trobrás. Excluídos ficarão, pela emenda, os veiculas aéreos dessa 
contribuição obrigatória. 

Embora a posse de cavalos de corrida revele capacidade tribu-
tária que pode e deve ser aproveitada, ilógico seria fazê-lo pela for-
ma prevista na emenda. O fundamento da imposição do artigo 15 
não é o fato de os veículos automóveis serem artigos de luxo e sim 
o de consumirem petróleo. Isto não ocorre com os cavalos de 
corrida. 

Parecer contrário. 

EMENDA N.0 4 

A emenda transpõe, para as "Disposições Finais", o parágrafo 
único do artigo 14 do projeto. - Parece-me que êsse parágrafo 
está bem situado onde ~e encontra, pois, regula matéria em tudo 
semelhante à do artigo i4. 

Parecer contrário . 

EMENDA N.º 5 

A emenda faculta, às pessoas físicas brasileiras, participarem 
como acionistas da Petrobrás, com a limitação única de não exce· 
der a aquisição das açõeS: ordinárias a vinte mil. - Elimina, assim, 
as esdrúxulas restrições constantes do projeto, quanto aos bra· 
sileiros casados com estrangeiras. - Tais restrições irão criar si-
tuações verdadeiramente absurdas. Assim, o brasileiro casado com 
estrangeira, em comunhão de bens, poderá ser Presidente da Re· 
pública, poderá ser Presidente ou Diretor da Petrobrás, não poderá, 
porém possuir uma única ação destas . Surgirá, em conseqüência, 
uma nova cidadania - a "petrobrasileira" - que o amor poderá 
fulminar com suas setas, salvo se Cupido examinar previamente 
certidões de nascimento ... 

Parecer favorável . 
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EMENDA N.º 6 

Limita, à subscirção das ações preferenciais, a possibilidade de 
as pessoas físicas e jurídicas participarem da Petrobrás. - Como 
a União deterá sempre a maioria do capital e dos votos da socie-
dade, o único objetivo da emenda só pode ser o de impedir que 
as pessoas de direito privado elejam Conselheiros para o Conselho 
de Administração e o Conselho Fiscal, como prevê o artigo 19, obje-
to, aliás, da emenda n.º 7 do mesmo autor. 

A colaboração de representantes dos acionistas particulares, 
em minoria de 2 em 9, nas deliberações do Conselho de Administra-
ção, deliberações sujeitas, além do mais, ao veto do respectivo Pre-
sidente, pode ser altamente benéfica para os fins a que visa a 
Petrobrãs e, em nenhuma hipótese prejudicá-los. 

Sem nenhuma função executiva, muito poderão contribuir 
êsses conselheiros para, com sua participação nas deliberações do 
Conselho, imprimir à administração da Petrobrãs aquêle "estilo das 
organizações privadas" a que aludiu a mensagem presidencial re-
lativa ao projeto e que tão superior é, em eficiência, aos dos orga-
nismos estatais. - Por outro lado, a representação dos acionistas 
privados no Conselho Fiscal, em sociedade anônima que será admi-
nistrada pelo Executivo com a utilização de grande massa de re-
cursos, é da mais alta conveniência sob todos os pontos de vista. 

Parecer contrário. 

EMENDA N.º 7 

Vide parecer sôbre a emenda número 6. 
Parecer contrário. 

EMENDA N.º 8 

A emenda modifica o artigo 20 do projeto e altera a composi-
ção do Conselho Fiscal, para nêle incluir dois representantes da 
União, reservando um lugar para a representação das pessoas de 
direito privado e os dois restantes para o das demais pessoas de 
direito público . - O fundamento das disposições do artigo 20 
reside em que não tem sentido conferir, à fiscalizada, a fiscalização 
dos seus próprios atos. Ora, se é o Poder Executivo quem adminis-
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tra a Petrobrás, por meio dos diretores que nomeia, como entregar 
aos representantes dêsse mesmo Poder a fiscalização de sua ativi-
dade administrativa? 

Há demasia evidente na justificação da emenda, quando 
afirma: 

"De resto, por que, em sã consciência, considerar-se a 
União - a quem o próprio projeto confia o monopólio do 
petróleo - o Poder suspeito e o único incapaz de designar 
representantes com suficiente integridade e independência 
para fiscalizar a atuação de outros representantes da 
União na Diretoria da Sociedade?". 

O monopólio é conferido à União mas esta não se resume no 
Poder Executivo. Não há por que falar em suspeitas, em integrida-
de e em independência, em matéria de fiscalização; nesse andar, 
chegar-se-ia à supressão do Conselho Fiscal, pois a existência dêste 
pressuporia a suspeição dos diretores ! 

Tem razão a emend~, porém, quando pretende fazer a União 
representada no Conselho Fiscal. Basta, entretanto, um represen-
tante para atender a êsse intuito. Se a presença de um técnico em 
administração e finanças, como quer a justificação, é considerada 
necessária no Conselho Fiscal, não faltarão entre os possíveis re-
presentantes da Fazenda Pública elementos com tal qualificação. 
- No tocante à remuneração dos membros do Conselho Fiscal, 
parece-me necessário fixar um limite mínimo para evitar seja o 
cargo exercido em horas yagas, por fôrça de honorários insuficien-
tes que não permitam aos fiscais dedicarem-se por inteiro à sua 
função. 

O Conselho Fiscal deve ser um órgão de fiscalização efetiva e 
permanente e não uma entidade decorativa, cujo único papel con-
siste em assinar parecer~s anódinos com o indefectível voto de 
louvor à Diretoria fiscaliz;a.da. 

Aceito em parte a emenda e proponho nova redação para o 
artigo 20. 

Parecer favorável, para a seguinte subemenda substitutiva: 
Redija-se como segue o art. 20: 

Art. 20. O Oonselho Fiscal será constituído de cinco 
membros, com mandato de três anos e honorários não 
inferiores a dois terços dos que perceberem os diretores. 

http:fiscaliz;a.da
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Parágrafo único. A União elegerá um representan-
te, as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, outro: 
as demais pessoas jurídicas de direito público, três, asse-
gurado, neste caso, a grupo de acionistas que representar 
um têrço dos votos, o direito de eleger separadamente um 
membro. 

EMENDA N.º 9 

A emenda corrige a omissão do Distrito Federal, ao lado dos 
Estados e Municípios, no número 11 e parágrafo único do artigo 13. 

Parecer favorável. 

EMENDA N.º 10 

A emenda pretende proibir que a Petrobrás ou suas subsidiárias 
tomem empréstimos de entidades "diretamente interessadas ou 
partícipes de atividades petrolíferas acionais ou estrangeiras". -
Não vejo que inconvenientes tais empréstimos poderiam acarretar. 
Além disso, se aprovada, a emenda obrigaria a Petrobrás e suas 
subsidiárias a comprarem à vista todo o equipamento especializado 
que adquirissem. 

Parecer contrário. 

EMENDA N.o 11 

Modifica a redação do artigo 26, para assegurar às ações pre-
ferenciais juros de 5%, ao invés de garantir a tôdas as ações não 
pertencentes à União - como fará o artigo emendado - preferên-
cia na distribuição de dividendos, enquanto êstes não atingirem 8%. 
- A emenda desperta a atenção para o fato de que o projeto, ha-
vendo instituído ações preferenciais, não definiu as vantagens a 
estas asseguradas. 

Aceito a sugestão. Não me parece acertado, porém, eliminar a 
preferência estabelecida pelo artigo 26 em favor das ações não 
pertencentes à União. Melhor será definir as vantagens das ações 
preferenciais no lugar próprio que é o artigo 9.º 

Proponho subemenda substitutiva, nesse sentido. 

Parecer favorável, para a seguinte subemenda substitutiva: 
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Acrescente-se no artigo 9.º, onde convier, o seguinte 
parágrafo: 

§ - As ações preferenciais terão prioridade no reem. 
bôlso do capital e na distribuição do dividendo mínimo 
de 5%. 

EMENDA N.º 12 

Emenda aditiva ao artigo 27 do projeto, para fazer incidir tam-
bém sôbre a extração de gás o pagamento da indenização de 5% 
em favor dos Estados e Territórios onde se fizer a lavra. 

Parecer favorável. 

EMENDA N.º 13 

A emenda, como declara a justificação, "visa a suscitar o exa-
me jurídico do problema que a Petrobrás terá de resolver, ao cons-
tituir as suas subsidiárias, destinadas à operação de refinarias e 

1 

oleodutos". - A matéri~ é específica da Comissão de Justiça. Do 
ponto de vista da Comis~;ão de Economia, nada há que objetar. 

Parecer f a varável. 

EMENDA N.º 14 

Inclui explicitamente os "Estados e Municípios, Territórios e 
Distrito Federal, em cujo Território fôr extraído ou refinado óleo 
cru", na preferência paril a aquisição de ações das emprêsas subsi-
diárias, preferência esta já assegurada de modo geral, às pessoas 
jurídicas de direito públ~co interno, pelo artigo 39, § 1.0 Por outro 
lado, limita a 15% do Cilpital a tomada de ações por particulares 
nas referidas emprêsas. 

Quanto ao primeiro ponto, parece-me preferível a solução pro-
posta no parecer à emeilda n.0 21. 

No tocante ao segur~do tenho invariàvelmente opinado contra 
as restrições à admissão de pessoas de direito privado, quer na Pe-
trobrás, quer em suas subsidiárias, pois, assegurado como está o 
efetivo contrôle dessas eptidades pela União, entendo que a parti-
cipação do capital privado deve ser incentivada e não restringida, 
isto em benefício das próprias finalidades do projeto. 

Parecer contrário . 
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EMENDA N.º 15 

Permite à Petrobrás financiar emprêsas ou a elas associar-se, 
mediante autorização do Presidente da República e ouvido o Con-
selho Nacional do Petróleo, quando sejam produtores de artigos do 
seu interêsse ou consumidores de ·matérias-primas derivadas do pe-
tróleo e cujo desenvolvimento seja necessário à expansão de suas 
atividades, isto, sem as retrições do artigo 39. - Permite, ainda, 
à Petrobrãs participar, sem as referidas restrições, de sociedades de 
finalidade idêntica, fora do território nacional . 

Quanto à primeira parte da emenda, parece-me desaconselhá-
vel participe a Petrobrás de emprêsas que não controle. A assistên-
cia financeira a empreendimentos cuja expansão interesse à Pe-
trobrás poderá ser por esta prestada, mediante adiantamentos por 
conta de aquisições que se obrigue a fazer ou mediante vendas a 
prazo. - A segunda parte da emenda é aceitável, restringindo-se 
a permissão ao cumprimento de acôrdos internacionais. 

Parecer contrário à 1.a parte da emenda. 
Parecer favarável à 2.ª parte, com a seguinte subemenda subs-

titutiva: 

Acrescente-se, depois do artigo 39, o seguinte: 

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

EMENDA N.º 16 

Manda incluir, no artigo 40, o artigo 33 entre os ali menciona-
dos. O objetivo é estender às subsidiárias a obrigação de prestar 
informações que lhe forem solicitadas pelo Congresso Nacional. 

Parecer favorável. 

EMENDA N.º 17 

A emenda refere-se, evidentemente, ao artigo 42 e fixa em dois 
anos, a contar da vigência da lei o prazo em que deverão estar em 
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funcionamento as refinarias, cuja instalação tenha sido autorizada 
até 30 de junho de 1952, para serem excluídas do monopólio pre-
visto no artigo l.º do projeto. - Fui e sou contra o monopólio. 
Aceito, em conseqüência, a emenda que visa a mitigá-lo. Cumpre 
notar, outrossim, que a emenda não dilata por si mesma os prazos 
de caducidade das atuais concessões: apenas permite que os mes-
mos possam ser prorrogados até dois anos da vigência da lei, o que 
só poderá ser feito nos têrmos e pela forma da respectiva legislação. 

Parecer favorável. 

EMENDA N.º 18 

Inclui os Territórios, ao lado dos Estados e do Distrito Federal, 
para fins de entrega aos mesmos de parte da arrecadação do im-
pôsto único sôbre combustíveis e lubrificantes. - Em face do dis-
posto no artigo 15, § 2.º da Constituição - que não menciona os 
Territórios - propus, na passada legislatura, emenda ao projeto 

1Eunápio de Queiroz (n.0 1.112-49), aprovada pelo Congresso, vi-
sando a atingir, por outr1:i. forma, o objetivo da emenda. Vetado o 
projeto, no atual Govêrnp, a disposição em aprêço foi entretanto 
repetida no projeto número 1.517-51, já aprovado pela Câmara, 
o qual prevê recursos paria a Petrobrás . A emenda seria, portanto, 
desnecessária, no atual projeto: entretanto, como neste foi incluído 
o artigo 49, dispondo sôbre a entrega aos Estados e ao Distrito Fe-
deral da parte que lhes ca'pe na arrecadação do impôsto único sôbre 
combustíveis líquidos, parece-me conveniente incluir também a 
norma já consagrada no projeto número 1. 517-51. 

·Parecer favorável, com a seguinte subemenda substitutiva: 
Acrescente-se onde convier: 

Art. Anualmente, o Departamento Nacional de Es-
tradas de Rodagem empregará em obras rodoviárias, nos 
Territórios Federais, quantia não inferior à quota que ca-
beria a cada um, caso participasse da distribuição prevista 
no artigo 49 da presente lei, tomando-se por base. a arreca-
dação do ano anterior. 

Ii~MENDA N.º 19 

Esta Comissão de Ecc>nomia opinou contràriamente à emenda 
da qual resultou o artigo 49, por entender que não cabia, no pre-
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sente projeto, a modificação da Lei número 302, de 13 de julho 
de 1948. 

Aceita a emenda em primeira discussão, os inconvenientes que 
apontei no discurso com o qual defendi o parecer da Comissão se 
evidenciam: eis que, sôbre matéria de inegável complexidade, deve 
a Câmara deliberar com o exame do assunto confinado nos estrei-
tos limites permitidos pela segunda discussão. 

A emenda n.º 19 procura corrigir o pêso excessivo atribuído ao 
consumo na distribuição estabelecida pela Lei número 302, sem 
entretanto ir ao extremo do artigo 49 do projeto que pretende equi-
pará-lo ao pêso da superfície. - Deixo aqui consignada, ainda uma 
vez, a opinião de que, melhor fôra examinasse a Câmara, em pro-
jeto especial, com amplo debate e ampla possibilidade de emendas, 
matéria tão sujeita a controvérsia. - Na atual situação, a emenda 
se me afigura melhor que o artigo 49, pois melhora o critério de 
distribuição, sem comprometer os planos rodoviários das várias 
unidades da Federação e sem desatender ao principio de que o 
consumo é o melhor índice da necessidade de empregar recursos 
em rodovias. 

Parece-me conveniente, entretanto, distinguir dois casos, co-
mo faz o artigo 49, e estabelecer normas diversas para o óleo im-
portado e para o óleo extraído no país . Proponho redação que aten-
da a êsse ponto. 

Parecer favorável com a seguinte subemenda substitutiva: 

Redija-se como segue o Art. 49: 

Art. 49 Do total do impôsto sôbre combustíveis líqui-
dos e lubrificantes de que trata a Lei número 302, de 13 
de julho de 1948, quarenta e oito por cento (48%) serão 
entregues aos Estados e ao Distrito Federal, feita a dis-
tribuição separadamente para os produtos de óleo cru ex-
traído no país e para os de óleo importado. 

§ 1.º A parcela relativa aos produtos de óleo cru ex-
traído no país dividir-se-á em quatro partes iguais, cada 
uma das quais será distribuída respectivamente por Esta-
dos e Distrito Federal em proporções: a) à superfície; b) 
à população; e) ao consumo de lubrificantes e combus-
tíveis; d) à produção de óleo cru. 

§ 2.0 A parcela relativa aos lubrificantes e combus-
tíveis líquidos importados e aos produzidos no país com 
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óleo importado será entregue aos Estados e ao Distrito 
Federal, feita a distribuição da seguinte forma; 

I - 45% (quarenta e cinco por cento) proporcional-
mente aos consumos de lubrificantes e combustíveis lí-
quidos;

II - 35% (trinta e cinco por cento) proporcionalmen-
te às populações; 

III- 20% (vinte por cento) proporcionalmente às su-
perfícies. 

§ 3.º Os restantes 12% (doze por cento) do Fundo 
Rodoviário Nacional serão entregues aos Estados, aos Ter-
ritórios e ao Distrito Federal, feita a distribuição da mesma 
forma indicada nos parágrafos anteriores, e deverá cada 
Estado ou Território entregar aos seus Municípios a quota 
que lhes couber dividida nas mesmas condições entre os 
Municípios. 

§ 4.º São mantidas as demais disposições da Lei nú-
mero 302, de 13 de julho de 1948. 

EMENDA N.0 20 

Esta Comissão já o})inou, em primeira discussão, contrària-
mente à aprovação de err+enda localizando refinarias, por entender 
deva o assunto ficar a cri.tério da administração da Petrobrás, obe-
decidas as normas gerais que regem a matéria. 

Parecer contrário. 

EMENDA N.º 21 

A emenda visa a assegurar, ao Estado em cujo território fôr 
extraído ou refinado óleo cru ou explorado gás natural, preferên-
cia, com o concurso de seus municípios, para participar das socie-
dades subsidiárias destinadas à sua refinação ou distribuição, até 
o montante de 49% do c;apital. Como os restantes 51 % são reser-
vados à Petrobrás, segue-se que a preferência exclui a participação 
dos demais Estados , salvo na medida em que dela desistir o Esta-
do-sede da subsidiária. 

Devo confessar que me esforcei por encontrar argumentos com 
os quais pudesse convenc~r-me a opinar em favor do ponto de vista 
defendido pela ilustre bancada baiana. Em sã consciência, devo 
dizer que não consegui encontrá-los. 

Não se pode invocar, como fundamento, a conveniência de in-
denizar o Estado pelos danos causados com a lavra ou com a ins-
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talação das refinarias. Com as vantagens trazidas pelo "royalty" 
de 5%, no primeiro caso, e com as conseqüências econômicas do 
impulso industrial no segundo, nenhum Estado deixaria de acolher, 
como verdadeira bênção, tanto a lavra, como a instalação de re-
finarias. 

Que fundamento resta, pois, para a preferência exclusiva re-
clamada? A conveniência de o Estado participar diretamente dos 
empreendimentos governamentais localizados em seu território? 
Mas por que essa participação deve excluir a dos outros Estados, 
em exploração eminentemente nacional como a do petróleo? 

Na prática, o interêsse de participar do empreendimento será 
maior para o Estado onde o mesmo se localizar, do que para os 
demais e isto conduzirá, naturalmente, à preponderância do pri-
meiro na subscrição do capital. Não vejo razão, porém, para que 
a lei dê ao Estado, já aquinhoado com a fortuna da lavra ou da re-
finaria, o direito de excluir os demais de participarem da emprêsa. 

Reconheço que é muito forte o desejo de cada Estado de auferir 
as vantagens de empreendimentos dessa natureza. Impõe-se, po-
rém, em nome do sentido nacional da exploração do petróleo, man-
ter essa aspiração em seus justos têrmos. 

Aceito a emenda, mas proponho que se limite em 20% (vinte 
por cento) do capital das subsidiárias o montante da preferência 
exclusiva em favor do Estado em que estiver localizada a refinaria 
ou de onde f ôr extraído o óleo. 

Parecer favorável, com a seguinte subemenda: 

Diga-se 20 % em vez de 49 % . 

EMENDA N.º 22 

Proíbe a emenda que a Petrobrás e suas subsidiárias onerem os 
produtos ou subprodutos do petróleo nacional, ainda que para ga-
rantia de operação de crédito. - De acôrdo com o artigo 29 do 
projeto, são inalienáveis - e portanto não poderão ser objeto de 
ônus real - os direitos relativos à concessão e autorização refe-
rentes a jazidas de óleo mineral, refinarias e oleodutos que a So-
ciedade receber da União. Feita esta ressalva, parece-me que não 
se pode negar à Sociedade o direito de onerar o que pode vender, 
isto é, os produtos e subprodutos do petróleo. 

Parecer contrário . 
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EMENDA N.0 23 

A emenda altera a tabela anexa ao projeto, para reduzir em 
vários casos, as contribuições ali previstas. - Nada há que opor, 
nesta Comissão de Economia, a tais reduções. Cabe à Comissão de 
Finanças pronunciar-se especificamente a respeito. 

Parecer favorável. 
EMENDA N.º 24 

A emenda estabelece maior gradação nas reduções previstas 
na nota 1.ª da letra A, da Tabela anexa ao projeto e proporcionais 
ao número de anos da fabricação dos automóveis. Nada há que 
opor, nesta Comissão de Economia. Especlficamente, dirá a Comis-
são de Finanças. 

Parecer favorável. 
EMENDA N.º 25 

Adia para o exercício de 1954 a vigência do artigo 49 do projeto. 
- Reporto-me ao parecer sôbre a emenda n.º 19; com a redação 
ali proposta para o art'igo 49, parece-me que as respectivas disposi-
ções podem entrar despe logo em vigor. 

Parecer contrário. 
EMENDA N.º 26 

A emenda reduz die 30 % para 20 % a parte que os Estados de-
verão entregar aos Municípios produtores de óleo, do "royalty" de 
5% previsto no artigo 27 . - A valorosa bancada baiana pleiteou 
o "royalty" como ind(mização pelos danos causados pela lavra. 
Tais danos se fazem sentir nas terras onde a lavra é feita e são, por 
isso, maiores nos mun:icípios onde essas terras se situam. 

Apoiado nos argumentos da bancada baiana, opino contra a 
redução da quota desti:p.ada aos Municípios. 

Parecer contrário. 
EMENDA N.º 27 

Esta Comissão já opinou contra emendas semelhantes a esta, 
por se tratar de matér~a que deve ser regulada na legislação geral 
sôbre minas e não no Projeto n.º 1.516-51. 

Parecer contrário. 
Sala das Sessões, 8 de setembro de 1952. - Daniel Faraco, 

Relator. 



SESSÃO EM 10 DE SETEMBRO DE 1952 

EXPEDIENTE 

O SR. PRESIDENTE - Vem à Mesa e estando em 
regime de urgência, vai a imprimir o seguinte 

Parecer 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

PROJETO N.º 1.516-51 

Parecer da Comissão sôbre as emendas de segunda 
discussão. 

A Comissão de Economia, tendo em vista o parecer do Relator, 
opina no sentido da: 

aprovação das emendas n.0 1, 1.ª, 2.ª e 4.ª, 5.ª e 6.ª partes, 
números 2, 5, 9, 12, 13, 16, 21, 23, 24 e 25; 

rejeição das emendas n.º 1, 3.ª parte números 3, 4, 6, 7, 10, 14, 
17, 20, 22, 26 e 27; 

aprovação com as subemendas constantes do parecer do Rela-
tor das emendas números 8, 11, 15, 2.ª parte e n.º 21; 

aprovação da emenda n.º 19, com a seguinte subemenda: 
Substituam-se os itens I, II, III e IV da emenda pelos seguintes: 
I - 44% (quarenta e quatro por cento) proporcionalmente 

aos consumos de lubrificantes e combustíveis líquidos; 
II - 34% (trinta e quatro por cento) proporcionalmente às 

populações; 

3t -26245 
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III - 20% (vinte por cento) proporcionalmente às super-
fícies; 

IV - 2% (dois por cento) proporcionalmente à produção em 
cada Estado. 

Acrescente-se onde convier, o seguinte parágrafo à referida 
emenda. 

§ As proporções de consumo previstas nos parágrafos ante-
riores serão calculadas sôbre as quantidades efetivamente consu-
midas em cada unidade federativa. 

Sala das Sessões, 10 de setembro de 1952. - Sílvio Echenique, 
Presidente. - Daniel Faraco, Relator, vencido quanto a rejeição da 
emenda n.º 17, a aprovação da emenda n.0 25 e a aprovação da 
subemenda à emenda n.º 19. - João Roma. - Adolfo Gentil, com 
restrições. - Marino Machado. - Victor Issler. - Ubirajara Keute-
ne(ljian. - Saulo Ramos. - Leoberto Leal. - Uriel Alvim. -Bilac 
Pinto, com restrições. - Napoleão Fontenele. - Artur Audrá. -
A.rnaldo Cerdeira. - Manuel Ribas. 

PARECER SOBRE AS! EMENDAS DE SEGUNDA DISCUSSÃO 

EMENDA N.o 1 

I 

Modifica a emenda do projeto, tornando-a mais explícita e 
completa. 

Parecer favorável. 

II 

Acrescenta a palavra "inicialmente" ao artigo 9.º do projeto, 
o qual fixa, com efeito, o capital que inicialmente terá a Petrobrás. 

Parecer favorável. 
III 

Dispõe a emenda, nesta parte, que sómente serão dispensadas, 
da prova de nacionalidade brasileira dos seus sócios ou acionistas, 
as sociedades de economia mista a que se refere o inciso II do arti-
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go 18 do projeto, quando existentes na data da vigência da lei 
ora em elaboração. 

O Projeto n.0 1.516-51, contra o meu voto repetidamente ex-
presso nos pareceres que me coube proferir, saiu da primeira dis-
cussão tão cheio de restrições quanto a possibilidade de admissão 
de acionistas na Petrobrás que, se modificações devessem ser feitas 
neste ponto, razoável seria orientá-las no sentido de reduzir as res-
trições e não no de aumentá-las. A emenda, na parte em exame, au-
menta essas restrições. 

Parecer contrário. 
IV 

Dispõe sôbre o envio das contas da Petrobrás ao Congresso Na-
cional, por intermédio do Tribunal de Contas, modificando para 
melhor o artigo 32 do projeto. 

Parecer favorável. 
V 

Altera a redação da cabeça do artigo n.º 39, melhorando-a. 
Parecer favorável. 

VI 

Modifica o artigo 48 do projeto, estabelecendo que o saldo das 
dotações orçamentárias do Conselho Nacional do Petróleo, corres-
pondente a serviços, encargos, etc., relativos a atividades que pas-
saram a Petrobrás, serão a esta entregues no exercício em que a 
Sociedade entrar em funcionamento, e não no em que começar a 
vigorar a lei. Tem razão a emenda. 

Parecer favorável. 
EMENDA N.0 2 

A emenda refere-se, evidentemente, ao inciso n.º III do artigo 
1.º e não ao n.º II, como consta do impresso. Exclui do monopólio da 
União o transporte fluvial e lacustre do petróleo. As razões apon-
tadas na justificação são convincentes. Já antes de entrar em vi-
gência a lei, começam a ser percebidos os inconvenientes do mono-
pólio estabelecido no artigo 1.º, contra o meu voto. Pena é que só 
os inconvenientes relativos ao monopólio do transporte fluvial e 
lacustre tenham conseguido impressionar a maioria. 

Parecer favorável. 
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EMENDA N.º 3 

A emenda se refere ao artigo 15 e não ao artigo 5.º, como figura 
no avulso. - Renova seu ilustre autor emenda que apresentou, em 
primeira discussão, alinhando os cavalos de corrida ao lado dos 
veículos automóveis, para sujeitar seus proprietários à contribuição 
obrigatória visando ao fornecimento de recursos para a Petrobrâs. 
Excluídos ficarão, pela emenda, os veículos aéreos dessa contribui-
ção obrigatória. 

Embora a posse de cavalos de corrida revele capacidade tribu-
tária que pode e deve ser aproveitada, ilógico seria fazê-lo pela for-
ma prevista na emenda. O fundamento da imposição do artigo 15 
não é o fato de os veículos automóveis serem artigos de luxo e sim 
o de con.sumirem petróleo. Isto não ocorre com os cavalos de corrida. 

Parecer contrário. 

EMENDA N.º 4 

A emenda transpõ~i, para as "Disposições Finais", o parágrafo 
único do artigo 14 do projeto. - Parece-me que êsse parágrafo está 
bem situado onde se encontra, pois, regula matéria em tudo seme-
lhante à do artigo 14. 

Parecer contrário. 

EMENDA N.º 5 

A emenda faculta, às pessoas físicas brasileiras, participarem 
como acionistas da Petrobrás, com a limitação única de não exce-
der a aquisição das ações ordinárias a vinte mil. - Elimina, assim, 
as esdrúxulas restrições constantes do projeto quanto aos brasilei-
ros casados com estrangeiras. - Tais restrições irão criar situàções 
verdadeiramente absurqas. Assim, o brasileiro casado com estran-
geira, em comunhão de bens, poderá ser Presidente da República, 
poderá ser Presidente ou Diretor da Petrobrás, não poderá porém, 
possuir uma única ação desta. Surgirá, em conseqüência uma nova 
cidadania - a "petrobrasileira" - que o amor poderá fulminar com 
suas setas, salvo se Cupido examinar previamente certidões de nas-
cimento ... 

Parecer favorável. 
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EMENDA N.º 6 

Limita, à subscrição das ações preferenciais, a possibilidade de 
as pessoas fisicas e jurídicas participarem da Petrobrás. - Como a 
União deterá sempre a maioria do capital e dos votos da sociedade, 
o único objetivo da emenda só pode ser o de impedir que as pessoas 
de direito privado elejam Conselheiros para o Conselho de Adminis-
tração e o Conselho Fiscal, como prevê o artigo 19, objeto, aliás da 
emenda n.º 7 do mesmo autor. 

A colaboração de representantes dos acionistas particulares, em 
minoria de 2 em 9, nas deliberações do Conselho de Administração, 
deliberações sujeitas, além do mais, ao veto do respectivo Presiden-
te, pode ser altamente benéfica para os fins a que visa a Petrobrás 
e, em nenhuma hipótese prejudicá-los. 

Sem nenhuma função executiva muito poderão contribuir ês-
ses conselheiros para, com sua participação nas deliberações do 
Conselho, imprimir à adiminstração da Petrobrás aquêle "estilo das 
organizações privadas" a que aludiu a mensagem presidencial rela-
tiva ao projeto e que tão superior é, em eficiência, ao dos organis-
mos estatais. - Por outro lado, a representação dos acionistas pri-
vados no Conselho Fiscal, em sociedade anônima que será adminis-
trada pelo Executivo com a utilização de grande massa de recursos, 
é da mais alta conveniência sob todos os pontos de vista. 

Parecer contrário. 

EMENDA N.º 7 

Vide parecer sôbre a emenda n.º 6. 
Parecer contrário. 

EMENDA N.º 8 

A emenda modifica o artigo 20 do projeto e altera a composição 
do Conselho Fiscal, para nêle incluir dois representantes da União, 
reservando um lugar para a representação das pessoas de direito 
privado e os dois restantes para a das demais pessoas de direito pú-
blico. - O fundamento das disposições do artigo 20 reside em que 
não tem sentido conferir, à fiscalizada, a fiscalização dos seus pró-
prios atos. Ora, se é o Poder Executivo quem administra a Petro-
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brás, por meio dos diretores que nomeia, como entregar aos repre-
sentantes dêste mesmo Poder a fiscalização de sua atividade admi-
nistrativa? 

Há demasia evidente na justificaç:ão da emenda, quando 
afirma: 

"De resto, por que, em sã consciência, considerar-se 
a União - a quem o próprio projeto confia o monopólio 
do petróleo - o Poder suspeito e o único incapaz de desig-
nar representantes com suficiente integridade e indepen-
dência para fiscalizar a atuação de outros representantes 
da União na Diretoria da Sociedade? 

O monopólio é conferido à União, mas esta não se resume no 
Poder Executivo. Não há porque falar em suspeitas, em integrida-
de e em independência, em matéria de fiscalização; nesse andar, 
chegar-se-ia à supressão do Conselho Fiscal, pois, a existência 
dêste pressuporia a suspeição dos diretores. 

Tem razão a emenda porém, quando pretende fazer a União 
representada no Con~elho Fiscal. Basta, entretanto, um repre-
sentante para atender a êsse intuito. Se a presença de um técni-
co em administração e finanças, como quer a justificação, é con-
siderada necessária no Conselho Fiscal, não faltarão entre os pos-
síveis representantes diEL Fazenda Pública elementos com tal quali-
ficação. - No tocante à remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal, parece-me necessário fixar um limite mínimo, para evitar 
seja o cargo exercido em horas vagas, por fôrça de honorários in-
suficientes que não pe;rmitam, aos fiscais, dedicarem-se por intei-
ro à sua função. 

O Conselho Fiscal deve ser um órgão de fiscalização efetiva 
e permanente e não uma entidade decorativa cujo único papel con-
sista em assinar pareceres anônimos com o indefectível voto de 
louvor à Diretoria fiscalizada. 

Aceito em parte a emenda propondo nova redação para o ar-
tigo 20. 

Parecer favorável, para a seguinte subemenda substitutiva: 

Redija-se como segue o artigo 20: 

Art. 20 - O Conselho Fiscal será constituído de cin-
co membros, com mandato de três anos e honorários não 
inferiores a dois terços dos que perceberem os diretores. 



- 487 -

Parágrafo único - A União elegerá um representan-
te, as pessoas fískas e jurídicas de direito privado, outro; 
as demais pessoas jurídicas de direito público, três, asse-
gurado, neste caso, a cada grupo de acionistas que repre-
sentar um têrço dos votos, o direito de eleger separada-
mente um membro. 

EMENDA N.º 9 

A emenda corrige a omissão do Distrito Federal, ao lado dos 
Estados e Municípios, no n.0 11 e parágrafo único do artigo 13. 

Parecer favorável. 

EMENDA N.º fO 

A emenda pretende proibir que a Petrobrás ou suas subsidiá-
rias tomem empréstimos de entidades "diretamente interessadas 
ou partícipes de atividades petrolíferas nacionais ou estrangeiras". 
- Não vejo que inconvenientes tais empréstimos poderiam acar-
retar. Além disso, se aprovada, a emenda obrigaria a Petrobrás 
e suas subsidiárias a comprarem a vista todo o equipamento es-
pecializado que adquirissem. 

Parecer contrário. 

EMENDA N.º 11 

Modifica a redação do artigo 26, para assegurar às ações pre-
ferenciais juros de 5%, ao em vez de garantir a tôdas as ações não 
pertencentes à União - como faz o artigo emendado - preferên-
cia na distribuição de dividendos, enquanto êstes não atingirem 
8% . - A emenda desperta a atenção para o fato de que o pro-
jeto, havendo instituído ações preferenciais, não definiu as vanta-
gens a estas asseguradas. 

Aceito a sugestão. Não me parece acertado, porém, eliminar 
a preferência estabelecida pelo artigo 26 em favor das ações não 
pertencentes à União. Melhor será definir as vantagens das ações 
preferenciais no lugar próprio que é o artigo 92. 

Proponho submenda substitutiva, nesse sentido. 
Parecer favorável, para a seguinte subemenda substitutiva: 
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Acrescente-se no artigo 9.0, onde convier, o seguinte parágrafo: 
§ - As ações preferenciais terão prioridade no reembôlso do 

capital e na distribuição do dividendo mínimo de 5 % . 

EMENDA N.0 12 

Emenda aditiva ao artigo 27 do projeto, para fazer incidir tam-
bém sôbre a extração de gás o pagamento da indenização de 5% 
em favor dos Estados e Territórios onde se fizer a lavra. 

Parecer favorável. 

EMENDA N.º 13 

A emenda, como declara a justificação, "visa a suscitar o exa-
me jurídico do problema que a Petrobrás terá de resolver, ao cons-
tituir as suas subsidiárias, destinadas à operação de refinarias e 
oleodutos". - A matéria é específica da Comissão de Justiça. Do 

1 

ponto de vista da Comissão de Economia, nada há que objetar. 
Parecer favorável. 

EMENDA N.º 14 

Inclui explicitamente os "Estados e Municípios, Territórios e 
Distrito Federal, em cujo território fôr extraído ou refinado óleo 
cru", na preferência para a aquisição de ações das emprêsas subsi-
diárias, preferência esta já assegurada de modo geral, às pessoas 
jurídicas de direito público interno, pelo artigo 39, § 1.0 • - Por 
outro lado, limita a 15% do capital a tomada de ações por parti-
culares nas referidas empri~sas. 

Quanto ao primeiro ponto, parece-me preferível a solução pro-
posta no parecer à emenda n.0 21. 

No tocante ao segundo, tenho invariàvelmente opinado contra 
as restrições à admissão die pessoas de direito privado, quer na 
Petrobrás, quer em suas subsidiárias, pois, assegurado como está o 
efetivo contrôle dessas entidades pela União, entendo que a parti-
cipação do capital privado deve ser incentivada e não restringida, 
isto em benefício das próprias finalidades do projeto. 

Parecer contrário. 
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EMENDA N.0 15 

Permite à Petrobrás financiar emprésas ou a elas associar-se, 
mediante autorização do Presidente da República e ouvido o Con-
selho Nacional do Petróleo, quando sejam produtora~; de artigos 
do seu interêsse ou consumidoras de matérias-primas derivadas 
do petróleo e cujo desenvolvimento seja necessário à expansão de 
suas atividades; isto, sem as restrições do artigo 39. - Permite, 
ainda, à Petrobrás participar, sem as referidas restrições, de socie-
dade de finalidade idêntica, fora do território nacional. 

Quanto à primeira parte da emenda, parece-me desaconselhá-
vel participe a Petrobrás de emprêsas que não controle. A assistên-
cia financeira a empreendimentos cuja expansão interesse à Pe-
trobrás poderá ser esta prestada, mediante adiantamentos por 
conta de aquisições que se obrigue a fazer ou mediante vendas a 
prazo. - A segunda parte da emenda é aceitável, restringindo-se 
a permissão ao cumprimento de acôrdos internacionais. 

Parecer contrário à 1.ª parte da emenda. 
Parecer favorável à 2.ª parte, com a seguinte subemenda 

substitutiva: 
Acrescente-se, depois do artigo 39, o seguinte: 
Art. - Poderá a Petrobrás, mediante autorização do Presiden-

te da República, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo, associar-
-se, sem as limitações previstas no artigo 39, a entidades destina-
das à exploração do petróleo fora do território nacional, desde que 
a participação do Brasil ou de entidades brasileiras seja prevista, 
em tais casos, por tratado ou convênio. 

EMENDA N.º 16 

Manda incluir, no artigo 40, o artigo 33 entre os ali menciona-
dos. O ob.Jetivo é estender às subsidiárias a obrigação de prestar 
informações que lhe forem solicitadas pelo Congresso Nacional. 

Parecer favorável. 

EMENDA N.º 17 

A emenda refere-se, evidentemente, ao artigo 42 e fixa em 
dois anos, a contar da vigência da lei, o prazo em que deverão 
estar em funcionamento as refinarias cuja instaiac;ãrJ ter.ha :::idr, 
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autorizada até 30-6-52, para serem excluídas do monopólio. Aceita, 
em conseqüência, a emenda que visa a mitigá-lo. Cumpre notar, 
outrossim, que a emenda não dilata por si mesma os prazos de 
caducidade das atuais concessões; apenas permite que os mesmos 
possam ser prorrogados até dois anos da vigência da lei, o que só 
poderá ser feito nos têrmos e pela forma da respectiva legislação. 

Parecer favorável. 

EMENDA N.º 18 

Inclui os Territórios, ao lado dos Estados e do Distrito Federal, 
para fins de entrega aos mesmos de parte da arrecadação do im-
pôsto único sôbre combustíveis e lubrificantes. - Em face do dis-
posto no artigo 15, § 2.º da Constituição - que não menciona os 
Territórios - propus, na passada legislatura, emenda ao projeto 
Eunápio de Queiroz (n.o 1.112, de 1949), aprovada pelo Congresso 
visando a atingir, por outra forma, o objetivo da emenda. Vetado 
e: projeto, no atual Govêrn() a disposição em aprêço foi entretanto 
repetida no Projeto n.0 1.517-51, já aprova.do pela Câmara o qual 
prevê recursos para a Pet:,robrás. A emenda seria, portanto, des-
necessária, no atual projeto; entretanto, como neste foi incluído o 
artigo 49, dispondo sôbre ~ entrega aos Estados e ao Distrito Fe-
deral da parte que lhe cab~ na arrecadação do impôsto único, sô-
bre combustíveis líquidos, parece-me conveniente incluir também 
a norma já consagrada no Projeto número 1.517-51. 

Parecer favorável com a seguinte subemenda substitutiva: 
Acrescente-se onde convier: 

Art. - Anualmente o Departamento Nacional de Es-
tradas de Rodage:rp empregará em obras rodoviárias, nos 
Territórios Federais quantia não inferior a quota que ca-
beria a cada um, caso participasse da distribuição pre-
vista no artigo 49 da presente lei, tomando-se por base a 
arrecadação do ano anterior. 

EMENDA N.º 19 

Esta Comissão de Economia opinou contràriamente à emenda 
da qual resultou o artigo 49, por entender que não cabia no pre-
sente projeto a modificação da Lei n.º 302, de 12 de julho de 1948. 

http:aprova.do


- 491-

Aceita a emenda em primeira discussão, os inconvenientes 
que apontei no discurso com o qual defendi o parecer da Comissão, 
se evidenciam eis que sôbre matéria de inegâvel complexidaide, de-
ve a Câmara deliberar com o exame do assunto confinado nos es-
treitos limites permitidos pela segunda discus~ão. 

A emenda n.0 19 procura corrigir o pêso excessivo atribuído 
ao consumo na distribuição estabelecida pela Lei n.º 302, sem en-
tretanto ir ao extremo do artigo 49 do projeto que pretende equi-
pará-lo ao pêso da superfície. - Deixo aqui consignada, ainda uma 
vez, a opinião de que melhor fôra examinasse a Câmara em pro-
jeto especial, com amplo debate e ampla possibilidade de emen-
das, matéria tão sujeita a controvérsia. - Na atual situação, a 
emenda se me afigura melhor que o artigo 49, pois, melhora o 
critério de distribuição, sem comprometer os planos rodoviários 
das várias unidades da Federação e sem desatender ao princípio 
de que o consumo é o melhor índice de necessidade de empregar 
recursos em rodovias. 

Parece-me conveniente, entretanto, distinguir dois casos, co-
mo faz o artigo 49, e estabelecer normas diversas para o óleo im-
portado e para o óleo extraído no país. Proponho redação da emen-
da a êsse ponto. 

Parecer favorável com a seguinte emenda substitutiva: 
Redija-se como segue o artigo 49: 
Art. 49 - Do total do impôsto único sôbre combustíveis líqui-

dos e lubrificantes de que trata a Lei n.º 302, de 12 de julho de 
1948, quarenta e oito por cento ( 48 % ) serão entregues aos Esta-
dos e ao Distrito Federal, feita a distribuição separadamente para 
os produtos de óleo cru extraído no país e para os de óleo importado. 

§ 1.0 - A parcela relativa aos produtos de 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 
lubrificantes e combustíveis. d) à produção de óleo cru. 

§ 2.º - A parcela relativa aos lubrificantes e combustíveis lí-
quidos importados e aos produzidos no país com óleo importado 
será entregue aos Estados e ao Distrito Federal, feita a distribui-
ção da seguinte forma: 

I - 45?!t: (quarenta e cinco por cento) proporcionalmente aos 
consumos de lubrificantes e combustíveis líquidos: 
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II - 35% (trinta e cinco por cento) proporcionalmente às po-
pulações; 

III - 20% (vinte por cento) proporcionalmente às superfícies. 
§ 3.º - Os restantes 12% (doze por cento) do Fundo Rodo-

viário Nacional serão entregues aos Estados, aos Territórios e ao 
Distrito Federal, feita a distribuição da mesma forma indicada nos 
parágrafos anteriores e deverá cada Estado ou Território entregar 
aos seus Municípios a quota que lhes couber divididas nas mesmas 
condições entre os Municípios. 

§ 4.º - São mantidas as demais disposições da Lei n.º 302, 
de 13 de julho de 1948. 

EMENDA N.0 20 

Esta Comissão já opinou, em primeira discussão, contrària-
mente à aprovação da emenda localizando refinarias, por entender 
deva o assunto ficar a critério da administração da Petrobrás obe· 
decidas as normas gerais que regem a matéria. 

Parecer contrário. ' 

E:iy.t:ENDA N.º 21 

A emenda visa a assegurar ao Estado em cujo território fôr 
extraído ou refinado óleo cru ou explorado gás natural, preferên-
cia, com o concurso de seus municípios, para participar das socie-
dades subsidiárias destina~as à sua refinação ou distribuição até 
o montante de 49% do capital. Como os restantes 51 % são reser-
vados à Petrobrás, segue-se que a preferência exclui a participação 
dos demais Estados salvo na medida em que dela desistir o Estado 
sede de subsidiária. 

Devo confessar que me esforcei por encontrar argumento com 
os quais pudesse convencer,-me a opinar em favor do ponto de vis-
ta defendido pela ilustre bs,,ncada baiana. Em sã consciência, devo 
dizer que não consegui encontrá-los. 

Não se pode invocar cQmo fundamento, a conveniência de in-
denizar o Estado pelos danos causados com a lavra ou com a ins-
talação das refinarias. Com as vantagens trazidas pelo royalty de 
5 % , no primeiro caso, e com as conseqüências econômicas do im-
pulso industrial no segundo, nenhum Estado deixaria de acolher, 
como verdadeira bênção, t;anto a lavra, como a instalação de re· 
finarias. 
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Que fundamento resta, pois, para a preferência exclusiva re-
clamada? A conveniência de o Estado participar diretamente dos 
empreendimentos governamentais localizados em seu território? 
Mas por que essa participação deva excluir a dos outros Estados, 
em exploração eminentemente nacional como a do petróleo? 

Na prática, o interêsse de participar do empreendimento se-
rá maior para o Estado onde o mesmo se localiza, do que para os 
demais e isto conduzirá, naturalmente, à preponderância do pri-
meiro na subscrição do capital. Não vejo razão, porém, para que a 
lei dê ao Estado, já aquinhoado com a fortuna da lavra ou da re-
finaria, o direito de excluir os demais de participarem da emprêsa. 

Reconheço que é muito forte o desejo de cada Estado de aufe-
rir as vantagens de empreendimentos dessa natureza. Impõe-se, 
porém, em nome do sentido nacional da exploração do petróleo, 
manter essa aspiração em seus justos têrmos. 

Aceito a emenda mas proponho que se limite em 20% (vinte 
por cento) do capital das subsidiárias o montante da preferência 
em favor do Estado em que estiver localizada a refinaria ou de 
onde fôr extraído o óleo. 

Parecer favorável com a seguinte sub emenda: 
diga-se 20 % em vez de 49% . 

EMENDA N.º 22 

Proíbe a emenda que a Petrobrás e suas subsidiárias onerem 
os produtos ou subprodutos do petróleo nacional, ainda que para 
garantia da operação de crédito. De acôrdo com o artigo 29 do 
projeto são inalienáveis - e, portanto, não poderão ser objeto de 
ônus real - os direitos relativos à concessão e autorização refe-
rentes a jazidas de óleo mineral, refinarias da União. - Feita esta 
ressalva, parece-me que não se pode negar à Soci~dade o direito 
de onerar o que pode vender, isto é, os produtos e subprodutos 
do petróleo. 

Parecer contrário. 

EMENDA N.º 23 

A emenda altera a tabela anexa ao projeto, para reduzir em 
vários casos as contribuições ali previstas. - Nada há que opor 
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nesta Comissão de Economia, a tais reduções. Cabe à Comissão 
de Finanças pronunciar-se especUicamente a respeito. 

Parecer favorável. 
EMENDA N.º 24 

A emenda estabele maior gradação nas redações previstas na 
nota 1.ª da letra A da Tabela anexa ao projeto e proporcionais ao 
número de anos de fabricação dos automóveis. Nada há que opor, 
nesta Comissão de Economia. Especificamente dirá a Comissão 
de Finanças. 

Parecer favorável. 

EMENDA N.0 25 

Adia para o exercício de 1954 a vigência do artigo 49 do pro-
jeto. - Reporto-me ao parecer sôbre a emenda n.0 19; com a reda-
ção ali proposta para o artigo 49 parece-me que as respectivas 
disposições podem entrar desde logo em vigor. 

Parecer contrário. 

EMENDA N.0 26 

A emenda reduz de 30 % para 20 % a parte que os Estados de-
verão entregar aos Municípios produtores de óleo do "royalty" de 
5% :previsto no artigo 27. - A valorosa banrada baiana pleiteou 
o "royalty" como indeniz;ação pelos danos causados pela lavra. 
Tais danos se fazem sentir nas terras onde a ~avra é feita e são, 
por isso, maiores nos municípios onde essas terras se situam. 

Apoiado nos argumentos da bancada baiana, opino contra a 
redução da quota destinada aos Municípios. 

Parecer contrário. 

EµENDA N.º 27 

Esta Comissão já opinou contra emendas sem.elhantes a esta, 
por se tratar de matéria que deve ser regulada na legislação geral 
sôbre minas e não no Projeto n.0 1.516-51. 

Parecer contrário. 
Sala das Sessões, 8 de setembro de 1952. - Daniel Faraco, Re-

lator. 
O SR. PRESIDENTE -- Esgotada a hora, vou levanta.r a sessão. 



SESSAO EM 11 DE SETEMBRO DE 1952 

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

... . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . .... . .... . . 
ORDEM DO DIA 

Votação, em segunda discussão, ão Projeto número 
1.516-D, de 1952, que dispõe sôbre a constituição da So-
ciedade por Ações Petróleo Brasileiro S.A., e dá outras 
providências; tendo pareceres sôbre emendas de segunda 
discussão: da Comissão de Constituição e Justiça favorá-
vel às de números 1 - 4 - 9 - 15 e 16, pela constitucio-
nalidade; das de números 2 - 5 - 6 - 8 - 14 - 17 e 
22, com subemenda à de n.º 13, contrário à de n.o 26 con-
siderando inconstitucional as de números 18 e 19, jul-
gando-se incompetente para opinar sôbre as de números 
3 - 10 - 11 - 20 - 21 - 23 - 24 e 25; da Comissão 
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorá-
veis às de números 1 - 2 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15 - 16 
- 17 - 21 - 25 -26 e 27, contrário às de números 6 -
7 - 18 - 19 e 20 e considerando-se incompetente para 
opinar sôbre as de números 3 - 8 -10 -11 - 13 -14 
- 22 - 23 e 24; da Comissão de Segurança Nacional fa-
vorável às de números 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 -
12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 e 25, contrário às 
de números 3 - 5 - 7 e 20 e considerando-se incompe-
tente para opinar sôbre as de números 6 - 11 - 13 - 22 
- 23 - 24 - 26 e 27; e da Comissão de Finanças favo-
rável às de números 1 (itens I - II - IV - V e VI), 2 -
5 - 8 - 9 - 12 - 15 - (2.ª parte) - 16 - 17 - 19 -
21 - 23 - 24 - 25 e 26, com subemenda à de n.º 12, con-
trário às de números 1 (item III), 3 - 6 - 7 - 10 - 11 
- 14 - 15 (1.ª parte), 18 - 20 - 22 e 27 e considerando 
não pertinentes as de números 4 e 13 (Em seguida). 
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o SR. PRESIDENTE - Vêm à Mesa e são deferidos os se-
guintes 

Requerimentos 

De destaque para as emendas números: 

N.º 3 

Requeiro destaque da Emenda n.0 3 de parecer contrário, pa-
ra votação em separado. 

Sala das Sessões, 9 de setembro de 1952. - Moura Andrade. 

Senhor Presidente: 
Requeiro destaque, nos têrmos do Regimento, para a Emen-

da número 6. 
Sala das Sessões, 11 de setembro de 1952. - Orlando Dantas. 

Senhor Presidente: 
Requeiro destaque nos têrmos regimentais para a Emenda 

número 7. ' 
Sala das Sessões, 11 qe setembro de 1952. - Orlando Dantas. 
Números 10 do Sr. Orlando Dantas - subemenda do Senhor 

Osvaldo Fonseca - 11 do Sr. Orlando Dantas. - 13 e 14 do Senhor 
Olrando Dantas - 15 (l.ª parte) do Sr. João Agripino - 17 dos 
Srs. Lúcio Bittencourt, Eµsébio Rocha, Lôbo Carneiro e Orlando 
Dantas - 18, subemenda do Sr. Félix Valois - 19, dos Senhores 
Vasco Filho, Pereira da Silva, Godói Ilha e Ulisses Guimarães -
20, dos Srs. Augusto Meira, Lameira Bittencourt e Dolor de An-
drade - 21, dos Srs. Molfra Andrade e outros - 27, do Sr. Luís 
Viana. 

O SR. PRESIDENTE - Ao projeto, quando em segunda dis-
cussão, foram oferecidas SiS seguintes 

Emendas 

N.º 1 

I - Redija-se assim ::i, emenda do Projeto n.0 1.516: 
Dispõe sôbre a política nacional do petróleo, define 

as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui 
a Sociedade por ações "Petróleo Brasileiro S.A." e dá ou-
tras providências". 
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II - Ao art. 9.0 , princípio, depois das palavras: 
"A sociedade terá", acrescente-se "inicialmente". 

III - Acrescentar como artigo das "disposições transitórias": 
"Art. - As sociedades de economia mista, a que se 

refere o inciso II do art. 18, dispensadas da prova de na-
cionalidade brasileira dos seus sócios ou acionistas serão 
exclusivamente as existentes na data da vigência desta lei". 

IV - Redija-se assim o artigo 32: 
"Art. 32 - A Petrobrás S.A. enviará ao Tribunal de 

Contas, até 31 de março de cada ano as contas gerais da 
Sociedade, relativas ao exercício anterior, as quais serão 
por aquêle remetidas à Câmara dos Deputados. 

Parágrafo único - O Tribunal de Contas limitar-se-
-á a emitir parecer sôbre as contas que lhe forem envia-
das. E o Congresso Nacional, depois de tomar conheci-
mento das mesmas, sem julgá-las e do parecer do Tribu-
nal, adotará, por qualquer de suas Casas, quanto ao as-
sunto, as medidas que a sua ação fiscalizadora enten-
der conveniente". 

V - Redija-se assim o artigo 39: 
"Art. 39 - A Sociedade operará diretamente ou atra-

vés suas subsidiárias, organizadas com aprovação do 
Conselho Nacional do Petróleo e nas quais deverá deter 
sempre a maioria das ações com direito a voto". 

VI - No artigo 48, onde se diz: 
"Para o exercício em que começar a vigorar esta lei". 

Diga-se: 
"Para o exercício em que entrar em funcionamento 

a Petrobrás S.A.". 

N.0 2 

Suprimam-se na alínea II, as palavras:  
"fluvial e lacustre".  

~-º 3 

Substitua-se no art. 5.º a palavra "aéreos", pelo seguinte: 
"bem como proprietários de cavalos de corrida". 

Acrescente-se ao art. 15, o seguinte parágrafo: 

3!.l - 2624:) 
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"A contribuição devida pelos proprietários de cavalos de cor-
rida recairá apenas sôbre os animais inscritos para disputa de 
carreiras nos hipódromos do país e será recolhida no próprio ato 
da, inscrição" . 

Emenda à tabela a que se refere o art. 15: 
Substitua-se a letra E) - Veículos aéreos, pelo seguinte: 
E) Cavalos de corrida: 
Até o valor de Cr$ 100.000,00, 10% de seu valor verificado pelo 

documento comprobatório de sua aquisição ou, à falta dêste, por 
avaliação, em que se tomará por base a origem, prêmios conquis-
tados pelo animal e pelos dos quais descenda sem prejuízo de quais-
quer outros meios de avaliação. 

De valor superior a Cr$ 100.000,00, 15%, nas mesmas condi-
ções já referidas. 

A apresentação do documento comprobatório de compra não 
será considerada como fixação definitiva do valor do animal, que 
pode ser não obstante aquêle documento, devidamente avaliado a 
qualquer tempo, cabendo 

1 

ao proprietário do animal pagar a di-
ferença que porventura se.~ verificar entre o valor declarado no 
documento e o encontradq na avaliação. 

A avaliação por valor ~nferior ao preço declarado pelo proprie-
tário não terá efeitos para os fins do artigo 15. 

N.0 4 

Transfira-se o parágr~.fo único do art. 14, do Capítulo III, Se-
ção II - Do Capital da Petrobrás, para o Capítulo IV - Disposi-
ções finais, onde couber. 

N.º5 

Substitua-se o inciso III do artigo 18 pelo seguinte: 
III - As pessoas físi~as brasileiras, limitada a aquisição de 

ações ordinárias a vinte nül. 
N.º 6 

No art. 18, itens III, IV e V substituam-se a expressão "limita-
da a aquisição etc." "por ~xclusivamente para aquisição de ações 
preferenciais" . 

http:par�gr~.fo
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N.º 7 

Suprimam-se no art. 19 a alínea d do § 1.º, e as expressões 
"e d" § 2.0. 

N.º 8 
Emenda ao art. 20. 

Substitutiva 

Redija-se da seguinte forma o dispositivo: 
"Art 20 - O Conselho Fiscal será constituído de cinco mem-

bros com mandato de três anos. 
Parágrafo único - A União elegerá dois representantes; as 

demais pessoas jurídicas de direito público dois; e as pessoas físi-
cas e jurídicas de direito privado, um". 

N.º9 
Ao artigo 13. 

Aditiva 

Incluam-se as palavras: 
"Distrito Federal" 

depois da palavra "Estados", no número II e no parágrafo único 
do artigo. 

N.º 10 

Acrescente-se ao art..25 mais um parágrafo: 
§ 2.º - Nenhum empréstimo ou garantia de empréstimo po-

derá ser realizado com entidades bancári~, ou não diretamente 
interessadas ou participes de atividades petrolíferas nacionais ou 
estrangeiras. 

N.0 11 

Ao art. 26 dê-se a seguinte redação: 
Art. - Enquanto a sociedade e suas subsidiárias não derem 

dividendo acima de 5 % fica assegurado às ações preferenciais os 
juros de 5% (cinco por cento), somente quando os dividendos que 
couberem à União atingirem 6% (seis por cento) poderão ser fi-
xadas percentagem ou gratificações por conta dos lucros, pela As-· 
sembléia Geral de Acionistas, à administração da Sociedade. 
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N.º 12 
Ao artigo 27: 
Acrescente-se depois da palavra "betuminoso" o seguinte: "e 

a extração de gás". 
e depois da palavra "xisto'', no final da disposição o seguinte 

"ou de metros cúbicos de gás". 

N.º 13 
Ao artigo 29: 
Acrescente-se, in fine a expressão "admitida a cessão de di· 

reitos às suas subsidiárias". 

N.º 14 

Dê-se a seguinte redação aos parágrafos do art. 39. 
§ 1.º - Nas emprêsas organizadas pela sociedade será garan· 

tida preferência às pessoas jurídicas de direito público interno e 
aos Estados e Municípios', Territórios e Distrito Federal, em cujo 
território fôr extraído ou refinado óleo cru, para a aquisição de 
ações podendo ser admitrdos outros acionistas nos têrmos dos 
itens III, IV e V do artigo 18. 

§ 2.º - As subsidiárias que tenham por objeto o transporte e 
o abastecimento do mercado interno só poderão ter como acionis-
tas privados as pessoas físicas e jurídicas que atendam aos requi-
sitos do art. 3.0 do Decreto n.º 395, de 29 de abril de 1938, e por 
têrmos desta lei. 

§ 3.0 - Nas emprêsas organizadas pela sociedade o limite 
máximo para a tomada de ações pelos brasileiros natos ou natura-
lizados e as pessoas juríqicas de direito privado, será de 15% do 
capital e nos têrmos desta lei. 

N.º 15 

Aditiva 

Acrescente-se depois po artigo 39 os seguintes dispositivos: 
"Art. 39-A - Mediante autorização do Presidente da Repú· 

blica, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo a Sociedade poderá 
financiar ou associar-se, sem as restrições previstas no artigo an-
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terior, a emprêsas produtoras de artigos do seu interêsse ou con-
sumidores de matérias-primas derivadas do petróleo, cujo desen-
volvimento seja necessário à expansão de suas atividades, limita-
dos os recursos que poderá aplicar com êsse objetivo a ......... . 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros). 

Art. 39-B - Poderá a Petrobrás participar, ainda, das socie-
dades previstas no art. VI do Trabalho promulgado pelo Decreto 
n.º 3.131, de 5 de outubro de 1938, e de sociedades de finalidade 
idêntica e para operação fora do território nacional, mediante au-
torização do Presidente da República, ouvido o Conselho Nacio-
nal do Petróleo. 

N.º 16 

Ao artigo 40 inclua-se entre os artigos citados "o artigo 33". 

N.º 17 

Redija-se assim o artigo 41: 
"Art. - Não ficam prejudicadas as ·autorizações para insta-

lação de refinarias no Pais feitas até 30 de junho de 1952, salvo 
se as mesmas não estiverem em funcionamento dentro do prazo 
de dois anos a contar desta lei". 

N.º 18 

No art. 49 e seus parágrafos l.º e 2.0 diga-se "Estados, Terri-
tórios e Distrito Federal" em vez de "Estados e ao Distrito Federal". 

N.º 19 

Substitua-se a redação do artigo 94 pela seguinte: 
"A receita da tributação sôbre lubrificantes e combustíveis no 

país, a que se refere a Lei n.º 302, de 13 de julho de 1948, constitui 
o Fundo Rodoviário Nacional destinado à construção, melhora-
mento e conservação de estradas de rodagem compreendidas nos 
Planos Rodoviários Nacional, Estaduais e Municipais. 

§ 1.º - Do total do Fundo Rodoviário Nacional 40% (quaren-
ta por cento) constituem receita do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem. 
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§ 2.0 - Do total do Fundo Rodoviário Nacional 48% (quaren-
ta e oito por cento) serão entregues aos Estados e ao Distrito Fe-
deral feita a distribuição da seguinte forma: 

I - 45% (quarenta e cinco por cento) proporcionalmente aos 
consumos de lubrüicantes e combustíveis líquidos; 

II - 35% (trinta e cinco por cento) proporcionalmente às 
populações; 

III - 20% (vinte por cento) proporcionalmente às superfícies. 
§ 3.0 - Os restantes 12% (doze por cento) do Fundo Rodo-

viário Nacional serão entregues aos Estados, aos Territórios e ao 
Distrito Federal, feita a distribuição da mesma forma indicada no 
parágrafo anterior e deverâ cada Estado ou Território entregar aos 
seus municípios a quota que lhes couber, divididas nas mesmas 
condições entre os Municípios, adotando-se como base do consumo 
o número de veículos rodoviârios motorizados e licenciados en-
quanto não fôr conhecido exatamente o consumo de lubrificantes 
e combustíveis liquidos em cada Município do mesmo Estado ou 
Território. 

1 

§ 4.º - No mais ficam mantidas as condições estabelecidas 
na Lei n.o 302, de 13 de julho de 1948. 

N.º 20 

CAPtTULO IV 

Disposições Finais 

Art. - Fica a Petróleo Brasileiro S.A., independentemente de 
let especial autorizada a importar petróleo bruto para refinação 
no País. 

Parágrafo único - PB1ra êsse fim instalará refinarias em Be-
lém, Estado do Pará, e em Corumbá, Estado de Mato Grosso. 

N.º 21 

Inclua-se onde convier: 
"Art. - Ao Estado em cujo território fôr extraído ou refina-

do óleo cru ou explorado gás natural será assegurada a preferên-
cia com o concurso dos seus municípios para a participação nas 
sociedades subsidiárias destinadas à sua refinação ou distribuição, 
até o montante de 49% do seu capital. 
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§ 1.º - Sempre que o Estado produtor de petróleo ou de gás 
manifestar o propósito de usar da preferência de que trata êste 
artigo, ser-lhe-ão atribuídas ou transferidas pela Petrobrás S.A., 
nos limites prefixados, as ações que o mesmo se proponha tomar e 
para cuja integralização serão previamente estabelecidos os pra-
zos e condições que, visando a facilitar a colaboração do Estado, 
não sacrifiquem, no entanto, os interêsses relacionados com a cons-
tituição e o funcionamento da subsidiária de que o mesmo deva 
participar. 

§ 2.º - Na composição dos órgãos de direção das subsidiárias 
serão adotados critérios análogos aos estabelecidos nesta lei para 
a Petrobrás S.A., ficando assegurada, ademais ao Estado com in-
terêsse relevante nessas emprêsas, a representação na Diretoria 
executiva. 

N.º 22 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - A Petróleo Brasileiro S.A., às demais sociedades, or-

ganizações e emprêsas subsidiárias é vedado onerar, em conjunto 
por períodos ou não de produção, os produtos ou subprodutos do 
petróleo nacional ainda que para garantia de qualquer operação 
de crédito. 

N.º 23 

Emendas à tabela mencionada no artigo 15. 

Aditivas e substitutivas 

1.ª - No item A) - Automóveis inclusive camionetas, letra 
b) - De aluguel, acrescente-se a seguinte frase, depois da pala-
vra "fabricação" no final da nota: 

"bem como qualquer outro que seja o único possuído e 
diretamente explorado pelo proprietário" . 

2.ª - No item B) - Veículos Aéreos, letra b) - Para trans-
portes industriais ou comerciais e serviços especializados, onde 
se diz: 

"com motores até 150 H.P. - Cr$ 300.000,00 
com motores de mais de 1.000 a 3.000 H.P. - ..... . 

Cr$ 2.500,00". 
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Diga-se: 
"com motores até 150 H.P. - Cr$ 600.000,00 
com motores de 1.000 a 2.000 H .P. - Cr$ 2.000,00". 

3.ª -
in fine: 

No item E) - Veículos Aéreos acrescente-se. o seguinte~ 

"c) - Para instrução ... isentos". 

N.º 24 

Substitua-se a Nota 1.ª à Tabela A a que se refere o artigo 15, 
pela seguinte: 

Nota 1.ª - Reduzem-se de 10% as contribuições, quanto aos 
automóveis de mais de 2 anos de fabricação; de 20 % quanto aos 
de mais de 3 até 5 anos; de 40% quanto aos de mais de 6 até 7 
anos e, assim sucessivamente, elevando-se a redução a mais 10%, 
na proporção do aumento ,de cada ano de fabricação, até isenta-
rem-se todos de mais de 1~ anos. 

N.º 25 

Acrescente-se como d~sposição transitória, 'Onde convier: a 
emenda n.º 21, do Sr. Aliomar Baleeiro e outros, o seguinte: 

"A Lei n.º 302, de 13 tj.e julho de 1948, prevalecerá durante o 
exercício de 1953, devendo Q novo critério vigorar a partir de 1954". 

N.º 26 
Ao artigo 27, § 3.0 • 

Onde se diz: 30%: 
Diga-se: 20% . 

N.º 27 

Inclua-se onde convier: 
"Art. - Ao proprietário do solo, a fim de ressarcir os prejuí-

os decorrentes da exploração do subsolo, será assegurada uma 
participação de 1 % sôbre o valor do óleo bruto ou gás extraído. 

Parágrafo único - Quando preferir, o proprietário do solo 
poderá pleitear as indenizações previstas na legislação em vigor e 
nesse caso perderá direito à participação acima prevista". 
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O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Constituição e Justiça 
opinou favoràvelmente às de números 1 - 4 - 9 - 15 e 16, pela 
constitucionalidade das de números 2 - 5 - 6 - 8 - 14 - 17 
e 22, com subemenda à de n.º 13, contràriamente à de n.0 26 con-
siderando inconstitucionais as de números 18 e 19, julgando-se in-
competente para opinar sôbre as de números 3 - 10 - 11 - 20 
- 21 - 23 - 24 e 35. 

Subemenda à Emenda n.o 13 

Redija-se, assim, o artigo 29 do projeto: 
Art. 29 - Os direitos relativos a concessões e autorizações re-

ferentes a jazidas de óleo mineral, refinarias e oleodutos que a 
Sociedade receber da União, serão inalienáveis, ainda quando, co-
mo valor econômico, seja, pela Petrobrás, cedido o seu direito de 
utilização dos mesmos a qualquer de suas subsidiárias". 

O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Transportes, Comuni-
cações e Obras Públicas deu parecer favorável às de números 1 -
2 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - e 27 
contrário às de números 6 - 7 - 18 - 19 e 20 e considou-se in-
competente para opinar sôbre as de números 3 - 8 - 10 - 11 -
13 - 14 - 22 - 23 e 24. 

A Comissão de Segurança Nacional ofereceu parecer favorá-
vel às de números 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 
- 16 - 18 - 19 - 21 e 25, contrário às de números 3 - 5 - 17 
e 20 e considerou-se incompetente para opinar sôbre as de núme-
ros 6 - 11 - 13 - 22 - 23 - 24 - 26 e 27. 

A Comissão de Economia, tendo em vista o parecer do Relator, 
opinou no sentido da: 

aprovação das emendas de n.0 1, 1.ª, 2.ª, 4.ª, 5.ª e 6.ª partes, 
números 2 - 5 - 9; rejeição das emendas n.º 1, 3.ª parte, nú-
meros 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 14 - 17 - 20 - 22 - 26 e 27; 

aprovação com as subemendas constantes do parecer do Re-
lator das emendas números 8 - 11 - 15, 2.ª parte e n.º 21; 

aprovação da emenda n.º 19, com a seguinte subemenda: 
Substituam-se os itens I, II e III da emenda pelos seguintes: 
I - 44% (quarenta e quatro por cento) proporcionalmente 

aos consumos de lubrificantes e combustíveis líquidos; 
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II - 34% (trinta e quatro por cento) proporcionalmente às 
populações; 

III - 20% (vinte por cento) proporcionalmente às superfícies; 
IV - 2% (dois por cento) proporcionalmente à produção em 

cada Estado. 
Acrescente-se onde convier o seguinte parágrafo à referida 

emenda. 
§ - As proporções de consumo previstas nos parágrafos an-

teriores serão calculadas sôbre as quantidades efetivamente con-
sumidas em cada unidade federativa. 

A Comissão de Finanças, examinando as emendas apresen-
tadas em plenário, em segunda discussão, ao Projeto n.º 1.516-C, 
de 1951, opinou: 

a) pela aprovação das emendas de números: 
1, itens I, II, IV, V e VI; 2 - 5 - 8 - 9 - 12 - 15; 2.ª 

parte: 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 e 26. 
b) item III: 2 - 6 __:_ 7 - 10 - 11 - 14 - 15; 1.ª parte: 

18 - 20 - 22 e 27. 
e) julgou não pertinente as emendas de números: 4 e 13. 
d) apresenta a seguinte Subemenda 
à emenda n.º 12. 
Ao artigo 27, onde S~! diz "óleo extraído ou da tonelada de 

xisto". 
Diga-se: 
"óleo extra:íldo de poço ou de xisto". 
O SR. PRESIDENTE,_ O Sr. Deputado Gustavo Capanema 

manda à Mesa requerimeµto, também assinado pelos Deputados 
Ernâni Sátiro e Eusébio Rocha, para que sejam votadas engloba-
damente as emendas núm~ros 1 - 2 - 4 - 9 - 12 - 16 - 23 
24 e 25. 

Dessas emendas, não pode ser votada conjuntamente com as 
demais a de n.0 1, porque uma parte dela tem parecer contrário, 
divergente. 

A emenda n. o 4 está nas mesmas condições. Os pareceres não 
são idênticos. 

Assim, submeto ao plenário o requerimento de votação en-
globada das emendas números 2 - 9 - 12 - 16 - 23 - 24 e 25. 
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Os Senhores qua aprovam o requerimento, queiram ficar como 
estão. (Pausa). 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE - Fica prejudicada a subemenda à 

emenda 12. 
Em votação as emendas números 2 - 9 - 12 - 16 - 23 -

24 e 25. (Pausa). 
Aprovadas. 

O SR. PRESIDENTE - As emendas números 1 e 4 serão vo-
tadas oportunamente. 

Requerem também os mesmos Deputados sejam votadas en-
globadamente as emendas números 3 - 5 - 6 - 7 - 14 - 20 e 27. 

A emenda n.º 5 será votada separadamente, porque além de 
ter parecer contrãrio, há um requerimento de destaque de que 
já dei conhecimento à Casa. 

Nas mesmas condições estão as emendas números 7 - 14 e 27. 
Para as emendas números 20 e 6 há requerimento de destaque. 

A votação será separadamente. 
O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Sr. Presidente, requeri a 

votação englobada dessas emendas com o propósito de rejeitá-las 
tôdas. 

O SR. PRESIDENTE - Mas, mesmo com êsse propósito, há 
emendas que têm parecer favorável de uma Comissão e contrário 
de outra. Além disto, há os pedidos de destaque a que já me referi. 

De modo que êsse quesito não pode ser submetido ao plenário. 
Requer, ainda, seja votada a subemenda da Comissão de Jus-

tiça à emenda n.0 13~ Há pedido de destaque para essa emenda. 
Assim, ela tem de ser votada separadamente, aliás, de acôrdo com 
o requerimento. 

Quanto às outras emendas, o requerimento estabelece que 
sejam votadas separadamente. 

Assim, vou conciliar o requerimento dos nobres líderes com 
os pedidos de destaque. 

Submeterei, em primeiro lugar, a emenda n.0 1. Foi pedido 
destaque dessa emenda na parte referente ao número III. 1!:ste 
número manda acrescentar como artigo das "disposições transi-
tórias" o seguinte: "As sociedades de economia mista, etc.". 
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Submeto, antes, a emenda n.º 1, nas partes que não foram 
destacadas. 

Em votação. (Pausa). 
Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE - Agora, a parte destacada, que é a de 
n.o III da emenda n.0 1. 

O requerimento é dos Senhores Deputados Lúcio Bittencourt 
e Eusébio Rocha. 

Tem a palavra o Sr. Deputado Eusébio Rocha, para encami-
nhar a votação. 

O SR. EUSÉBIO ROCHA - (Para encaminhar a votação) * 
Sr. Presidente, declara a emenda n.0 1, no seu item III: 

"III - Acrescentar como artigo das "disposições 
transitórias": 

Art. - As sociedades de economia mista, a que se 
refere o inciso II do artigo 18, dispensadas da prova de 
nacionalidade bra~ileira dos seus sócios ou acionistas, se-
rão, exclusivamente as existentes na data da vigência 
desta lei". 

Sr. Presidente, a oportunidade da medida dispensa maiores 
comentários. Realmente, se tal propósito não fôsse aceito pelo le-
gislador, teriam sido destruídas tôdas as cautelas de que temos 
procurado cercar a legislaç~o sôbre petróleo. Bastaria que invocás-
semos os perigos que correm as nações que não agem com a de-
vida prudência, para que ficasse bem caracterizado o êrro que 
cometeríamos. 

Creio, Sr. Presidente, que esta Casa se acha esclarecida. Só 
nos resta aprovar a emenda, nos têrmos do pedido formulado pelo 
ilustre líder da maioria. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE --- Vai-se votar a terceira parte da emen-
da número 1. 

Os Srs. que a aprovam, queiram ficar como estão. (Pausa). 
Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE -- Emenda n.0 3, que foi destacada, a 
requerimento do Sr. Deputado Moura Andrade. 

Votação da emenda n.P 3. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Substitua-se no art. 5.0 a palavra "aéreos", pelo seguinte: 
"bem como proprietários de cavalos de corrida". 
Acrescente-se ao art. 15 o seguinte parágrafo: 
"A contribuição devida pelos proprietários de cavalos de corri-

da recairá apenas sôbre os animais inscritos para disputa de car-
reiras nos hipódromos do país e será recolhida no próprio ato da 
inscrição" . 

Emenda à tabela a que se refere o art. 15: 
Substitua-se a letra E) - Veículos aéreos, pelo seguinte: 
E) - Cavalos de corrida: 
Até o valor de Cr$ 100.000,00, 10% de seu valor, verificado 

pelo documento comprobatório de sua aquisição ou, à falta dêste, 
por avaliação, em que se tomará por base a origem, prêmios con-
quistados pelo animal, pais dos quais descenda, sem prejuízo de 
quaisquer outros meios de avaliação. 

De valor superior a Cr$ 100.000,00, 15%, nas mesmas condi-
ções já referidas. 

A apresentação do documento comprobatório de compra não 
será considerada como fixação definitiva do valor do animal, que 
pode ser, não obstante aquêle documento, devidamente avaliado a 
qualquer tempo, cabendo ao proprietário do animal pagar a di-
ferença que por ventura se verificar entre o valor declarado no 
documento e o encontrado na avaliação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Moura Andrade. 
O SR. MOURA ANDRADE - (Para encaminhar a votação) 

- Sr. Presidente, Srs. Deputados, a emenda, para a qual pedi des-
taque, eu a considero de profundo sentido social, e penso sobre-
tudo que estaremos melhor legitimando as atitudes que aqui es-
tamos tomando, de onerar profundamente o contribuinte brasi-
leiro, através das taxações, justificando-as pela sua natureza. 

A emenda se refere à tributação de cavalos de corrida e à sua·· 
pressão da contribuição compulsória que o projeto faz recair sôbre 
os proprietários de aviões. O ilustre General Lima Figueiredo emi-
tiu na Comissão de Segurança parecer a esta emenda que, me 
perdoe S. Ex.ª, não é de General mas de cabo-de-esquadra, visto 
como S. Ex.ª afirmou que o avião representa veiculo de luxo, vei-
culo de magnata. Ora, que veículo de luxo é êste, no qual todos 
entram amedrontados, cheios de preocupações? Que veículos de 
luxo é êste, se luxo é o que traz prazer, tranqüilidade, bem-estar? 
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O Sr. Lima Figueiredo - V. Ex.ª permite um aparte? 
O SR. MOURA ANDRADE - Estou encaminhando a votação. 

Darei, entretanto, o aparte a V. Ex.a. mesmo porque não poderia 
deixar de fazê-lo. 

O Sr. Lima Figueiredo - V. Ex.a. está dando interpretação 
errônea a minha emenda, ao afirmar que falei em aviões como 
objeto de luxo. Acabei de reler o texto da mesma e posso afirmar 
ao nobre orador que absolutamente me referi a aviões comerciais 
como objeto de luxo, mas aos aviões particulares ou de recreio 
como também aos automóveis. Se o automóvel é taxado, o avião, 
usado pelos magnatas para realizarem negócios na frente de ou-
tros que fazem viagens terrestres ou marítimas, deve ser também 
taxado. Emenda de cabo-de-esquadra é a de V. Ex.ª contendo dis-
positivos que taxa cavalos de corrida. Corrida de cavalo é diversão 
coletiva, enquanto o avião é o transporte de magnatas os quais 
dêles se utilizam para fazer seus negócios, atravessando, muitas 
vêzes fronteiras para trabalho pro domo sua e para auferir lucros 
particulares. 

O SR. MOURA ANDRADE - V. Ex.a vai, agora, permitir que 
encaminhe a votação da elnenda. 

O Sr. Lima Figueiredo - V. Ex.ª pode encaminhar a votação 
da emenda, sem mudar no entanto o sentido de minhas palavras; 
do contrário estarei aqui para contestá-lo tôdas as vêzes que fôr 
necessário. 

O SR. MOURA ANDRADE - O raciocínio de V. Ex.ª não fica 
bem a um homem que estêve na direção da maior estrada de ferro 
do Brasil. 

O avião - V. Ex.ª não ignora, é o meio de transporte do ho-
mem brasileiro. V. Ex.ª sabe perfeitamente que para que existam 
êsses teco-tecos que trafegam pelo ar, foi feita uma campanha 
capitaneada pelo saudoso Salgado Filho. 

O Sr. Lima Figueiredo - V. Ex.ª pode encaminhar a votação, 
mas não pode modificar minhas palavras, meu pensamento, nem 
fazer asserções ofensivas. 

O SR. MOURA ANDRADE - Não estou fazendo asserção ne-
nhuma. Prosseguindo, dizia eu o seguinte: Por que é que, hoje, 
podemos nós viajar em aviões? É porque temos pilotos. Formados 
onde? Formados no Correio Aéreo Militar, e formados nos teco· 
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-teco~ dos aeroclubes do Brasil inteiro. São apenas 700 aviões, os 
quais durante cinco anos, irão render a bagatela de 25 milhões de 
cruzeiros, numa arrecadação de 20 bilhões. Foram formados as· 
sim os nossos primeiros aviadores que morriam espetados nas pon-
tas dos coqueiros do Sertão do Brasil, abrindo rotas para que pu-
déssemos andar e civilizar o país. 

Entretanto, na hora em que estamos verificando que o avião 
é o único grande veículo de uma unidade nacional, nesta hofa, 
quando proponho se substitua a taxação sôbre o proprietário do 
avião pela taxação sôbre o proprietário do cavalo de corridas, ouço 
do nobre Deputado Lima Figueiredo e leio no seu parecer que o 
avião é um veículo de tal forma supérfluo que acima dêle fica o 
cavalo de corrida, que se destina a diversão ... 

O Sr. Lima Figueiredo - Absolutamente, não disse isto. Vos-
sa Excelência está exagerando. 

O SR. MOURA ANDRADE - V. Ex.ª o afirmou, General. 
O Sr. Lima Figueiredo - Não sou General. Aqui sou um Depu-

tado que não tem cavalos de corrida, nem aviões. 
O Sr. Oscar Carneiro - Permita o nobre orador. Dou o meu 

testemnnho de que por intermédio de um avião em que viajei, foi 
possível desbravar-se uma região de mais de 200 mil quilômetros 
quadrados em plena selva mato-grossense onde se encontrava uma 
criação bovina de cêrca de 45 mil unidades. Isso não seria possível 
de outra maneira porque ali não penetrava o automóvei ou veículo 
de espécie alguma. Foi o avião, exclusivamente o avião, que pro-
porcionau aquêle desbravamento. 

O SR. MOURA ANDRADE - ~le é o grande civilizador do 
Brasil. São setecentos aviões, que custaram sacrifícios, que nas 
campanhas eleitorais alugamos a rapazes que fazem o táxi-aéreo 
pelos sertões brasileiros, para podermos chegar ao contacto nos 
nossos eleitores ... 

O Sr. Lima Figueiredo - A bom preço. 
O SR. MOURA ANDRADE - A rapazes que vivem exclusiva-

mente disto e que vão, entretanto, ter seus aviões taxados, enquan-
to que exclui aquilo que é a expressão maior, símbolo melhor do 
luxo, da granfinagem - o cavalo de corrida. 

Numa É:poca de racionamento de energia elétrica, quando os 
elevadoses dos prédios param de transportar as pessoas para eco-
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nomizar, quando os bicos de luz da iluminação pública são apa-
gados e por isso diminui a vigilância, nesta hora, quando se colo-
cam os nossos próprios lares ao sabor dos que costumam andar na 
penumbra, conseqüente a êsse racionamento - numa hora destas, 
a.ssistimos aos grandes prêmios noturnos, com uma iluminação 
feérica, com uma despesa fabulosa e, acima de tudo, como uma 
afornta à situação de miséria, de sofrimento e de luta do povo 
brasileiro. 

Ora, nada existe mais definitivo para identificar uma pessoa 
perfeitamente bem situada na vida econômica do que poder sus-
tentar com lucro ou com prejuízo um cavalo para sua diversão 
aos domingos. 

O Sr. Tenório Cavalcanti - Para mostrar que tudo isso anda 
muito mal, basta V. Ex.ª incluir nos seus argumentos que no ano 
passado mais de 800.000 libras foram concedidas pela Carteira de 
Importação para compra de cavalos na Inglaterra, dinheiro que 
nos está faltando, prejudicando as divisas, e ainda mais, numa 
época realmente de motor a explosão e não de cavalo. 

O SR. MOURA ANDRADE - Numa época precisamente em 
que não há dólares para importação de artigos fundamentais. 

Assistimos constantemente Deputados subirem à tribuna para 
censurar emprêsas de µavegação, alegando que as mesmas não 
mantêm em perfeitas condições seus aviões, alegando que elas não 
possuem o necessário equipamento à revisão constante, que exige 
o consumo de peças. E nós, no Brasil, não podemos mais andar 
em lombo de burro. 

Nesta hora, como decidir contra as asas do avião, que é o veí-
culo do progresso, e em favor das patas do cavalo de corrida, que 
é o veículo do vício? 

O Sr. Joel Presídio -- E. V. Ex.ª pode acrescentar que os cava-
los de corrida transformaram-se, hoje, no Brasil, em instrumento 
de corrupção e perversão da juventude. 

O SR. MOURA ANDRADE - Depois de cada domingo, de cada 
sabatina, de cada corrida no prado, muitos homens de trabalho 
chegam as suas casas sem dinheiro, porque o perderam nas cor-
ridas. Todo o povo contribui para que os associados do clube re-
cebam benefícios. Contribui nas apostas, contribui nas entradas 
que paga. 
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A corrida de cavalos que é o jôgo oficializado atualmente no 
país deve pagar a sua quota. Sim, porque, se estamos pedindo quo-
ta de sacrifício aos contribuintes do Brasil, devemos exigi-la tam-
bém dos proprietários dos animais de corrida. 

O Sr. Oscar Carneiro - Bastará fazer-se uma consideração. 
Não fôsse o avião, seria impossível à Câmara dos Deputados, neste 
momento, reunir os representantes que aqui estão, porque êles 
não viram de seus Estados, absolutamente, em costas de cavalo de 
corrida, para dar número no Parlamento. 

O Sr. Lima Figueiredo - Vêm em aviões comerciais. 
O SR. MOURA ANDRADE - V. Ex.a, Deputado Lima Figuei-

redo, nas informações que vieram do Ministério da Aeronáutica, 
pode verificar que a maioria de aviões particulares no Brasil in-
teiro é constituída de teco-tecos. 

:tl:sses é que eu quero defender ... 
Penso que a Câmara não irá cobrar dêsses jovens e valorosos 

pilotos, dos rapazes que se formaram nessa aventurosa arte ainda 
feita em nossa terra através do sistema do arco e flexa; do arco e 
flexa, sim, porque êles saem dêste campo para ir aos sertões, atra-
vessando matas e montanhas, e se a flexa não chega ao alvo, êles 
estão perdidos. Com o instinto do pombo-correio, êsses homens, 
voam nos nossos céus e os campos vão se abrindo sob as asas do 
avião. 

Quantas e quantas vêzes apelamos às Estradas de Ferro para 
que escrevessem sôbre as suas estações, sôbre os seus armazéns, os 
nomes das localidades, porque no entardecer ou nos dias de bru-
mas sêca de agôsto e setembro, muitas vêzes, tornava-se, pela 
falta de rádio a bordo, absolutamente impossível localizar-se a re-
gião que se sobrevoava, e estava o pilôto perdido. Em Laranjal, 
gen. Lima Figueiredo, um piloto baixou o vôo para ler, na placa 
da estação, o nome do lugar que sobrevoava - mas a placa havia 
sido feita para passageiro de trem e não para passageiro de avião 
- e êle encontrou a morte ! Assim procedeu porque não havia, 
em nenhum prédio elevado, sôbre o seu telhado, o nome do local! 

Isto acontece pelo Brasil afora. li:sses pioneiros eram conside-
rados, a princípio, loucos ou heróis e, hoje, no entanto, são tidos 
como verdadeiros precursores do grande avanço que o Brasil rea-
lizou nas asas do avião, principalmente porque estamos ainda in-
capacitados para abrir estradas de ferro ou de rodagens para co-

33 - 26 24.5 
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municação. Defendamos o avião. Encerremos o capítulo das asas 
partidas. 

O Sr. Flores da Cunha - Talvez V. Ex.ª tenha razão, nos seus 
méritos não quero entrar. Sou cachaceiro nas corridas de cavalos. 
Amo o cavalo, sem o qual o Rio Grande do Sul hoje não seria 
Brasil. Mas devo dizer a V. Ex.ª que cometeu engano, quando afir-
mou que o Jóquei Clube Brasileiro funcionava em favor dos sócios. 
Pelos estatutos êle não distribui dividendos com os sócios. 

O SR. MOURA ANDRADE - Sei, pois sou sócio. 
Sr. Presidente, a minha emenda taxa apenas os animais que 

sejam inscritos nos páreos a disputar. Não trato de animais de 
horas, não cobro contribuição compulsória dos animais em cria-
ção, nem dos animais destinados à reprodução. Apenas substituo 
a taxação, que antes recaia sôbre os aviões, para os cavalos inscri-
tos nos páreos de corridas e que vão disputar os prêmios daquela 
tarde de Outono e podem, portanto, dar lucro ou prejuízo, mas, de 
qualquer maneira, pertencem a um proprietário capaz e devedor 
de arcar com essa cont11ibuição. 

O Sr. Marino Machq:do - V. Ex.ª não está seguramente bem 
informado a respeito da~; atividades do Jóquei Clube. 

O SR. MOURA ANDRADE - A emenda não tem nada com 
o Jóquei Ch1be. 

O Sr. Marino Macha:do - ... mas procura meios para a Pe-
trobrás, taxando os cavalos de corrida. No país, entretanto, exis-
tem, no máximo, talvez uns seiscentos a oitocentos. Esquece-se 
V. Ex.ª de que o Jóquei Çlube não é exclusivamente, como pensa, 
uma casa de jôgo. :G:le encara o aspecto social. E a Diretoria do 
Jóquei Clube do Rio de Janeiro e de São Paulo muito têm feito 
em favor das classes sociais. V. Ex.ª só vê a parte negra da situa-
ção. Se V. Ex.ª freqüentasse um pouco o Jóquei Clube havia de 
verificar que aquela entidade não é uma casa de jôgo como supõe. 
E além do mais um local aonde a própria representação do nosso 
Govêrno leva os elemen1;os que nos visitam, para conhecerem o 
nosso desenvolvimento e o que realmente somos. Não há país 
g-rande no mundo que não tenha um Jóquei Clube à altura da sua 
civilização. E nêle os cav;alos de corrida, os seus proprietários não 
são taxados. 

O SR. MOURA ANDRADE - Sr. Presidente, estamos diante 
da seguinte situação: ou taxar setecentos aviões - e nenhum dos 
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Senhores Deputados pode contestar a função nacional que êles 
exercem - ou substituir essa taxação para que recaia sôbre ani-
mais de corrida. 

Creio que a Câmara, não obstante tôda a paixão que possa o 
assunto despertar, hã de compreender que, entre aquêles que voam 
e realizam o progresso do país e aquêles que se sentam na tribuna 
de honra e assistem aos seus cavalos correrem; entre aquêles que 
jogam a vida pelo progresso da nação, e os demais que apenas 
jogam nas pules das corridas de um domingo ensolarado, bonito e 
divertido, há uma grande diferença. 

E teremos legitimado a atitude da Câmara ao dizermos ao 
povo que o nosso critério foi o de atingir as classes mais favoreci-
das, mas também aquela que se dão ao prazer de possuir cavalos 
nos prados. Assim, teremos indiscutivelmente agido com justiça. 

Êsse o motivo pelo qual pedi o destaque dessa emenda. Lamen-
to que o nobre Deputado Jorge Jabour não esteja presente, porque 
com S. Ex.ª eu discutiria o episódio entre nós ocorrido, quando 
S. Ex.ª me asseverou na Comissão de Finanças ser impossível fa-
zer-se qualquer taxação nesse sentido, pois no Rio, em São Paulo 
e outros hipódromos há pessoas que possuem 30, 40 e 50 animais, 
e como cada cavalo não custa menos de 200 mil cruzeiros, seria 
insuportável a contribuição. 

Eu os convidaria a reduzir seus 30, 40 ou 50 animais ou cava-
los a um único motor apenas, 40 ou 50 cavalos de fôrça e aduas 
asas abertas nos céus incomensuráveis do Brasil. ( Muito bern: 
muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado). 

O SR. LIMA FIGUEIREDO * - Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, a paixão é má conselheira. Chegamos a ler, num texto, coi-
sas que não existem. Para que a Câmara me compreenda bem, vou 
ler o meu parecer sôbre a emenda n.0 3. 

"O Sr. Deputado Moura Andrade pediu para substituir, na 
emenda n.º 15, a palavra aéreos pela expressão: "bem como pro-
prietários de cavalos de corrida". Achei que aí havia falta de técnica. 

Se o artigo mandava taxar os transportes marítimos e aéreos, 
seria contra-senso de técnica, dentro do mesmo artigo, riscar a pa-
lavra "aéreos" e colocar: "bem como proprietários de cavalos de 
corrida". 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Moura Andrade - Permita-me V. Ex.ª um aparte. 
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Agora não darei.  
O Sr. Moura Andrade - Desejava apenas um.  
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Não nesta oportunidade. 
Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª que me garanta a palavra. Não 

dou aparte nesta altura porque, do contrãrio, irei confundir o 
espírito da Câmara a respeito do que escrevi, para provar que não 
fiz meu trabalho em cima da perna, como S. Ex.ª acabou de dizer. 

Diz o parecer: 
"Poderia aceitar a taxação sôbre os cavalos de cor-

rida, mas não sei como excluir os veículos aéreos, princi-
palmente os destinados aos transportes privados". 

Aí estã. Aceitava a taxação sôbre os cavalos de cor-
rida, mas não naquele artigo, que tratava exclusivamente 
de transportes terrestres, marítimos e aéreos. 

Se o Sr. Deputado Moura Andrade tivesse apresentado outra 
emenda taxando cavalos1 de corrida, talvez estivesse de acôrdo com 
Sua Excelência. Mas, dentro de um artigo que taxava veículos 
aéreos, não. 

O Sr. Moura Andrac.le - Permite-me agora o aparte? 
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Espere V. Ex.ª que eu acabe de 

ler a emenda. 
O Sr. Moura Andrade - Consinta apenas êsse aparte. De-

pois, deixarei V. Ex.ª so~:segado na tribuna. 
O SR. LIMA FIGUfüIREDO - Fico sossegado, porque estou 

com a minha consciência tranqüila e, se agir de acôrdo com ela 
estudando esta emenda, só poderei nesta tribuna achar-me calmo, 
embora pronto a revidar quaisquer ataques. · 

E justifiquei: 
"Os proprietãrios de aviões particulares geralmente 

são magnatas e os utilizam para realizações de seus negó-
cios sempre em tempo hâbil. Há compradores de gado que 
descem com seus aviões nas fazendas, realizam rateias, 
escolhem e compram as manadas, deixando fora de liça 
os que usam os meios terrestres". 

Neste momento, lem,bro-me de tudo aquilo que ouvi em Mato 
Grosso a respeito daqueies homens que iam por estrada de ferro 

http:Andrac.le
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ou de rodagem procurar as fazendas, para adquirir gado. Não 
eram ricos, tubarões ou magnatas. Eram apenas compradores de 
Gado, que tinham de comprar barato para vender barato, a fim de 
que o povo tivesse o elemento essencial à sua alimentação - a 
carne. Os magnatas, entertanto, lá chegavam nos seus aviões - e 
não se tratava de teco-teco, mas de aparelhos possantes, pois, os 
campos são vastos naquele Estado - gastavam a la bordaça, 
compravam caro os bois, atirando fora da liça aquêles que iam 
vagarosamente à procura de gado. As vêzes até transportavam nos 
seus aviões reprodutores, a fim de que seu rebanho tivesse mais 
carne e mais leite. Depois, o que se via era o preço da carne subir 
gradativamente levando o povo à miséria. 

Os que vão jogar no Jóquei Clube, que perdem seu dinheiro, 
chegam em casa de mãos vazias e não podem por isso sustentar 
a família são poucos quando comparados com os brasileiros que 
têm de comer carne e, quando o fazem, se vêm explorados pelos 
tubarões. 

O Sr. Moura Andrade - É apenas para dizer que V. Exa. co-
meteu grave equívoco, porquanto fala no seu parecer a respeito de 
contribuição compulsória cobrada sôbre veículo. Não é sôbre vei-
culo. Leia Vossa Excelência bem o artigo. A taxação recai sôbre o 
proprietário de veiculo terrestre, veículo aquático ... 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Para mim é a mesma coisa. 
O Sr. Moura Andrade - Não é a mesma coisa. 
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Eu, como proprietário de au-

tomóvel, vou pagar taxa e não ganho nada com êle. V. Ex.ª, como 
proprietário de avião, não vai pagar nada. 

O Sr. Moura Andrade - Porque V. Ex.ª não compra avião. 
É antiquado, é retrógrado, ainda andar a pé. Essa a situação. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - O proprietário de uma lancha, 
que é pescador e vai pescar para vender no mercado o produto de 
sua pesca, vai pagar impôsto. E o proprietário de avião, que vai 
comprar reprodutores para que seu rebanho tenha melhor carne 
e dê leite, êsse não paga. 

Quando apreciei a emenda não vi quem a tinha apresentado. 
E quero usar da mesma franqueza do Deputado Moura Andrade, 
que disse que meu parecer era de "cabo-de-esquadra". Quando Sua 
Excelência ontem me procurou zangado e disse que ia rebater meu 
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argumento na Comissão de Segurança Nacional, passei, naquele 
momento, a fazer outro juízo de S. Ex.ª, porque aquela emenda 
visava exclusivamente a sua firma. Não digo exclusivamente, por-
que há outras firmas que também exploram o comércio de aviões, 
sugando a bravura dêsses pilotos, tão cantada e decantada pelo 
Sr. Moura Andrade - êsses que se espetam nos coqueiros, nos pi-
nheiros, enfim, naquela página literária que S. Ex.ª, com tôda 
a sua inteligência, aqui produziu. :illsses, sim, sofrem e não pagam 
impôsto; não estão incluídos no projeto. Mas os proprietários, ês-
ses devem ser taxados. E se uma emenda fôsse apresentada, ta-
xando os cavalos de corrida, eu, como já disse, seria levado tam-
bém, para que a "Petrobrás" obtivesse mais alguns recursos, a 
aceitar tal emenda. 

O Sr. Fernando Ferrari - V. Ex.a permite um aparte? 
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Com muito prazer. 
O Sr. Fernando Ferrari - Gostaria de perguntar, apenas no 

desejo de esclarecer o Pllmário, se o nobre orador teria elementos 
para informar a quantq montaria a isenção solicitada pelo Se-
nhor Deputado Moura Apdrade e, mais, a quanto montaria o im· 
pôsto cobrado se vitorim;a a emenda do ilustre representante do 
Estado de São Paulo. 

O SR. LIMA FIGUE~REDO - Nobre Deputado: quando fiz o 
relatório dessa emenda, dando o meu parecer na Comissão de Se· 
gurança Nacional, não peguei no lápis para fazer contas de pro-
ventos; apenas achei, por uma questão técnica, que não ficaria 
bem confundir veículos pom cavalos de corrida. 

· Os itens eram os segtiintes: a) transportes terrestres; b) trans-
portes marítimos; e, c) transportes aéreos. 

Achei que confundir cavalos de corrida com transportes aé-
reos era uma coisa muito esdrúxula. Achei que eu, como proprie-
tário de um automóvel, oµ um pescador, como proprietário de uma 
lancha, devíamos estar perfeitamente, em igualdade de condições 
com os proprietários de 13/Viões. 

O Sr. Fernando Ferrari - V. Ex.a poderá informar, mais ou 
menos, se a importância i;ie uma emenda coincide com a da outra. 

o SR. LIMA FIGUEIREDO - Não posso, porque não entrei 
nesse terreno. 
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O Sr. Fernando Ferrari - V. Ex.ª está analisando a questão 
sob o aspecto puramente técnico, ao passo que o ilustre represen-
tante da UDN de São Paulo a analisou sob o prisma dos recursos. 
Ora, estamos procurando recursos para a Petrobrás. Nesse ponto, 
C'U gostaria de conhecer a amplitude e o alcance da emenda. 

O Sr. Moura Andrade - Os cavalos ascendem a mais de 3.500, 
segundo o Deputado Jorge Jabour. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Não se trata dêsse assunto, sô-
bre o qual V. Ex.ª está perfeitamente esclarecido. O nobre Depu-
tado Fernando Ferrari, positivamente, quer causar confusão. 

O Sr. Fernando Ferrari - Ao contrário, Sr. Deputado ... 
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Sou relator da matéria na Co-

missão de Segurança Nacional. 
O Sr. Fernando Ferrari - ... procurei evitar a confusão. 
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Daqui a pouco dirá o relator 

na Comissão de Finanças por que foi a favor ou contra essa emenda. 
Eu, como relator na Comissão de Segurança Nacional, achei 

que a emenda interessava à segurança nacional, porque o povo 
consome carne. E previ que êsses homens que vão de avião com-
prar bois são levados a encarar o preço da carne. Quando o boi 
era comprado pelos que iam lá no Fordzinho de bigodes ou a ca-
valo, o boi custava mais barato. Foi assim que vi que a emenda 
interessava à segurança nacional. 

O Sr. Fernando Ferrari - V. Ex.ª permite um aparte? 
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Agora V. Ex.a vem perguntar 

quantos são os cavalos de corrida, isso não é comigo, é com a Comis-
são de Economia e com a Comissão de Finanças. 

O Sr. Fernando Ferrari - V. Ex.ª está sendo injusto com éste 
humilde colega. 

O Sr. Moura Andrade - O nobre orador viu maior segurança 
no cavalo de corrida do que no avião. Por isso, deu parecer con-
trário, na Comissão de Segurança Nacional. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - V. Ex.ª não leu, ou deu com 
paixão e não entendeu. A minha primeira frase, ao apreciar esta 
emenda, foi: "Poderia aceitar a taxação sôbre cavalos de corrida". 
V. Ex.ª apaixonou-se e não gostou. 
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O Sr. Eusébio Rocha - Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Pois não. 
O Sr. Eusébio Rocha - Tenho a impressão de que a questão 

deve ser posta nos seguintes têrmos: se de fato a arrecadação sô-
bre cavalos de corrida pudesse suprir a taxação proposta talvez 
ainda não fôsse o caso de aceitâ-la, tendo em vista a técnica se-
gundo a qual os que devem contribuir são aquêles que realmente 
consomem petróleo. Mas uma vez que tudo indica que os recursos 
provindos dessa fonte, isto é, do avião, serão de monta, não há dú-
vida que o parecer de Vossa Excelência é de todo procedente e 
deve ser aprovado. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Quem dirá isso serão as Comis-
sões de Finanças e de Economia. 

Agora, quero provar a V. Ex.ª que o Deputado Moura Andra-
de falou com paixão. Aqui da tribuna, quando se exaltavam as 
qualidades, os perigos dos pilotos dos teco-tecos, dêsses aviões co-
merciais, dizia-se que êsseis homens é que iam pagar. Depois veio 
outra afirmação, no sentido de que se estava confundindo: fala-
va-se em avião quando o projeto mencionava proprietário de avião. 

O Sr. Luís Viana - 1.~ermite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. LIMA FIGUE:):REDO - Deixe terminar meu pensa-

mento. 
Logo, Sr. Presidente, S. Ex.ª é que não estava raciocinando 

com sua inteligência clar~ e cristalina; S. Ex.a estava raciocinan-
do com paixão; e aquêle l:tomem, que sabe dizer tantas coisas bo-
nitas em tôdas as ocasiões1 começou seu discurso pensando que eu 
me amedrontaria, afirmando que, naquele momento, eu não havia 
raciocinado como General, eu que sou General em virtude de ser-
viços prestados à Pátria na paz e na guerra e através dos cursos 
tirados no Exército sempr~ em cabeça de turma. 

Não aceitei e não aceito a agressão. Senti-me ofendido, e vim 
à tribuna defender o parecer da Comissão de Segurança Nacional 
e, ao mesmo tempo, defender-me também contra aquela assertiva, 
que repilo veementemente. 

Essa emenda, Sr. Presidente, Srs. Deputados, tem um defei-
to de técnica. Não se pode substituir a palavra "aéreos" pela ex-
pressão "bem como proprietários de cavalos de corrida". Isso é uma 
coisa esdrúxula. Não cabe num projeto tão bem estudado quanto 
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êste. Se o Deputado Moura Andrade, em outra emenda, houvesse 
proposto a taxação sôbre cavalos de corrida, eu aceitaria, não a 
eliminaria, de modo algum, se convenientemente justificada, o 
que não se deu. 

Assim, eu poderia ser levado; pela frôrça da razão e da expli-
cação dada pelo autor da emenda ia concordar em que fôsse reti-
rado do projeto a taxação sôbre os aviões particulares ou de recreio. 

Peço à Casa que recuse a emenda, pois não consulta interêsse 
da segurança Nacional. (Muito bem; muito bem). 

O SR. DANIEL FARACO - (Para encaminhar a votação) * 
- Sr. Presidente, apenas duas palavras para sustentar o parecer 
da Comissão de Economia sôbre esta emenda. 

A Câmara não vai votar contra a taxação sôbre os cavalos de 
corrida nem a favor. O que a Câmara está fazendo é votar o pro-
jeto da Petrobrás, que cria uma sociedade anônima para explora-
ção do petróleo nacional. Entendeu a Câmara de destinar recursos 
a esta sociedade, mediante uma contribuição obrigatória por parte 
dos proprietários de veículos movidos a petróleo. O fundamento 
portanto da imposição que o projeto vai fazer aos que devem, obri-
gatoriamente contribuir com a tomada de ações ou obrigações pa-
ra a Petrobrás, é o de serem proprietários de veículos que con-
somem petróleo. 

Ora, Sr. Presidente, em matéria de cavalos de corrida eu não 
tenho, nem a Comissão de Economia, motivo algum para evitar 
uma tributação que sôbre êles ou seu proprietário incidisse. 

De minha parte estou convencido de que a propriedade de 
um cavalo de corrida é índice muito interessante de capacidade 
tributária, índice que possa ser aproveitado no próprio projeto ou, 
talvez mesmo como acontece em alguns países, no impôsto de 
renda. Há países em que êste impôsto é gra,c'luado pelo índice da 
capacidade tributária do contribuinte. :mste índice pode ser a 
propriedade de cavalo de corrida, de cachorro ou de gato, enfim 
de uma porção de coisas. Seria ilógico incluir na tributação a 
imposição de uma contribuição com a tomada de ações ou obriga-
ções e da mesma forma os proprietários de veículos a motor que 
consomem petróleo e os cavalos de corrida porque êstes, quanto 
sei, não consomem petróleo. 

"' Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Moura Andrade - A contribuição é cobrada dos pro-
prietários e não recai, como V. Ex.ª afirma, sôbre veículos que 
consomem gasolina etc. Assim como o projeto fixa uma contribui-
ção sôbre os proprietários de veículos que consomem gasolina, po-
deria fixar uma contribuição sôbre os proprietários de cavalo de 
corrida etc. A obrigação incide sôbre os proprietários. E não me 
consta que os proprietários se locomovam à custa de gasolina. 
Isto não. O caso é o seguinte: o tributo recai sôbre o proprietário. 
Aí, nesta lei, podemos incluir tudo: proprietário de cavalo, proprie-
tário como disse V. Ex.ª de cachorro embora o cachorro não dê 
lucro, não tenha hipódromo, não tenha nada. Poderíamos incluir 
tudo como na outra taxação - joias e outros artigos para coleta, e, 
depois quando caiu, fomos buscar no impôsto de consumo. Veja 
V. Ex.ª portanto, que não havia um critério. Já havia joias e outras 
coisas incluídas na taxação. Depois caiu. Por quê? Porque as joias 
não eram movidas a gasolina? Não; por outros motivos, porque 
não se taxa jóias nem cavalos de corrida. 

O Sr. Luís Viana - ~m primeiro lugar, parece que há equívo-
co do Deputado Moura .Ptndrade quando inclui cavalo de corrida. 
O que orientou a taxação do projeto foi o consumo, e não o pro-
prietário. Se se tratasse do proprietário, então precisaríamos ve-
rificar o índice econômic.~o: quem fôsse proprietário de mais de 
dez apartamentos pagarii:t tanto, quem fôsse proprietário de mais 
de mil cabeças de gado pagaria tanto, quem fôsse proprietário de 
fazenda assim ou assada etc. Ora, isso, evidentemente, no projeto 
de petróleo, não tem per~inência. Em segundo lugar, a verdade é 
que essa idiossincrasia do Deputado Moura Andrade em relação ao 
cavalo só nasceu por causa da taxação do avião. Devo dizer a 
V. Ex.ª que eu seria contrário à taxação do avião dada a sua utili-
dade no território nacional como meio de transporte e a situação 
deficitária da maioria das companhias de aviação. Agora, acredi-
to que o melhor caminho não foi, não é e não será aquêle trilhado 
pelo Deputado Moura Andrade, que, em vez de investigar contra 
o cavalo de corrida evidentemente instrumento de riqueza e Sua 
Excelência, como economista sabe que qualquer atividade cria ri-
queza e o luxo também cria riqueza, é um elemento de emprêgo 
de homens de atividades ... 

O Sr. Moura Andrade - É um sinal dos tempos também. 
O Sr. Luís Viana - Mas como vivemos nestes tempos. 
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o Sr. Moura Andrade - Fizemos a COFAP e damos licença 
prévia para cavalos de corrida. 

o Sr. Luís Viana - Estou certo de que quem tem mais in-
terêsse em que os tempos mudem é o Deputado Moura Andrade. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, é claro que a Câ-
mara pode fazer tudo aquilo que a Constituição não lhe proíbe. 

Dizia-se do parlamento inglês que êle podia fazer tudo menos 
transformar mulher em homem e homem em mulher. 

Mas, Sr. Presidente, o que se discute é aquilo que a Câmara 
pode fazer logicamente. Como lógica a Câmara não pode incluir 
na tabela a que se refere êste art. 15 ao mesmo passo os proprietá-
rios de veículos automóveis, que consomem petróleo, e os proprie-
tários de cavalos de corrida ou quaisquer outros. 

O Sr. José Guimarães - No particular V. Ex.ª tem razão, a 
não ser que se taxem aquêles cavalinhos de parque de diversões, 
que são movidos à gasolina. 

O SR. DANIEL FARACO - O que a Comissão de Economia, 
portanto, teve em vista, ao rejeitar a emenda, foi evitar que no pro-
jeto da Petrobrás se incluísse norma que - ouso até dizer - po-
deria parecer ridícula, pelo menos seria ilógica, não teria funda-
mento. Taxe-se, tribute-se os proprietários de cavalos de corridas, 
mas em projeto próprio, não neste da Petrobrás e não pela forma 
como se propõe fazê-lo, porque isso - perdoe-me o nobre colega 
Sr. Moura Andrade - é ilógico, não viria contribuir, por certo, 
para o prestígio da lei que cria a Petrobrás. (Muito bem; muito 
bem. Palmas). 

o SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a emen-
da n.º 3 queiram ficar como estão. (Pausa).  

Rejeitada.  
o SR. PRESIDENTE - Votação da emenda n.0 4, com pare-

ceres favoráveis das Comissões de Justiça, Transportes e Seguran-
ça: contrário da Comissão de Economia, tendo a de Finanças se 
julgado incompetente. 

Os Senhores que aprovam, queiram ficar como estão. (Pausa). 
Aprovada. 
Votação da emenda n.0 5. 

~ubstituam-se o inciso III do artigo 18 pelo seguinte: 
III - As pessoas físicas brasileiras, limitada a aqui-

sição de ações ordinárias a vinte mil. 
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O SR. PRESIDENTE -Tem a palavra o Sr. Lúcio Bittencourt. 
O SR. LúCIO BITTENCOURT - (Para encaminhar a vota-

ção) * Sr. Presidente, apenas por desencargo de consciência, 
vou proferir algumas palavras, uma vez que existe compromisso 
formal dos Partido no sentido da aprovação da emenda elaborada 
pelo PTB, tal como foi apresentada. 

A emenda em aprêço altera fundamental e substancialmente 
a emenda do Partido Trabalhista Brasileiro, porque limita apenas 
às pessoas físicas, sem aquelas outras exigências constantes do tex-
to inicial, a possibilidade de aquisição das ações da Petróleo Bra-
sileiro S.A. 

Argumenta-se que a exigência de ser casado com estrangeira 
no regime de separação de bens não se faz nem ao menos para a 
presidência da República. Data venia, não há confundir as duas 
situações. Problema de inelegibilidade nada tem com o problema 
de propriedade de ações de uma sociedade anônima. 

A questão, Sr. Presidente, é de princípio. Ou adotamos o cri-
tério nacionalista, ou nãq o aceitamos. Mas, uma vez aceito, uma 
vez admitido, uma vez aprovado, então não é possível, de modo 
algum, estabelecer, no projeto, aquela brecha enorme que a emen-
da possibilita. , 

O Sr. Nestor Jost - Pergunto a V. Ex.ª se o brasileiro, pelo 
fato de ser casado com estrangeira, deixa de ser brasileiro. 

O SR. L~CIO BITTE~COURT - O brasileiro casado com es-
trangeira não deixa de sier brasileiro, mas a sua propriedade se 
partilha, igualmente com a estrangeira que com êle casou. Por 
isso, digo a V. Ex.a que se trata de uma questão de princípio. Ju-
ridicamente, ninguém pope contestar que esta emenda não fira 
de frente o princípio da nacionalidade. 

O Sr. Nestor Jost - Então V. Ex.ª apresentou uma emenda 
incompleta porque, se o brasileiro possuir ações da Petrobrás e se 
casar, posteriormente, co:rµ estrangeira, estará incidindo no prin-
cípio a que V. Ex.ª se refere. 

O SR. LúCIO BITTENCOURT - Não. Se êle contrair matri-
mônio, posteriormente, terá de se desfazer das ações da Petrobrás. 

O Sr. Nestor Jost - .Absolutamente. A lei não manda desfa-
zer-se das ações. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. LúCIO BITTENCOURT - Vou mostrar ao nobre colega 
outra coisa. A emenda de V. Ex.ª não atinge o objetivo que V. Ex.ª 
supõe porque quando V. Ex.ª afirmar que a propriedade de ações 
da Petrobrás fica limitada a pessoas físicas brasileiras, qualquer 
jurista de mediana cultura dirá que o brasileiro casado com es-
trangeira, pelo regime da comunhão de bens, evidentemente não 
poderá adquirir ações. Quem adquire a ação, meu nobre colega, 
quando o individuo é casado do regime de comunhão de bens, não 
é própriamente o marido ou a mulher, mas o casal. ~ste, sim, é 
o proprietário da ação. Um e outro cônjuge partilham, igualmente 
da sua propriedade. 

Por isso, a situação do Presidente da República, que não se 
exige seja casado no regime da separação de bens, se o fôr com 
estrangeira não tem na realidade, não tem de fato qualquer liga-
ção com a situação presente. 

Abre-se aqui, indubitàvelmente, uma brecha, que não se de-
verá abrir no caráter nacionalista do projeto. 

O Sr. L6bo Carneiro - Queria lembrar a V. Ex.ª o exemplo 
concreto de um sócio do Sr. Nélson Rockefeller, um americano, Se-
nhor Berent Friele, que é casado com brasileira. Esta senhora tem 
adquirido grandes bens, no Brasil em nome do casal. 1: um exem-
plo concreto de pessoa ligada à Standard Oil, casado com brasileiro . 

O SR. LÚCIO BITTENCOURT - Exatamente porque o pro-
blema não é de brasileira casada com brasileiro: é de brasileiro 
casado com estrangeira. 

Mas há outra circunstância. A emenda, data venia do muito 
que me mereçam os seus nobres subscritores, é flagrante, patente, 
aberta e manifestamente incoerente. Ela mantém aquêle outro 
item pelo qual se exige que sàmente podem ser possuidores de 
ações da Petrobrás as pessoas de Direito Privado organizadas na 
forma do Decreto n.º 4.071, de 12 de maio de 1939. 

De modo que, aceita a emenda, iríamos ter, num item, a exi-
gência de casada com estrangeiro pelo regime de separação de 
bens e, em outro, exigência de espécie alguma. A incoerência é pa-
tente, é gritante, é manifesta. 

A Comissão de Constituição e Justiça devia até, Sr. Presi-
dente, embora aceitando a constitucionalidade da emenda, acon-
selhar sua rejeição, por injuridicidade. 



- 526 -

De qualquer modo, Sr. Presidente há um expresso, formal, de-
finitivo e irretratável compromisso. Estou bem certo de que o PSD 
não fugirá à palavra empenhada; a emenda há de ser rejeitada 
porque assim o exigem os interêsses nacionais. (Muito bem; mui-
to bem). 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - (Para encaminhar a votação) * 
Sr. Presidente ao relatar a emenda n.º 5, lembrei-me do acôrdo 
firmado, quando foi apresentada a emenda n.º 18 do PTB. Para a 
Comissão de Segurança Nacional e para mim acôrdo é acôrdo. 
Uma vez feito, deve à outrance ser levado até o fim. 

Assim, propuseram os nobres pares da Comissão de Segurança 
Nacional a recusa da emenda n.0 5. Considero o assunto, realmen-
te, da competência daquele órgão técnico, isto porque, desde que se 
iniciou a discussão do projeto da Petrobrás nesta Casa, aquela Co-
missão, orientada sàbiamente pelo ilustre Deputado Sr. Artur Ber·· 
nardes, tomou posição nacionalista. 

Se rejeitamos aquilo que veio na mensagem presidencial, co-
mo agora, depois de muita1 luta e de considerar entreguista aquela 
emenda, vamos aceitar outra perfeitamente igual à primeira? 

Por isso, acolho as poDiderações do nobre líder do PTB, Senhor 
Deputado Lúcio Bittencourt, e acho que êste acôrdo deve ir até 
a hora da votação, porqu~, se assim não fôr, jamais poderemos 
acreditar em entendimentos feitos nesta Casa. (Muito bem; mui-
to bem). 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - (Para encaminhar a vota-
ção) * Sr. Presidente, embora não podendo usar da palavra, 
por causa do meu estado de saúde, sou forçado a dizer aos meus 
companheiros que a emenqa n. o 5 deve ser recusada pela maioria 
e pela minoria. E isto porque maioria e minoria estão comprome-
tidas desde a primeira discussão. Firmamos um acôrdo e, entre os 
outros pontos, ajustamos êste. Se a emenda fôr aceita, êste acôr-
do cai; cai aquilo que fizemos com tanto sacrifício, tanto esfôrço 
e que representa para nós um ponto de honra. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. ERNANI SATI!lO - (Para encaminhar a votação) * 
Sr. Presidente, não sàmente em virtude do acôrdo firmado entre 
maioria e minoria e mais outros partidos em relação ao projeto 

• Não foi revisto pelo orador. 
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em discussão, como em virtude dos próprios princípios fundamen-
tais que nortearam a elaboração dêste projeto, temos o clevcr de 
votar contra esta emenda. (Muito bem; muito bem). 

o SR. NESTOR JOST - (Para encaminhar a ·oolaç<fo) 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvimos o pronunciamento elo au-
tor do destaque, nobre Deputado Lúcio Bittcneourt, proeura.ndo 
demonstrar à Câmara a inconveniência da emenda que teve a 
honra de apresentar, pedindo a substituição do inciso 3.º elo art. 18. 

O Sr. Eusébio Rocha - V. Ex.ª dá licença para um aparte'! 
O SR. NESTOR JOST - Permita V. Ex.ª que cu comnc<: meu 

discurso. 
O Sr. Eusébio Rocha - V. Ex.ª, de início, declarou a ím:<mw:-

niência da emenda. Estou satisfeito e espero que V. Ex.ª irá retirá-
-la de tal forma ela é nefasta aos interêsses naclooai:-i e eontr~.l'ta 
à magnífica união da maioria e da minoria. Estou convendclo de 
que V. Ex.ª vai ter o magnífico gesto de ficar com o Brasll, em Vf::'/. 

de tornar-se, sem o querer, instrumento de grupú~ intern~.dunai"l 
desejosos de escravizar nossa Pátria. 

O Sr. Coelho de Souza - O nobre orador se faz cndor da Na-
ção se retirar a emenda. 

o SR. NESTOR JOST - Lamento profündamente não poder 
concordar com Vossas Excelências, quanto à retirada da emenda. 
Ao apresentá-la estava convencido de que prestaria senir;o' aio Pa.ís. 
Não posso concordar com a assertiva do nobt'·e Deprufa1fo .Sfmh(J:r 
Eusébio Rocha de que a emenda é inconvenir;nte e prrej:ué!:-~fa1 ao~: 
interésses do Brasil. Estou certo de serv.ír à minha: eürin.:.:<:ifc;:r,r;i9, f~ 

nenhum interésse de ordem internacíonal p0derá tnfü1!úr n.~, m'm 
pensamento nesta Casa. 

O Sr. Coelho de Souza - Fazemos ,justiiça a. V. Ex.. ª·. 
O Sr. Eu,sébio Richa - Pela emenda dt V. Ex..ª· tôda.s a.~ ?Y_:1~:

dades org2.niza.das no Brasil poderão parfJdpar da Petrniurá;.ct Que·r 
dizE:r= ª~ G'é~s Esso: a lJftró.gás ~ as [)Ub:.:idiárf.~~~: rJa .:J·tar~t;.;;.r!'J r.1íl .:.!~~ 

int<:g1arão no sistema violando o prjndpfo n;;/;írmalfot;;:, ~:'m r11:.1f: 
acordaram a minoría. e <i. maioria. Veja V. Ex.a. wi ;_rraw:,<; ': err9.rfa ...~ 
c0nsi.::q1_:~nci.8.s a que E:stá sendo lf:11a1l0 ao f;r.amin~.r () M:-;11r~t(,_ 

O SR. ~iESTOR J02T - V. Ex.ª ed.~, f;ng&,nado, e &úr.'Yi;;.i~ ~:u 
n1JLCB- 8.r,oi<;i o acórdo rM;rwionb.do por V. Ex.a., p<>r ar~há~Jr, :r.r:r..-:.. 

http:rM;rwionb.do
http:Petrniur�;.ct
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O Sr. Eusébio Rocha - Não se trata de permitir a participa-
ção de brasileiros, mas dêsses grupos. 

O SR. NESTOR JOST - Absolutamente. O nobre Deputado 
Sr. Lúcio Bittencourt, há poucos instantes procurando demons-
trar a inconveniência de minha emenda, declarou que ela não atin-
giria as sociedades citadas por V. Ex.ª o que é exato, pois ela tem 
em mira apenas permitir que o cidadão brasileiro, no gôzo de seus 
direitos políticos, adquira ações da Companhia Petrobrás. Ape-
nas isso. Somente isso. 

A meu ver, o cidadão que, nos quadros políticos nacionais, po-
de aspirar ao cargo máximo de Presidente da República, . que en-
febra enorme soma de podêres, senslvelmente maiores que os da 
direção da Petrobrás, deve ter direito de comprar ações daquela 
Companhia. Ainda mais: como o projeto proíbe seja a direção 
da Companhia exercida por brasileiro casado com estrangeira, che-
garemos ao paradoxo de proibir que brasileiro ou brasileira, casado 
com estrangeiro ou estrangeira, possua ações da Petrobrás, mas 
tenha o direito de dirigi-la. Criar-se-á, também, a situação de de-
sigualdade para brasileiros, as mesmas condições, tal seja, o acio-
nista solteiro que se casar com estrangeira, e o que já é casado na 
mesma situação. 

O Sr. Lúcio Bittencourt - Não há paradoxo. ~sse direito pode-
rá ser retirado a qualquer momento. Basta que se realize uma reu-
nião da Assembléia da Petrobrás, e o diretor será pôsto para fora 
no mesmo instante. Quanto ao proprietário de ações, só mesmo 
por ato violento que seria o da expropriação, poderia chegar ao 
mesmo resultado. Não há paradoxo, repito. Aliás, quero fazer jus-
tiça a V. Ex.a.. Sei bem dos elevados propósitos e da dignidade com 
que vem exercendo o seti mandato nesta Casa. 

O SR. NESTOR JOST - Obrigado a V. Ex.a. 
O Sr. Lúcio Bittencou,rt - Apenas, V. Ex.ª se inspira, a meu 

ver erróneamente, naquilo que julga ser do interêsse do Brasil. 
Acho que V. Ex.ª vai por caminho não aconselhável. Embora res-
peite o seu ponto de vist~, permita-me fazer aqui uma pergunta: 
por que motivo alterou V. Ex.ª o item 3 do art. 13, e não alterou 
o item 4? 

O SR. NESTOR JOS'.r - Por motivo de conveniência de or-
dem prática. 
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O Sr. Lúcio Bittencourt - Sinceramente, não vejo essa con-
veniência, porque o Decreto n.0 4.071, de 12 de maio de 1939, que 
regulamenta o abastecimento nacional de petróleo, pràticamente 
contém os mesmos têrmos da emenda do PTB. Vou ler para Vossa 
Excelência o artigo 9.0 : 

"Art. 9.0 Para a instalação de refinarias de petróleo 
bruto e seus derivados, e, bem assim, de destilarias de ro-
chas betuminosas e pirobetuminosas, os interessados de-
verão requerer prévia autorização ao Conselho Nacional 
do Petróleo, instruindo as respectivas petições com infor-
mações e documentos que satisfaçam os itens seguintes: 

a) ...........................................•.  

b) prova de que os acionistas são brasileiros natos, 
solteiros ou casados com brasileiros natos, ou, se casados 
com estrangeiro, de que não o são sob regime de comu-
nhão de bens". 

. . . . . . . . ' ..................................... .  
Veja V. Ex.ª que, para ser coerente, deveria alterar, também, 

os itens 3 e 4. 
O SR. NESTOR JOST - V. Ex.ª há de me conceder o direito 

de poder alterar aquilo que diz respeito às pessoas físicas, sem, no 
entanto deixar de admitir que V. Ex.ª tem certa razão, quando 
se refere à situação das sociedades, para as quais até certo pon-
to é interessante manter restrições, dentro do ponto de vista da 
maioria, que não o meu. 

O Sr. Lúcio Bittencourt - Essas pessoas físicas vão se inte-
grar na pessoa jurídica. O fato é o mesmo. 

O SR. NESTOR JOST - Não é absolutamente o mesmo. Na 
prática, não resulta da mesma forma. O nobre Deputado Senhor 
Eusébio Rocha, em aparte que me concedeu há poucos instantes, 
afirmou que a minha emenda permitia a aquisição de ações da 
Petrobrás pelas sociedades já formadas. V. Ex.ª vem justamente 
provar, com seu aparte, que não tem aquêle alcance de permitir a 
aquisição de ações por sociedades, mas por pessoas físicas. 

O Sr. Lúcio Bittencourt - V. Ex.ª usa duplo pensamento. Vos-
sa Excelência usa dupla solução. Isso não é possível, nem susten-
tável. 

'.H -2624'.í 
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O SR. NESTOR JOST - V. Ex.ª propugna essa solução por 
motivo ideológico e eu apresentei a emenda apenas visando a so-
lução do problema do ponto de vista prático, porque, ideológica-
mente, ia mais longe, permitiria ampla cooperação dos capitais 
nacionais na exploração do petróleo. 

O Sr. Lúcio Bittencourt - Também dos estrangeiros como 
portadores de ações da Petrobrás. Isto é que não queremos. 

O SR. NESTOR JOST - Também me assaltou uma dúvida de 
caráter constitucional com respeito ao inciso 3.0 do artigo 18. 

O Sr. Lúcio Bittencourt - Não se preocupe Vossa Excelência. 
O SR. NESTOR JOST - . . . porque restringe direitos do bra-

sileiro, pelo simples fato de ser casado com estrangeira, não crian-
do a mesma restrição para o acionista solteiro que vier a se casar 
com estrangeiro. 

O Sr. Lúcio Bittencourt - Não se preocupe V. Ex.ª. A Comis-
são de Constituição e Justiça, unânimemente, considerou consti-
tucional a emenda do PTB. :S:ste receio de V. Ex.ª não tem a menor 
razão de ser. 

1 

O SR. NESTOR JOS~r - Confesso, não obstante o voto da 
Comissão de Constituição e Justiça ... 

O Sr. Lúcio Bittencourt - Foi unânime. 
O SR. NESTOR JOST - ... que eu respeito e acato continuar 

com as minhas dúvidas quanto à constitucionalidade do artigo es-
pecialmente pela desigualdade que cria para brasileiros, sob ames-
ma condição. 

O Sr. Adolfo Gentil -- Gostaria de pedir um esclarecimento 
a Vossa Excelência. 

Que se dará no caso de brasileiro casado com estrangeira, 
quando compulsóriamente obrigado a adquirir ações da Petrobrás? 
Eu, por exemplo, sou casaqo com uma estrangeira. Tenho que ser 
acionista da Petrobrás, por lei. 

O Sr. Lúcio Bittencourt - V. Ex.ª não é obrigado a ser acio-
nista: adquirirá obrigações. Isto está perfeitamente claro no 
substitutivo. 

O Sr. Adolfo Gentil - Quero ser acionista. Sou brasileiro. Pos-
so ser até Presidente da República, mas não posso ter uma mísera 
ação da Petrobrás. 
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O Sr. Lúcio Bittencourt - Pode concorrer para a Petrobrás: 
pode levar seu dinheiro para êsse notável empreendimento em 
prol da economia nacional. 

O SR. NESTOR JOST - V. Ex.ª pode ser até Presidente da 
Petrobrás e dirigi-la com direito de veto sôbre as deliberações da 
maioria dos diretores representantes da maioria dos acionistas. 

O Sr. Adolfo Gentil - Mas eu gostaria, também, de votar nas 
assembléias. 

O SR. NESTOR JOST - Se me permitissem os ilustres apar-
teantes, gostaria de fazer a justificação das razões que me leva-
ram a apresentar a emenda. Nesta altura, já passaria, até, à lei-
tura dos pareceres, porque a Comissão de Justiça, e de Transpor-
tes, Comunicações e Obras Públicas e a de Economia acharam 
conveniente a emenda, tanto que a aprovaram. 

O Sr. Lúcio Bittencourt - A Comissão de Justiça não achou 
conveniente. A Comissão de Justiça considerou-a constitucional. 

O SR. NESTOR JOST - As Comissões de Economia e de 
Transportes, Comunicações e Obras Públicas acharam-se conveni-
ente, e a de Segurança disse o seguinte: 

"Tôdas as discriminações feitas detalhadamente no 
inciso em foco parecem necessárias, se bem que algumas 
tomem aspectos de odiosas" . 

O ilustre relator da Comissão de Segurança Nacional entende 
que o projeto precisa discriminar, se bem que, em alguns casos, 
essa discriminação seja odiosa, como a hipótese de brasileiro ca-
sado com estrangeira. Entretanto, não obstante compreender o 
alcance "odioso" do dispositivo incluído na primeira discussão, o 
Relator opinou contràriamente à emenda, e a Comissão também 
se manifestou contràriamente. 

O Sr. Lúcio Bittencourt -Aliás, o voto da Comissão de Econo-
mia foi tomado nesta proporção: 10x9. 

O SR. NESTOR JOST - Acho que Vossas Excelências estão 
muito rigorosos e fora da realidade quando procuram atribuir a um 
simples acionista da Petrobrás, com direito a adquirir vinte mil 
ações ... 

O Sr. Lúcio Bittencourt - É questão de princípio. Vamos, en-
tão, acabar com o princípio do nacionalismo. 
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O SR. NESTOR JOST - . . . qualquer contrôle dos destinos 
da companhia, primeiro, porque o caso de brasileiro casado com 
est.rangeira é muito raro em nosso país; segundo, porque a aqui· 
sição de vinte mil ações não daria oportunidade a que exercessem 
qualquer contrôle na companhia, cujo número de ações será de 
50.000.000. Por isso não vejo inconveniente em que se mantenha 
o direito assegurado a todos os brasileiros de participação igual 
nos empreendimentos nacionais independente de questões de 
familia. 

O Sr. Lúcio Bittencourt - Outro aspecto a considerar: de 
acôrdo com a legislação brasileira, de acôrdo com o Código Civil, 
em certos e determinados casos, a mulher assume a administra-
ção dos bens do casal. Nesta hipótese a estrangeira, que queremos 
prescrever a todo custo, a todo risco da Petrobrás, iria comparecer 
às assembléias. 

O Sr. Coelho de Souza - O exemplo apontado pelo Deputado 
Lôbo Carneiro é muito e:xpressivo; um dos Diretores da Standard 
é casado com mulher bra.sileira. 

O SR. NESTOR JOST - O exemplo de um dos Diretores da 
Standard ser casado corn mulher brasileira não o entendo. Não 
estou aqui discutindo a Standard Oil Company. Para mim é uma 
companhia legalmente constituída em meu país, de acôrdo com 
as leis nacionais e se ela estiver fora da lei é o Executivo que deve 
compeli-la à legalidade. I'.fo momento discutamos a pesquisa, a la-
vra, o comércio e a indu~;trialização do petróleo; não a posição da 
Standard e dos seus diretores. Não tenho ligações com essa com· 
panhia, não conheço seus diretores, mas proclamo entender que ela 
já tem prestado relevantes serviços ao nosso país, no setor que con-
trola a distribuição de combustíveis líquidos. 

O Sr. Coelho de Souza - Fazemos a V. Ex.ª tôda a justiça. 
O Sr. Adolfo Gentil·- Sem favor. 
O Sr. Coelho de Souza - Claro. Reconhecemos a alta probida· 

dE; das iniciativas do Deputado Nestor Jost. Mas pergunto a Sua 
Excelência se é contra o monopólio estatal. 

O SR. NESTOR JOST - Sou contra. Sou pela mais ampla 
cooperação de todos os brasileiros. 
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O Sr. Coelho de Souza - Então o argumento de V. Ex.ª vai 
abrir uma brecha: vai quebrar a unidade, a homogeneidade do sis-
tema. :msse o objetivo da emenda de Vossa Excelência. 

O SR. NESTOR JOST - Minha emenda não teria êsse cará-
ter, porque é de pouca significação econômica a contribuição do 
brasileiro casado com estrangeira, já que será limitada à aquisi-
ção de 20 mil ações. Não seria de meu propósito, defendendo emen-
da dessa ordem, procurar abrir a brecha que V. Ex.ª vê. 

Defendendo meu ponto de vista francamente, no sentido da 
mais alta colaboração dos capitais nacionais e contrário ao mono-
pólio estatal por-entender que êle vai prejudicar, ou retardar sen-
dvelmente a exploração do petróleo em nosso país. (Muito bem; 
mitito bem) . 

O SR. DANIEL F ARACO - (Para encaminhar a votação) * 
Sr. Presidente, cumpro o dever de sustentar o parecer da Comis-
são de Economia, que é favorável à emenda. 

Não preciso repetir aqui os argumentos tão bem aduzidos pelo 
nobre autor, meu prezado companheiro de bancada, Deputado Nes-
tor Jost, em favor da modificação que pretende introduzir no pro-
jeto. Evidentemente, a distinção que se faz, odiosamente, entre 
brasileiros, pelo simples fato de serem casados, mesmo em comu-
nhão de bens, com estrangeira não tem qualquer utilidade práti-
ca, porque em nada pode comprometer o contrôle, que é comple-
to, que é absoluto, do Govêrno Federal sôbre o empreendimento e 
só vai consagrar, incluir legalmente um princípio que não pode 
ser aceito. 

O Sr. Lúcio Bittencourt - V. Ex.ª é favorável à participação 
de capitais estrangeiros? 

O SR. DANIEL F ARACO - Ressalvado o contrôle, sim. 
O Sr. Lúcio Bittencourt - V. Ex.ª é contrário ao monopólio 

estatal? 
O SR. DANIEL FARACO - Sou. 
O Sr. Lúcio Bittencourt - Respeito perfeitamente a opinião 

de V. Ex.ª, porque se acha perfeitamente dentro dessa linha de 
orientação. Agora, V. Ex.ª há de convir, por outro lado, que, tal 
como está redigida, a emenda é um corpo estranho no caráter na-

* Não foi revisto pelo orador. 
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cionalista do projeto, altera profundamente êsse caráter. Dentre 
do ponto de vista que adota, V. Ex.ª está cem por cento certo, mas 
dentro do ponto de vista do substitutivo e do plenário, V. Ex.a 
data venia, não está com a razão. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, é claro que estou 
aqui, sustentando, com a minha palavra, a opinião do órgão técni-
co que se pronunciou sôbre a matéria, a Comissão de Economia, e 
não estou, de maneira alguma, falando em nome da maioria, ou 
do plenário, que se pronunciará como entender. Agora estou apon-
tando os inconvenientes de se manter no projeto essa distinção, 
que reputo odiosa, que reputo, sobretudo, inútil entre brasileiros, 
pelo simples fato de serem casados com estrangeiras. 

O Sr. Lúcio Bittencourt - Quais as razões que levaram a Co· 
missão de Economia a dar parecer sôbre essa emenda? Aliás, pa· 
recer dado por 10 votos contra 9. 

O SR. DANIEL FARACO- Exato. 
O Sr. Lúcio Bittenco'!.{rt - Parece-me que é assunto da Co· 

missão de Constituição ·~ Justiça e da Comissão de Segurança 
Nacional. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, a votação na Co-
missão de Economia foi, realmente, esta: 10x9 ou llx9. Houve tam-
bém outros casos, como o da emenda que teve parecer favorável 
meu, cujo parecer foi rejeitado por 9x7. Não defenderei o parecer, 
neste caso, pelo fato de sete terem votado do meu lado e nove con· 
tra. Estou no meu dever àe relator, e no encargo a que não posso 
fugir, sustentando o pareicer da Comissão de Economia. 

O Sr. Lúcio Bittencourt - Aliás respeitamos o ponto de vista 
de V. Ex.ª o qual defende com o brilho de sempre. 

O SR. DANIEL FARACO - Obrigado a Vossa Excelência. 
O parecer está assim redigido: 

"A emenda faculta às pessoas físicas brasileiras par· 
ticiparem, como acionistas, da Petrobrás, com a limitação 
única de não exceder a aquisição das ações nominais, 20 
mil. Elimina assifll as esdrúxulas restrições constantes 
do projeto quanto aos brasileiros casados com estrangei-
ros. Tais restrições irão criar situações verdadeiramente 
absurdas. Assim, o brasileiro casado com estrangeira em 
comunhão de be:qs, poderá ser Presidente da República, 
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poderá ser Presidente ou Diretor da Petrobrás, não po-
derá, porém, possuir uma única ação desta companhia! 
Surge, em conseqüência, nova cidadania: a Petrobrás, que 
o amor poderá fulminar com as setas, salvo se Cupido 
examinar previamente as certidões de nascimento". 

Em todo o caso, Sr. Presidente, essas certidões de casamento 
vão ter de ser examinadas pelos agentes da Petrobrás, para a subs-
crição de ações por qualquer pessoa física. Qualquer pessoa físi-
ca brasileira, casada ou não, vai ter que provar o seu estado civil, 
vai ter que provar que não é casado com estrangeiro para poder 
subscrever uma ação da Petrobrás. Ora, é claro, é evidente que o 
dispositivo do projeto que a emenda pretende modificar brota de 
ódio, é uma aversão ao estrangeiro, à participação do estrangeiro, 
ódio que é levado ao absurdo, ódio que é levado ao ponto de pre-
judicar os próprios direitos dos brasileiros, e que é levado ao ponto 
de se incluir inutilmente uma disposição dessa natureza no pro-
jeto. 

O Sr. Eusébio Rocha - V. Ex.ª sabe que não há, nesta emen-
da, nem de leve, o propósito de ferir esta participação do estran-
geiro. Mas o que a emenda realmente estabelece e determina é que 
não se quebre um principio que foi aceito e que V. Ex.ª não teria 
meios de evitar se fôsse rejeitada essa emenda. A verdade é que 
estamos diante da seguinte situação: aceitou-se o princípio da na-
cionalização, aceitou-se o princípio de se entregar realmente, ex-
clusivamente o petróleo a brasileiros. Pois bem, V. Ex.ª poderia ci-
tar inúmeros exemplos de associações feitas com fim meramente 
especulativo para atender a certas injunções. 

Não há, conseqüentemente, nesse dispositivo, e nessa emenda, 
nada que fira, de forma alguma, essa associação. O que não se 
permite é que, quando os bens contaminem o regime matrimonial, 
se estabeleça exceção completamente incompreensiva. É isso real-
mente o que acontece na matéria em debate e que V. Ex.ª não 
seria justo se a colocasse como a vem fazendo. 

O Sr. Lúcio Bittencourt - Sou velho admirador do povo ame-
ricano. Cursei universidades americanas, aprendendo a admirar e 
a cultuar mesmo tal povo, onde vivem, em alto grau, as institui-
ções democráticas. Assim, V. Ex.ª não encontrará em mim o me-
nor ódio ao povo americano. E em geral, quando se fala em pe-
tróleo, quando se fala em Standard Oil, vem logo à nossa mente 
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o povo americano, mas o que acontece, nobre colega, é que o pró-
prio Govêrno americano combate os trustes do petróleo. Ainda 
agora, há poucos dias, jornais brasileiros publicaram notícia do 
famoso relatório Sparkman, que vem de ser entregue ao Presiden-
te Truman, pelo qual se diz que há realmente reunião das Com-
panhias de petróleo para tomar conta do petróleo mundial. Veja 
V. Ex.ª! Quando estabelecemos anteparo à ação dos estrangeiros 
é precisamente para evitar que os trustes venham conseguir, aqui, 
êsse objetivo a que visam, tomar conta do petróleo mundial, vale 
dizer, do petróleo brasileiro. 

O SR. DANIEL FARACO - Aceitando, para argumentar, a 
possibilidade de tôda essa influência nefasta dos trustes e mono-
pólios em matéria de petróleo, sustentando que é perfeitamente 
inútil a distinção odiosa que se vai estabelecer entre brasileiros, 
a pretexto de impedir a ação dêsses trustes, porque então a Stan-
dard - suponho que é o truste padrão, o truste pisado - teria de 
se transformar em agência matrimonial para casar estrangeiras 
com brasileiros, a fim de 'comprar algumas ações da Petrobrás, e 
afinal não ter direito a co~sa alguma! 

E,-:· O Sr. Raimundo Padilha - Muito bem! 
O SR. DANIEL F..ARACO - É contra isso. com a devida vênia, 

com todo o respeito que ~me merece a opinião dos meus ilustres 
opositores dêsse ponto de vista, é contra isso que me rebelo, contra 
êsse rídiculo que me levanto, e a êsse ridículo não darei meu voto. 
(Muito bem). 

Durante o discurso do Sr. Daniel Faraco, o Sr. Nereu 
Ramos, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. ,,4.mando Fontes, 4.º Secretário. 

O SR. PRESIDENTE -- Os Senhores que aprovam a emenda 
n.º 5 queiram ficar como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 
O SR. NESTOR JOST - (Pela ordem) requer verüicação da 

votação. 
Feita a nova votação simbólica é dada como Rejeitada. 
O SR. :NESTOR JOST - (Pela ordem) insiste na verificação 

da votação, por bancadas. 



- 537-

Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-
nhece-se terem votado a favor 56 Srs. Deputados e contra 96, to-
tal 152, com o Sr. Presidente, 153. 

O SR. PRESIDENTE - Estã rejeitada a emenda n.º 5. 

O SR. PRESIDENTE - Vem à Mesa a seguinte 

Declaração de voto 

Voto a favor da Emenda n.º 5, do nobre Deputado Nestor Jost, 
porquanto não me conformo, dentro das limitações já aprovadas, 
em negar a possibilidade de ser acionista da Petrobrás qual-
quer brasileiro pelo fato de já ser casado, com estrangeira. Pode-
rá ser êsse patrício: - Presidente da República - Ministro - Se-
nador - Deputado e até Presidente ou Diretor da Petrobrás, 
mesmo não podendo ser, entretanto, seu acionista. - Victor Issler. 

O SR. PRESIDENTE - Enquanto se aguarda o resultado da vo-
tação das comissões, convoco uma sessão noturna para hoje às 
20,30 horas a fim de se prosseguir no exame das matérias refe-
rentes aos números 1 - 3 - 4 - 6 - 8 e 13 a 24. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, peço a palavra, 
pela ordem. 

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

- Sr. Presidente, no parecer da Comissão de Economia, com re-
lação à emenda n.º 18, há no avulso uma omissão. É que a Comis-
são de Economia aprovou emenda substitutiva a de n.º 18, que 
dispõe sôbre a inclusão dos territórios para fins de entrega aos 
membros de parte da arrecadação do impôsto único sôbre combus-
tíveis e lubrificantes. Essa subemenda, que apresentei na quali-
dade de relator da Comissão de Economia, figura no avulso à pá-
gina 5 e foi aprovada pela Comissão. Entretanto, por um lapso, 
não consta na primeira página do avulso relativo ao parecer da-
quele órgão técnico, entre as que foram aprovadas com as sube-
mendas constantes do parecer do relator. 

É a comunicação que faço à Mesa para os devidos fins. (Muito 
bem; muito bem). 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. PRESIDENTE - A Mesa já havia verificado isto. Está 
assinalado à página 5 do avulso o parecer favorável à subemenda. 

Votação da emenda n.º 6. 

No artigo 18, itens III, IV e V substituam-se a expres-
são "limitada a aquisição etc." por "exclusivamente para 
aquisição de ações preferenciais". 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Orlando Dantas. 
O SR. ORLANDO DANTAS - (Para encaminhar a votação) * 

Sr. Presidente, quando o projeto sôbre petróleo, por uma combi-
nação da maioria com a minoria, adotou o princípio do monopólio 
estatal e, na segunda discussão, recebeu emendas, julguei neces-
sário apresentar a que tomou o n.º 6, para que os acionistas com-
pulsórios ordinários passassem a ser exclusivamente acionistas 
preferenciais. 

Creio, Sr. Presidente, \que o critério adotado pela emenda, obri-
gando a que as ações da ieconomia privada fôssem preferenciais é 
um critério benéfico, sob;retudo porque três emendas se relacio-
nam umas com as outras. O objetivo foi fortalecer os recursos para 
a Petrobrás. 

Pretendo demonstrar, desde quando os Srs. Deputados com-
preendam primeiro, que ps acionistas segundo, sendo compulsó-
rios ... 

O Sr. Bilac Pinto - liá acionistas voluntários. 
O SR. ORLANDO DANTAS - Quais são as hipóteses de vo-

luntário? Para ver se está em choque com o que estou afirmando. 
O Sr. Bilac Pinto - ~á ações voluntárias para quem queira 

subscrevê-las, ações dentro dos quantitativos fixados. 
O SR. ORLANDO D~~TAS - Admitindo-se a hipótese, tam-

bém, de acionistas voluntários, não diminui, a meu ver, o objetivo, 
nem o altera porque, pela emenda apresentada por mim, que to-
mou o n.º 10, se não me engano, as ações preferenciais têm juros 
de 5% até quando a sociedade possa dar dividendo superior a esta 
porcentagem. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Minha emenda de 5% se explica, justamente porque eu reser-
vei para os acionistas da economia privada, sejam êles pessoas físi-
cas ou jurídicas, as ações preferenciais. 

~ste o objetivo do meu projeto. 
Sem entendimento das emendas números 7 e 11, não é possí-

vel que a emenda n.0 6 possa ser bem compreendida. 
Destarte, a exclusividade para aquisição de ações preferenciais 

determinada pela emenda para os acionistas dos itens 3, 4 e 5, 
do art. 18, visa dar ao projeto de monopólio estatal um sentido 
mais restrito, mais compatível com essa orientação. Além disso, 
visa atrair maior número possível de acionistas preferenciais para 
fortalecer os recursos da Petrobrás. 

O Sr. Lôbo Carneiro - A meu ver, o mérito principal dessa 
emenda é que tornaria os acionistas particulares sem direito de 
voto. Seriam acionistas sem direito de voto. Neste sentido, subscre-
vi a emenda apenas para apoiamento, porquanto sou contrário a 
qualquer participação de acionistas particulares. Mas, Deputado 
Orlando Dantas, essa emenda não evitaria que, nas emprêsas sub-
sidiárias da Petrobrás, os acionistas particulares - e podem ser 
49% - venham a ter direito de voto. Não há na lei nenhum dis-
positivo sôbre a maneira por que serão organizadas as emprêsas 
subsidiárias. Quero lembrar a V. Ex.a - desculpe-me o compri-
mento do aparte - que houve uma lei aprovada no Govêrno pas-
sado sôbre organização da refinaria de Mataripe, em que se esta-
belecia um capital inicial de 51% do Govêrno e 49 % de particula-
res, e os particulares tinham o direito de eleger tôda diretoria, com 
a exceção única do Presidente, que era nomeado pelo Presidente 
da República. Estatuto dêsse tipo pode ser adotado pela direção 
da Petrobrás para qualquer de suas subsidiárias. Desta maneira, 
teríamos o capital particular pràticamente na direção das subsi-
diárias. Era esta ressalva que eu queria fazer. Ainda outra: a que 
foi aprovada resultou do acôrdo. Não é monopólio estatal, é mo-
nopólio de uma companhia mista e de suas subsidiárias que podem 
ser organizadas desta maneira com capital particular dominando 
a direção conforme o exemplo concreto que citei do projeto de lei 
que organizou a Companhia de Mataripe. 

O SR. ORLANDO DANTAS -Continuando, Sr. Presidente, di-
rei que os objetivos da emenda têm explicação e estão compatíveis 
com a orientação que a maioria, ou quase unanimidade da Casa, 
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adotou. Nenhum mal, portanto, encontro, e pelo contrário, só ve-
rifico vantagens para a Petróleo Brasileiro S.A. que os acionistas 
de economia privada tenham as suas ações exclusivamente prefe-
renciais. Creio mesmo que não seria outra a intenção da maioria, 
quando entrou em acôrdo para atender ao pensamento nacional 
de que o Estado deveria orientar, comandar, tornar-se, exclusiva-
mente, o proprietário de uma emprêsa que se propusesse a reali-
zar a exploração do nosso petróleo em tôdas as suas fases. 

Sr. Presidente, a emenda n.º 6, portanto, vem corrigir um dos 
defeitos do projeto votado na primeira fase. Monopólio estatal, com 
a participação, realmente na direção e na vida administrativa da 
sociedade, perde a sua fôrça, o seu prestígio, e considero incompa-
tível com aquilo que o pensamento nacionalista brasileiro já firmou. 

Quero, com estas pequenas explicações, demonstrar a proce-
dência da emenda, e espero que a maioria da Casa compreenda 
a necessidade de aprová-la, para tornar o projeto mais consentâ-
neo com os princípios dq monopólio estatal, que aprovamos de 
comum acôrdo. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

Durante o di~wurso do Sr. Orlando Dantas, o Senhor 
Amando Fontes, ~.tº Secretário, deixa a cadeira da presi-
dência que é ocuvada pelo Sr. Nereu Ramos, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE -- Tem a palavra o Sr. Daniel Faraco; 
O SR. DANIEL FARACO - (Para encaminhar a votação) * 

Sr. Presidente, sustentei p parecer da Comissão de Economia, 
contrário à emenda em votação. 

A emenda n.0 6 estabelece que deverão ser preferenciais as 
ações tomadas de acôrdo com os itens números 3, 4 e 5 do artigo 
18, ou seja, as ações tomadas por pessoas de direito privado. 

Em primeiro lugar, quero desde logo pedir a atenção da Câ-
mara para o fato de que coµi isto nós estaríamos limitando os acio-
nistas ordinários da Petrobrás apenas ao Govêrno Federal e às so-
ciedades de economia mista. Evidentemente, estaríamos, por esta 
forma, esvaziando o conteúdo da sociedade de economia mista, que, 
de acôrdo com o projeto já aprovado pela Câmara, deve ser a Pe-
trobrás. 

* Não foi revisto pelo or11dor. 
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Quando se estabeleceu que a Petrobrás deveria ser uma socie-
dade de economia mista, que se pretendeu com isto? Eu sempre 
sustentei, e nesse sentido dei meu voto, que os objetivos lógicos, os 
fundamentos nacionais só poderiam ser dois: primeiro, o de dis-
seminar a propriedade industrial - e é o caso de se examinar êste 
fundamento; segundo o de imprimir ao empreendimento, eminen-
temente industrial, a quilo que na mensagem do Govêrno já está 
consignado e que se chamou o estilo das organizações privadas, 
quer, dizer, aquêle modo de atuar a que se opõe a burocracia estatal. 

O Sr. Raimundo Padilha - V. Ex.ª me permite um aparte? 
O SR. DANIEL FARACO - Com muito prazer. 
O Sr. Raimundo Padilha - V. Ex.ª, concedendo êste aparte, 

me proporciona a oportunidade de manifestar, mais uma vez, meu 
assombro diante desta fobia que chamarei de antiprivatista. Tudo 
que concerne à atividade privada, à iniciativa privada está sendo 
fulminado por um acôrdo multipartidário. Vejo, então, hoje me-
lancàlicamente, nesta Petrobrás, o mais original de todos os mono-
pólios. E qual vem a ser? :É que criamos no país o instrumento 
mais idôneo para não têrmos o nosso petróleo; a Petrobrás. 

O Sr. Orlando Dantas - Não apoiado! 
O Sr. Raimundo Padilha - :É o instrumento antipetrolífero 

por definição. 

O SR. DANIEL F ARACO - Note bem a Casa que a exclusão 
das pessoas de direito privado como acionistas ordinários investe, 
clara e frontalmente, contra êste objetivo, que é um dos funda-
mentos lógicos da sociedade de economia mista, ou seja, o de im-
primir à sociedade, ao empreendimento industrial, o estilo das or-
ganizações privadas, quer dizer, o estilo eminentemente antiburo-
crático. No fundo, Senhores, vamos decidir aqui, com esta emen-
da, se queremos que na Petrobrás impere a burocracia, ou se que-
remos fazer da Petrobrás um órgão eficiente, um órgão capaz de 
pesquisar, lavrar, refinar e distribuir petróleo. 

O Sr. Orlando Dantas - V. Ex.ª, com sua argumenutação, está 
fugindo da realidade brasileira. Vamos examinar o caso das so-
ciedades de economia mista, no Brasil. Exemplos: Volta Redonda 
- o Govêrno tem 95% do capital, a economia privada não partici-
pa com mais de 5%, desinteressou-se totalmente, e, no entanto ela 
está prosperando. Vale do Rio Doce - o Govêrno tem 96 % e o ca-
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pital privado não entrou, o que prova, evidentemente, que êsse ca-
pital não se interessou; a Fábrica Nacional de Motores - esta nem 
sequer funciona bem, e não tem capital privado; a Hidrelétrica do 
São Francisco - V. Ex.a verifica que a percentagem do capital 
privado é outra insignificância; o Banco de Crédito da Amazônia 
- a mesma coisa. Isto indica que a simples participação, como a 
lei prevê, não vai dar resultado, porque o capital privado não se 
interessa por ela. Vai entrar, apenas, o capital compulsório. E eu 
quis, pondo com o capital preferencial, justamente, asseguirar um 
juro que atraísse o maior número possível para êste setor, bene-
ficiando-o no aspecto financeiro, e não nessa participação da admi· 
nistração, que V. Ex.ª considera tão fundamental, e que na prática 
não tem dado resultado. Queira desculpar o longo aparte. 

O Sr. Jales Machado - O aparte do nobre Deputado apenas 
demonstra que estamos escolhendo o pior instrumento para ex-
plorar o petróleo, porque a iniciativa privada está saindo dessas 
instituições semi-estatais, desde que ela não inspira confiança pois 
a experiência no País te~ sido negativa. Por isso é que essas so-
ciedades não têm tido apoio da iniciativa privada. Exatamente 
nesta hora é que vamos escolher o tipo de sociedade para explo-
rar a riqueza de que o Brasil necessita com a maior urgência 
possível. 

O Sr. Plínio Coelho ~- Permita o nobre orador que eu diga 
com referência a questão do petróleo: enquanto estêve sujeito à 
iniciativa privada nenhuma gôta de petróleo jorrou no Brasil. De-
pois que o Estado realmeri.te se interessou pela exploração do pe-
tróleo é que tivemos petróleo. 

O SR. DANIEL FARACO- Os apartes com que me honraram 
os nobres Deputados visam repetir aqui todo o largo debate que 
se travou sôbre as vantagens e as excelências do empreendimento 
privado em face do empreendimento público. Não é aqui o momen· 
to, nem o tempo permitiria, de renovar essa discussão, mas fique a 
Câmara ciente que, na verdade, todos quantos sustentam e enten-
dem que o empreendimento privado ainda é o mais eficiente, todos 
aquêles que conhecem as desvantagens que a burocracia traz aos 
empreendimentos públicos sabem que o que se vai decidir é isto: 
devemos fazer da Petrobrás um órgão que será então prática e 
puramente estatal ou queremos manter na Petrobrás e volto a 
mencionar, a citar aqui um autor que muito pouco cito, o Senhor 

http:realmeri.te
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Presidente da República aquêle estilo das organizações privadas 
que, entendo eu, e estou certo entende a maioria da Câmara, é a 
mais eficiente para a direção de emprêsas desta natureza. 

Quero pedir ainda a atenção da Casa para um ponto muito 
importante: é que se transformarmos os atuais acionistas ordiná-
rios em acionistas preferenciais, estaremos retirando a possibili-
dade do voto das pessoas de direito privado na Petrobrás. Como se 
exerce êsse voto? De acôrdo com o projeto, apenas em dois casos: 
para a escolha de um ou dois diretores, conforme a participação 
no capital seja maior ou menor do que 7 1/2 e para a escolha de 
conselheiros fiscais. De acôrdo com a emenda aprovada pela Co-
missão de Economia, será apenas de 1 em 5. 

Estaremos, com isto, retirando um concurso precioso; assim 
o reputo porque é um empreendimento cujo êxito interessa vi-
talmente a todo o país. 

Poderá a emprêsa precisar do conselho dos diretores privados. 
Na verdade, com as precauções até excessivas que o projeto toma, 
êsses diretores nada mais são do que conselheiros. Devo, nesta 
oportunidade, retificar um êrro em que incidir. Não se trata de es-· 
colher diretores, mas conselheiros porque a Petrobrás será dirigi-
da por um conselho de administração e uma diretoria executiva. 
Na diretoria as nomeações são feitas exclusivamente pelo Presi-
dente da República. Para o conselho de administração, onde há 
conselheiros, sem ingerência, portanto, na direção executiva da 
emprêsa, poderá ser feita a escolha de representantes dos Estados, 
das autarquias das pessoas de direito privado. 

Sr. Presidente, o concurso dêsses homens no conselho de admi-
nistração só pode trazer vantagens, não prejuízos. Sobretudo no 
conselho fiscal, naquele que vai fiscalizar a administração, exerci-
da totalmente pelo Poder Executivo, a prseença do acionista par-
ticular, do acionista pessoa de direito privado é indispensável. 

O Sr. Orlando Dantas - Pergunto, então, a V. Exª: no Banco 
do Brasil por exemplo, que é uma sociedade de economia mista 
com mais de 40% de acionistas privados, o Conselho Fiscal já se 
rebelou alguma vez contra certas acusações que se fazem àquele 
estabelecimento? 

O SR. DANIEL FARACO - O nobre Deputado, Sr. Presidente, 
me dá o argumento que a mim não havia ocorrido. 
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Na verdade, nada prova mais a favor da rejeição da emenda 
do que o argumento de Sua Excelência. 

O Sr. Orlando Dantas - Mas V. Ex.ª vai me responder, pri-
meiro. 

O SR. DANIEL FAROCO - Vos responder, não; vol colhêr 
do aparte de V. Ex.ª o argumento que me oferece, para tirar as 
conclusões favoráveis a minha proposição. 

No Conselho Fiscal do Banco do Brasil não há representantes 
de acionistas pessoas de direito privado, enquanto que na Petrobrás 
dispensou-se especial cuidado, e até êste cuidado se estendeu, na 
Comissão de Economia, ao próprio estudo das emendas de segunda 
discussão no sentido de assegurar que a União, que administra a 
Petrobrás, não tenha senão cinco membros no Conselho Fiscal. Os 
demais serão escolhidos, um pelos acionistas de direito privado, os 
outros três pelas pessoas públicas de direito privado, os outros três 
pelas pessoas públicas d<( direito interno, fora da União, e pelas 
autarquias e sociedades c.:le economia mista. 

Assim, se o nobre Deputado aparteante invoca aqui o caráter 
anódino que pode ter o Çonselho Fiscal no Banco do Brasil, êste 
caráter é que será prevenido, impedindo pela possibilidade de o 
acionista, pessoa de direito privado, ser escolhido para membro 
dêsse Conselho. 

O Sr. Orlando Dantas - V. Ex.ª vai-me permitir. O que Vos-
sa Excelência diz teàricarpente pode até ser exato, mas na prática 
assim não se processa. V. Ex.ª sabe que numa sociedade dessa na-
tureza, acionistas no Brasil inteiro não vão se reunir para eleger 
um membro do Conselho contra a vontade do Govêrno. Na reali-
dade, vai ser um membro do Govêrno indicado pelo próprio Go-
Yêrno, que ganhará apen~s o dinheiro que a Petrobrás pode pagar 
e muito bem não realizando a fiscalização preconizada por Vossa 
Excelência. -

Não sou contra a fiscalização; apenas não acredito nela. 

O SR. DANIEL FARl\CO - Creio, então, que corrigindo a in-
formação do nobre aparteante, que me parece não estar comple-
ta, eu o conquistei, pelo menos em parte, para meu ponto de vista. 
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Tal como está no projeto e como foi redigida a emenda, na Comis-
são de Economia, que será apreciada a seu tempo, o Govêmo não 
interfere, nem poderá interferir, na escolha das pessoas de direito 
privado que participarão do Conselho Fiscal, o que sobretudo deve 
interessar num empreendimento do vulto da Petrobrás. 

Além disso, a própria escolha dos conselheiros fiscais, pelas 
sociedades de economia mista, nos Estados, é feita de modo a que 
o grupo de acionistas que reputo, pelo menos, um têrço dos votos 
que vão chegar os três membros dos cinco do Conselho Fiscal, eleja 
um membro. Assim se se reunirem dois, três, quatro, cinco ou seis 
Estados que constituem um têrço dos votos que podem eleger os 
três dos cinco membros do Conselho Fiscal - e não há de faltar 
Estado, no Brasil, que tenha suficiente independência para isso, 
em face do Govêrno federal - vão poder nomear seus representan-
tes e seus fiscais para ver como marcha a Petrobrás e impedir que 
a falta de fiscalização efetiva e permanente gere o clima onde se 
formam todos os abusos. 

Sr. Presidente, a rejeição desta emenda é indispensável para 
manter o caráter de economia mista da Petrobrás, no que êste ca-
ráter tem de prático e útil para os seus objetivos e, sobretudo, para 
garantir uma fiscalização eficiente dos negócios que a Petrobrãs 
realizar. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a emenda 
n.0 6 queiram ficar como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 

O SR. ORLANDO DANTAS - (Pela ordem) requer verüica-
ção da votação. 

Feita a nova votação simbólica é dada como rejeitada. 

O SR. ORLANDO DANTAS - (Pela ordem) insiste na verifi-
cação da votação, por bancadas. 

Procedendo-se a verificação da votação, por bancada, reco-
nhece-se terem votado a favor 51 Srs. Deputados e contra 108, to-
tal 159, com o Sr. Presidente, 160. 

3,; - 26 245 
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O SR. PRESIDENTE - Está rejeitada a emenda n.º 6. 
Vem à Mesa o seguinte 

Requerimento 

Senhor Presidente: 
Solicito a retirada das emendas números 7 e 11 do Projeto 

n.0 1.516 de 1951.  
Sala das Sessões, 11 de setembro de 1952 - Orlando Dantas.  

O SR. DANIEL FARACO - (Para uma questão de ordem) * 
Sr. Presidente, pondero a V. Ex.ª que a emenda n.0 11, no nobre 
Deputado Orlando Dantas, recebeu na Comissão de Economia 
substitutivo, porque S. Ex.ª, realmente, chamou a atenção para 
uma falha do projeto no tocante às ações preferenciais. É que o 
projeto não define em que consistem essas "ações preferenciais". 

O Sr. Orlando Dantas - Meu objetivo foi exatamente levar as 
ações ordinárias para as 1 preferenciais, a fim de assegurar-lhes ju-
ros. Uma vez que o objeiivo principal não foi colimado pela apro-
vação da emenda não se justüicam essas outras duas emendas. 

O SR. DANIEL FAR.ACO - Sr. Presidente, minha questão de 
ordem cifra-se no seguipte: emenda que tem parecer favorável, 
embora com substitutivo, não pode ser retirada. (Muito bem; mui-
to bem). 

O SR. PRESIDENTE - Os pareceres das Comissões são diver-
gentes: há pareceres conira e a favor. Daí a razão por que submeto 
ao plenário a decisão fi:pal. A emenda n. o 7 teve pareceres con-
trários das Comissões de Transportes, da de Economia e da de Fi-
nanças e parecer favorável da Comissão de Segurança. A Comis-
são de Constituição e Justiça considerou-a inconstitucional. Assim 
o número de pareceres contrários é maior do que o de favoráveis. 

Os Srs. Deputados qµe concordaram com a retirada da emen-
da n.º 7 queiram ficar como se acham. (Pausa). Retirada. 

Emenda n.0 11. Os pareceres das comissões foram os seguin-
tes: as .comissões de Constituição e Justiça, de Segurança Nacio-
nal e a Comissão de Transportes julgaram-se incompetentes; a Co-

* Não foi revisto pelo orador. 
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missão de Economia apresentou subemenda, e a Comissão de Fi-
nanças é de parecer contrário. 

A subemenda da Comissão de Economia teve o seguinte pare-
cer favorável: 

"As ações preferenciais terão prioridade no reembôl-
so do capital e na distribuição do dividendo mínimo de 5%. 

O SR. ORLANDO DANTAS- (Para uma questão de ordem) * 
Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª cancelar o meu pedido de retirada da 
emenda n.º 11. 

O SR. PRESIDENTE - Deferido.  
Votação da emenda n.0 8:  
Emenda ao artigo 20  

Substitutivo 

Redija-se da seguinte forma o dispositivo: 
"Art. 20. O Conselho Fiscal será constituído de cinco 

membros, com mandato de três anos. 
Parágrafo único. A União elegerá dois representan-

tes; as demais pessoas jurídicas de direito público, dois; 
e as pessoas físicas e jurídicas de direito privado um". 

O SR. DANIEL FARACO - (Para encaminhar a votação) * 
Sr. Presidente, a emenda n.º 8 modifica a estrutura do Conse-

lho Fiscal. Pelo Projeto, o Conselho Fiscal se compõe de 5 mem-
bros. É o artigo 20 que diz: 

"O Conselho Fiscal será constituído de 5 membros, 
com mandato de 3 anos e honorários não inferiores a dois 
têrços dos que perceberem os diretores". 

Parágrafo único - A União não terá voto na eleição 
dos membros do Conselho Fiscal, assegurado, a cada gru-
po que representar um quinto do capital votante, ex-
cluído o da União, o direito de eleger separadamente um 
membro. 

Sr. Presidente, a emenda pretende duas coisas: primeiro, reti-
rar do projeto e do art. n.º 20 a menção aos honorários mínimos 
que devem perceber os membros do Conselho Fiscal; segundo dar 

* Não foi revisto pelo orador. 
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à União o direito de eleger dois representantes e as demais pes-
soas jurídicas de direito público, mais dois, enquanto as pessoas 
físicas e jurídicas de direito privado escolherão um. 

O SR. PRESIDENTE - O tempo da sessão está esgotado. 
O SR. DANIEL FARACO - Então, Sr. Presidente, defenderei 

oportunamente êste parecer. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Foram votadas as seguintes emendas: 
números 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 16 - 23 - 24 e 25. 

A de número 7 foi retirada. 
A votação prosseguirá numa das próximas sessões. 
A matéria para a sessão noturna de hoje já foi anunciada e 

não compreende êste projeto. 
Esgotada a hora, vou levantar a sessão. 



SESSÃO EM 17 DE SETEMBRO DE 1952 

.............................................................  
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EXPEDIENTE 

O SR. MANOEL RIBAS - (L~ o seguinte discurso) - Senhor 
Presidente, consta da Ordem do Dia de hoje o Projeto n.0 1.516-51 
que dispõe sôbre a constituição da Sociedade Petróleo Brasileiro 
SA. e dá outras providências. Portanto, dentro de poucos minutos 
irá a Câmara dos Deputados decidir sôbre a matéria e, conseqüen-
temente, apreciar o mérito das emendas paralelas apresentadas 
pelos nobres Deputados Aliomar Baleeiro e Saturnino Braga, que 
visam modificar o critério da distribuição aos Estados da quota 
do fundo rodoviário nacional, disciplinado pela Lei n.0 302, de 13 
de julho de 1948. 

Desde que não me é facultado debater e apontar ao plenãrio 
as inconveniências dessas emendas por ocasião do encaminhamen-
to das votações respectivas, isto por fôrça de dispositivo consubs-
tanciado no nosso Regimento Interno que, no caso, só assegura a 
palavra aos autores e relatores, quero, Sr. Presidente, desta alta 
tribuna, fazendo côro com as reclamações que me foram dirigidas 
por dependências administrativas dos Estados do Sul e mormente 
do Estado do Paraná, antecipar o meu voto contrário às referidas 
emendas ao Projeto da Petrobrás e, bem assim, apelar para os 
meus pares com assento nesta augusta Casa do Congresso Nacio-
nal, para que as rejeitem, de vez que as mesmas emendas não 
consultam e até mesmo constituem verdadeiro atentado aos pla-
nos rodoviários quadrienais ou qüinqüenais, já em adiantada exe-
cução, da maioria dos Estados da Federação. (Muito bem; muito 
bem). 





SESSAO EM 18 DE SETEMBRO DE 1952 

ORDEM DO DIA 

2 - Votação, em segunda discussão, do Projeto nú-
mero 1.516-D, de 1951, que dispõe sôbre a constituição da 
sociedade por Ações Petróleo Brasileiro S.A., e dá outras 
providências; tendo pareceres sôbre emendas de segunda 
discussão. (Em urgência). 

Votação de subemenda à emenda número 8.  
Redija-se como segue o artigo 20:  
Art. 20 - O Conselho Fiscal será constituído de cinco  

membros, com mandato de três anos e honorários não 
inferiores a dois terços dos que percebem os diretores. 

Parágrafo único - A União elegerá um representan-
te, as pessoas físicas e jurídicas de direito privado, outro; 
as demais pessoas jurídicas de direito público, três, asse-
gurado, neste caso, a cada grupo de acionistas que repre-
sentar um têrço dos votos, o direito de eleger separada-
mente um membro. 

O SR. PRESIDENTE - Como devem estar lembrados os Se-
nhores Deputados, ao ser votada, numa das últimas sessões, a su-
bemenda da Comissão de Economia à emenda n.º 8, foi pedida ve-
rificação de votação, constatando-se a inexistência de número para 
deliberar. 

A subemenda tem preferência na votação. Os Senhores que a 
aprovam, ficarão como se encontram, levantando-se os que a re-
jeitam. (Pausa). 

O SR. PRESIDENTE - Votação da emenda n.0 10, destacada 
a requerimento do Sr. Orlando Dantas. 

Acrescente-se ao art. 25 mais um parágrafo. 
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§ 2.º Nenhum empréstimo ou garantia de empréstimo, poderá 
ser realizado com entidades bancárias ou não diretamente interes-
sadas ou partícipes de ativid~des petrolíferas nacionais ou es-
trangeiras. 

O SR. PRESIDENTE - Esta emenda teve parecer favorável 
da Comissão de Segurança e contrário das Comissões de Economia 
e de Finanças. As Comissões de Justiça e de Transportes julga-
ram-se incompetentes. 

O SR. ORLANDO DANTAS - (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, como no avulso há uma redação que não escla-
rece muito bem, vou pedir permissão a V. Ex.ª para declarar oQde 
está escrito "poderá ser ou não realizada por entidades bancárias 
"ou não, vírgula. Quer dizer - entidades bancárias ou não ban-
cárias - êste é o objeto da emenda - diretamente interessadas 
ou partícipes de atividades petrolíferas. 

Como não tem vírgula em "não", estou esclarecendo à Casa, 
para que nenhuma dúvida paire sôbre a matéria. 

1 ... 

O objetivo da emenda é pôr a Petrobrás em consonância com 
a legislação do Conselho Nacional de Petróleo, que proíbe a parti-
cipação de estrangeiros oµ de firmas interessadas, inclusive eleição 
de diretores que têm intel:êsses correlatos, nesse órgão de execução. 
É uma precaução que cqnsidero justa, porque a Companhia não 
fica proibida de tomar dinheiro emprestado a bancos ou a firmas 
estrangeiras, mas que n~o sejam diretamente interessadas. 

O que visa a emenda é proibir que se tome dinheiro empresta-
do a companhias internacionais interessadas na exploração do pe-
tróleo, sob pena de invalidar tôda essa luta nacionalista em favor 
do petróleo brasileiro. 

São êsses esclarecimentos que apresento à Casa, desde quando 
já a Comissão de Segurança Nacional apresentou seu parecer, fa-
vorável à emenda conside;rando-a compatível com os princípios de-
fendidos pelo projeto, ante o acôrdo feito nesta Casa por todos os 
Partidos. (Muito bem; mirito bem) . 

O SR. DANIEL FARP,LCO - (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, as preocupações do ilustre autor da emenda se jus-
tificariam se se tratasse de regular os casos em que a Petrobrás 
não pudesse conceder empréstimos a determinadas entidades ou 
organizações. Pretende-se, porém, regular a tomada de emprésti-
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mos pela Petrobrás, proibir à Petrobrás o recebimento de emprésti-
mos de entidades diretamente interessadas em atividades petro-
líferas ou delas partícipes, sejam nacionais ou estrangeiras. 

O Sr. Orlando Dantas - Quando falo em empréstimos, refi-
ro-me aos efetuados em estabelecimentos como o Chase Bank, de 
Rockefeller, a Standard e outros. Não aludo às companhias que fa-
bricam material. Pelo espírito da emenda, V. Ex.ª vê que o mate-
rial não está incluído, mesmo porque nenhuma relação tem com 
a exploração. Presto êste esclarecimento, para que V. Ex.ª bem 
interprete meu pensamento. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, o aparte do nobre 
Deputado refere-se a um trecho do meu parecer, que examinarei 
daqui a pouco. 

Pretendo acentuar, perante a Câmara, que se trata de proibir 
a Petrobrás de receber em determinados casos ou de determina-
das entidades. 

Ora, o problema do petróleo, fundamentalmente problema de 
recursos em nosso país, não poderá ser resolvido sem que propi-
ciemos à Petrobrás, à organização que estamos instituindo em lei, 
a possibilidade ampla e irrestrita de tomar recursos desde que com 
isso não fique afetado, comprometido o contrôle da emprêsa. 

Seria de se receber, como uma bênção, os recursos que viessem 
a ser entregues à Petrobrás mediante empréstimos, fôsse qual fôsse 
sua origem. Se êsses recursos proviessem de trustes, da Standard e 
não sei de que outras entidades, tanto melhor: assim, estariam os 
concorrentes da Petrobrás contribuindo para seu êxito. 

Que mal haverá num empréstimo concedido à Petrobrás por 
"a" ou por "b", sejam quais forem suas ligações em matéria de 
exploração de petróleo? Mal poderia existir se as condições dêsses 
empréstimos fôssem de tal ordem que viessem a comprometer o 
contrôle da Petrobrás. Tais ,condições, porém, jamais serão estabe-
lecidas em qualquer contrato de empréstimo, sem manifesta, cla-
ra, evidente, frontal violação da lei que votamos. 

O Sr. Lôbo Carneiro - Foi rejeitada, anteriormente, emenda 
proibindo empréstimos no exterior que envolvessem a ingerência 
dos organismos financeiros na sociedade, e temos dois preceden-
tes: o caso da Refinaria Max Leitão, em que se propunha um em-
préstimo da Socony Vacuum baseado, entre outras cláusulas, na 
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administração da emprêsa, técnica e comercial, através de repre-
sentantes da entidade financiadora. Assim, tendo sido rejeitada 
a emenda anterior, o argumento de V. Ex.ª não se aplica. 

Nada impede a sociedade de obter empréstimos com a Stan-
dard ou a Socony Vacuurn, entregando-lhes, corno garantia, a in-
gerência dêstes mesmos organismos financiadores, dêstes trustes 
em sua administração e em outros setores. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, a administração 
da Petrobrás é exercida pelo Conselho Deliberativo, pela Diretoria 
Executiva. Não é possível, em qualquer contrato de empréstimo, 
estabelecer algo capaz de violar a lei que, expressamente, marca 
a forma, o modo pelo qual os diretores são eleitos. Jamais pode-
ria, portanto, a Petrobrás realizar empréstimos sob a condição de 
que um diretor, representando qualquer grupo estrangeiro, devesse 
participar de sua administração. 

O Sr. Orlando Dantas - V. Ex.ª está argumentando, creio eu, 
sob a impressão da ernen<ila anterior rejeitada. Nossa emenda há 
de convir o nobre colega, restringe, apenas, um pouco a determi-
nados bancos e entidades financeiras. Deixa o resto das atividades 
financeiras do mundo livres para emprestar à Petrobrás. E há ra-
zões para assim procedermos. No caso da Vale do Rio Doce, por 
exemplo, o Presidente da República, com autoridade para nomear, 
nomeou um estrangeiro. V. Ex.ª não ignora, por fôrça de contrato 
de empréstimo, como urna espécie de garantia. Nisto é que deseja-
mos intervir. A aprovação da emenda não prejudica, absoluta-
mente, a realização de empréstimos pela Petrobrás, salvo a bancos 
interessados nos trustes, como o Chase Bank, o Socony Vacuum 
de Rockefeller, etc. 

O SR. PRESIDENTE -- Lembro aos nobres Deputados que, no 
encaminhamento da votaçiio, não são permitidos apartes. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, tenho aceito apar-
tes com o maior prazer e continuarei a recebê-los enquanto a Mesa 
o permitir, sobretudo face à circunstância de não ter sido dada 
oportunidade a maior número de oradores para defenderem seus 
pontos de vista . 

A lei que votamos, devo insistir, é cuidadosa até demais ao 
estabelecer normas tendentes a evitar qualquer ingerência estran-
geira, estranha, espúria na administração da Petrobrás. Logo, não 
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será num contrato de empréstimo que se há de poder violar a lei 
em votação. Quais as conseqüências desta emenda, se incorpora-
da ao texto legal? Em primeiro lugar, ela começaria, a meu ver, 
por ser útil, pois duvido muito que qualquer entidade dedicada a 
finalidade semelhante à da Petrobrás se resolva a muni-la de re-
eursos, a fortalecer uma concorrente. 

O Sr. Lôbo Carneiro - V. Ex.ª está enganado. Na Colômbia, a 
Socony Vacuun fêz grande empréstimo à Companhia Colombiana 
de Petróleo, ficando com o privilégio de distribuir seus produtos. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, com a emenda, tu-
do quanto se iria conseguir seria em desfavor da Petrobrás, em pre-
juízo de seus objetivos. Porque, se aquelas entidades de fins iguais 
aos da Petrobrás não iriam muni-la de recursos para fazer-lhes 
concorrência é de se supor, entretanto, que outras entidades for-
necedoras de material útil à exploração de petróleo, estas emprê-
sas que teriam interêsse em vender, em facilitar à Petrobrás, não 
poderiam vender a crédito. 

O Sr. Lôbo Carneiro - li:sses não estão incluídos na emenda 
Orlando Dantas. 

O SR. DANIEL F ARACO - Estou convencido, diante da de-
claração do ilustre Deputado Sr. Orlando Dantas que não foi in-
tenção de S. Ex.ª incluir essas entidades, mas a leitura da emen-
da não deixa lugar a dúvida: 

"Nenhum empréstimo ou contrato de empréstimo 
deve ser realizado com entidade, brasileira ou não, dire-
tamente interessada ou partícipe de atividades petrolífe-
ras nacionais ou estrangeiras". 

Sr. Presidente, a fabricação de material especializado para a 
e:xploração de petróleo é inegàvelmente uma atividade interessada 
nas atividades petrolíferas. Mas eu leio a emenda e o seu texto não 
deixa lugar a dúvida. 

Sr. Presidente a meu ver é desnecessário acrescentar argu-
mentos. A leitura pura e simples do texto da lei com esta emen-
da, mesmo com a vírgula que o Deputado Orlando Dantas se re-
fere, e que vem corrigir o avulso, que aliás eu considerei em meu 
parecer, mesmo assim, Sr. Presidente, teremos, com éste texto le-
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gal, apenas restringido a capacidade da Petrobrás de obter re-
cursos por empréstimos, ou não. Devemos facultar à Petrobrás, 
feitas as ressalvas que a lei faz em abundância, todos os modos, to-
dos os meios para obter os recursos necessários ao êxito que inte-
ressa tão vivamente a todo o país. 

O parecer da Comissão de Economia é contrário à emenda. 
(Muito bem; muito bem). 

Durante o discurso do Sr. Dantel Faraco, o Sr. Ne:reu 
Ramos, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Rui Santos, 3.º Secretário. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a emenda 
n.º 10, com parecer favorável da Comissão de Finanças e contrário 
das Comissões de Transportes e Economia, queiram ficar como es-
tão. (Pausa) . 

Rejeitada. 

O SR. LôBO CARNE.:IRO - (Pela ordem) requer verificação 
da votação. 

Feita a nova votação simbólica é dada como rejeitada. 

O SR. LOBO CARNEIRO - (Pela ordem) insiste na verifica-
ção da votação, por bancadas. 

Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-
nhece-se terem votado a favor 6 Senhores Deputados e contra 176, 
total 182, com o Sr. Presidente, 183. 

O SR. PRESIDENTE - Está rejeitada a emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Votação da emenda número 11, des-
tacada a requerimento dq Sr. Orlando Dantas. 

Ao artigo 26 dê-se a seguinte redação: 
Art. - Enquanto a sociedade e suas subsidiárias não 

derem dividendo acima de 5 % fica assegurado às ações 
preferenciais os juros de 5% (cinco por cento), somente 
quando os dividendos que couberem à União atingirem 
6% (seis por cento) poderão ser fixadas percentagens ou 
gratificações por conta dos lucros pela Assembléia Geral 
de Acionistas à administração da Sociedade. 
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O SR. PRESIDENTE - A esta emenda a Comissão de Eco-
nomia ofereceu a seguinte 

Subemenda 

Acrescente-se no artigo 9.0 , onde convier, o seguinte 
parágrafo: 

§ - As ações preferenciais terão prioridade no reem-
bôlso do capital e na distribuição do dividendo mínimo 
de 5%. 

O SR. PRESIDENTE -Tem a palavra o Sr. Daniel Faraco. 
O SR. DANIEL FARACO - (Para encaminhar a votação) -

Sr. Presidente, antes de iniciar a defesa do parecer da Comissão 
de Economia, pediria a V. Ex.ª me informasse se a emenda subs-
titutiva da Comissão, que tem preferência regimental, será subme-
tida à votação? 

O SR. PRESIDENTE - Será votada, inicialmente, a subemen-
da que tem preferência. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, o nobre Deputado 
Orlando Dantas com sua emenda n.º 11 chamou a atenção da 
Câmara para uma falha do projeto, pois êste, quando criou as ações 
preferenciais, não disse quais as vantagens que tais ações confe-
rem. Assim, a assembléia poderia fixar, a seu arbítrio, as vantagens 
que entendesse conceder-lhes. O Sr. Deputado Orlando Dantas, 
com sua emenda, procurou assegurar um juro mínimo às ações 
preferenciais. 

Com efeito, é necessário estabelecer, na lei, a remuneração mí-
nima aos portadores de ações preferenciais. Do contrário, a pre-
ferência que essas ações concedessem não teria sentido. A Comis-
são de Economia aceitou a idéia, embora a modificasse, porque 
parece mais próprio assegurarem-se dividendos mínimos às ações 
e não juros. 

O Sr. Lôbo Carneiro - Permita-me um esclarecimento. Essa 
subemenda da Comissão de Economia substitui o artigo 26 ou se 
acrescenta a êle? 

O SR. DANIEL FARACO - A subemenda mantém o art. 26; 
define as vantagens das ações preferenciais em parágrafo ao ar-
tigo 9.º. 
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O Sr. Lôbo Carneiro - Sr. Deputado, o art. 26 assegura às 
ações em poder do público, de um modo geral, um dividendo pre-
ferencial de 8 % . Em face da lei de sociedades anônimas, tôdas as 
ações em poder do público seriam preferenciais, neste caso. Parece 
que há uma contradição. 

O SR. DANIEL FARACO- Não. Quer-me parecer que não há 
contradição. O que o art. 26 diz é o seguinte: "Sómente quando as 
ações em poder do público, das entidades paraestatais, dos Muni-
cípios, do Distrito Federal e dos Estados não são preferenciais, mas 
ordinárias. 

O Sr. Lôbo Carneiro - Mas têm preferência para o dividen-
do de 3%. 

O SR. DANIEL FARACO--_- Não têm, a rigor, preferência no 
sentido de um dividendo mínimo, não têm preferência quanto a di-
videndo mínimo, não têm a segurança de um dividendo mínimo; 
apenas têm preferência sôbre a União. Quer dizer: a União não 
::eceberá dividendo enquanto os Estados, os Municípios, os parti-
culares não receberem a9t De forma que se vai estabelecer, apro-
vada a subemenda da Comissão de Economia, que seria a seguinte: 
as ações preferenciais ter~o sempre assegurado o dividendo míni· 
mo de 5 % . Assegurado ês~e dividendo mínimo de 5 % às ações pre-
ferenciais, as ações ordinárias não pertencentes à União terão pre-
ferência quanto aos divid~:mdos a serem distribuídos até que atin-
jam 8%. Somente quando êsses 8% forem atingidos é que a União 
passará a participar também dos dividendos. 

O Sr. Lôbo Carneiro - Permita-me ainda Sr. Deputado. Em 
face do que dispõe clararri.ente, a lei das sociedades anônimas, es-
sas ações, chamadas aqui em poder do público, são preferenciais. 
Não há como fugir a isso. 

O SR. DANIEL FARAÇO - Mas, Sr. Deputado, note que o ar-
tigo 26 não se refeer, ape~1as, às ações em poder do público. Pelo 
projeto há duas espécies de ações em poder do público: as prefe-
renciais e as ordinárias. 

O Sr. Lôbo Carneiro -- Qualquer ação que tenha preferência 
para dividendo é preferencial, em face da Lei de Sociedades Anô-
nimas, mesmo que seja em segundo grau. 

O SR. DANIEL FARACO - Sr. Presidente, creio que há equí-
voco da parte do nobre Deputado Lôbo Carneiro. Teremos no caso 
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três espécies de ações, não com o sentido de açô·e~ .'i'···;c[rç;i.-.·i:>.:8 ,.. 
preferenciais, mas, sim, três espécies de ações, qtM::.:r~M~ .;,;. ~·~:3: [:tl'~~fo. 

rência absoluta para o recebimento do d.ividenric de !,~.·' !3:;{ a.~oe.~ 

ordinárias terão uma. preferência sôbre a Uniáli, e a;:,;,:;~;:':ó 3lp·.::~ .~:i 

para o recebimento de dividendos até que Ef:; ~.tii'lJS:. =:. -~ % , ~ •. E· 
nalmente, as ações da União receberão clivide11d,·;1::, ,;:...::~~:;. 1·':!1> i·;;J1~.. 

gidos os dois mínimos a que mencionei. Não f'~. CBl'lQ'l~,!~.• ~tK;:Í.1'.: ;i.íg_n·-
ma no meu modo de ver. 

Sr. Presidente, a aprovação pela Câmara. día s.lli'I1e~.:.i:.1':1::.1fa.. .cmg~
rjda pela Comissão de Economia virá corrigú· °' Pnf'-í!!ti~1;i~; ,_:a )n.1•1;,_\ 
em que é omisso, ou seja, quando deixa de õefiliw yJf.llH.lL~ 1.:-1 n.;J.\;au 
gens que às ações preferenciais confere. Pefa. SU!fu.eY'"1enc:i ~:L~a:: •rm-· 
tagens se cifram na prioridade, no reembóDs:; -d1r:.i0 <r:~Qi:.~tll ..~ _,1ti _m.:~ 

tribuição do dividendo mínimo de 5 % . 
O Sr. Lôbo Carneiro - Sabe V. Ex.ª que :illJ1Til lOO.ll'Íll'.'.Í:..'fo à )JU;t~_.. 

cipação do capital particular na Petrohr'a..s~ m:ltl$ emnrfmmn q_ne UH.si.(~ 
assunto de ações preferenciais a argument.1!l~:m d''e V.i: ..1:nx:a; nifu .·ntt 
convenceu. Creio, por meio de ação po_p1i1ka1:~ G!e Mai11L!adu: de:- 'm-
gurança ou o que seja se poderá retirar e d-imeii.iWJ dh: 11r.rc;:K a .;Oi.tau 
as ações que não as da União. 

O SR. DANIEL F ARACO - Sr. Pres;tdmtllr',, ~a: umu nrua~
vra para rebater a objeção do nobre De_pllI'bEfiliilli ~ \I:a:meiwL. 

O que estamos fazendo é legislar. A Le:ii ms Swdeúades;Ailüni'-
mas, evidentemente não poderia prevale::ir.l!' a@ ~::mfol- q_ue: cr :u.o:va t:et 
vem regular. É principio de direito que a !eli ~ ne,,.mfa a gnraf'. 
naqueles casos a que se refere. 

Não creio, portanto, que se possa m-w~iID.ir ll!!i.ill!'m. <fiB:pmiitjio:: g!'J.~ii 
da Lei das Sociedades Anônimas para. o 1líimil me aa:miaI". 111n_ dll:nrt~ 

sitivo desta lei especial que regula a Peítu:rllmlis.. 
Peço, por isso, à Câmara que apo~e :lii. Sl!Jil~a 1:a :::.::Jmb;-;fàr 

de Economia, que virá, repito, sanar 1J.l!ID1l!l (!/~ cfü- :~rojuitt enr 
votação. (Muito bem; muito bem). 

O SR. ORLANDO DANTAS - (Pc;':;'llJ emrta.11mim1.an- 11 :1:1i(1q~io1 

Sr. Presidente, quando apresentei a em:e:l!J!~~ll- IDJ..<fl 11.t., n~vei' e::m: c:o.:n• 
sideração os seguintes fatos. Primeiro, qrun~ ©J w• 2fü lJtt:Oi?JHtimm 
as ações privadas com dividendo de 8''.:;,., :~!i.ilT1 4ieJ1nfu:Jl(-ní;Q;· r}O i:<i-pitni 
do Govêrno. 

* Não foi revisto pelo orador_ 
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Quero crer que o objetivo do projeto era atrair o capital pri-
vado com êsse favor. Mas, acredito que a atração do capital priva-
do por êsse meio não procede. Não será dessa maneira que êle vai 
acorrer aos cofres da Petrobrás. 

O segundo objetivo que me levou a apresentar a emenda é que 
o capital privado de ações ordinárias já tem as vantagens que a 
própria lei lhe assegura: a participação na direção da emprêsa. 
Por que motivo a União, os Estados e os Municípios, já tendo o seu 
capital em volume superior a 75%, ou mesmo 85%, só poderão re-
ceber dividendos depois de assegurados aos acionistas privados 
8%? É favor em detrimento da economia nacional, que não encon-
tra explicação. 

Estas, as razões que me levaram a apresentar a emenda. 
Outro aspecto foi o seguinte: à ação preferencial, de acôrdo 

com a Lei das Sociedades Anônimas, terá de ser realmente asse-
gurado um dividendo ou um juro, sob pena de não se justificar a 
sua preferência. Isto o ilt1-stre relator da Comissão de Economia, 
Deputado Daniel Faraco, .iá explicou brilhantemente. 

Mas, a subemenda que S. Ex.ª apresentou modifica essencial-
mente, profundamente, o pensamento da minha emenda. O meu 
objetivo, foi justamente, resolver um fato que estava omisso na lei 
e colocar em igualdade de condições o capital das entidades de di-
reito público com o das entidades de direito privado; e não estabe-
lecer essa preferência que considero prejudicial à economia da 
Nação. 

O Sr. Daniel Faraco -- V. Ex.a na sua emenda, mantinha a 
preferência do juro de 5 % aos acionistas, excluída a União. Qual 
seria o fundamento? O die atrair capitais para a Petrobrás por 
essa forma? 

O SR. ORLANDO DAl~TAS - O fundamento seria, primeiro 
sendo preferenciais, o de ~ssegurar um juro: segundo, seria um 
meio de atrair, a título de empréstimos, porque as preferências 
não tinham direito a voto: seria um meio de assegurar ao capital 
preferencial um juro que lhe permitisse esperar a organização da 
E:mprêsa, até que ela desse dividendos. :mste foi meu objetivo e que 
está em relação com as duas outras emendas, que V. Ex.ª rela-
tou em sentido contrário. 
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O Sr. Daniel Faraco - Meu caro colega, o fundamento que en-
contro para assegurar um dividendo mínimo às ações preferen-
ciais é o de que de acôrdo com o projeto que estamos votando, os 
acionistas preferenciais são acionistas compulsórios. A lei os obri-
ga a tomar as ações da Petrobrás. 

O SR. ORLANDO DANTAS - li:sse aspecto é pacífico entre nós. 
O Sr. Daniel Faraco - Mesmo que êles não queiram e não 

concordem com aquela aplicação de capital, são obrigados a fazê-la. 
Ora se a lei os obriga, se a lei os desapropria da importância cor-
respondente ao valor daquelas ações, e as inverte por conta dêles, 
na Petrobrás, justo é que a lei assegure uma remuneração a êste 
capital. 

O SR. ORLANDO DANTAS - Claro, foi um dos objetivos da 
emenda. 

O Sr. Daniel Faraco - Ora, acionistas obrigatórios são ape-
nas os preferenciais; os Municípios, as sociedades de economia 
mista não entram na Petrobrás com o mesmo caráter de compul-
soriedade que acompanha o ingresso dos acionistas preferenciais. 
Mesmo assim as entidades de direito público, as pessoas de direito 
público têm uma garantia, têm uma preferência. É a preferência 
do dividendo de 8 % . Mas dá-se aos acionistas preferenciais com-
pulsórias uma garantia mais completa, uma garantia mais cabal. 
Parece-me perfeitamente lógica esta gradação, que, devo reconhe-
cer e proclamar, foi feita pela subemenda da Comissão de Econo-
mia, provocada, aconselhada pela emenda que Vossa Excelência 
apresentou. 

O SR. ORLANDO DANTAS - Ora, Sr. Presidente, diz o art. 26: 

Sómente quando as ações em poder do público, das 
entidades paraestatais, dos Municípios, do Distrito Fe-
deral, dos Estados, auferirem dividendos de 8 % , será atri-
buído dividendo ao capital integralizado pela União. 

A União aí vai ser a vítima. Por que essa preferência para 
outras entidades, e a União ficar prejudicada? Não encontro jus-
tificativa para o artigo 26, como está redigido e sustento minha 
emenda, porque a subemenda altera fundamentalmente meu pen-
samento e mantém esta injustiça que está no artigo 26. 

São as declarações que tinha a fazer, explicando o objetivo da 
emenda número 11. (Muito bem; muito bem). 

:JG - 26 245 
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O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a subemen-
da da Comissão de Economia, à emenda n.º 11, queiram ficar 
como estão. (Pausa). 

Aprovada. 
O SR. LôBO CARNEIRO - (Pela ordem) requer verificação 

da votação. 
Feita a nova votação simbólica é dado como aprovada. 
O SR. LôBO CARNEIRO - (Pela ordem) insiste na verifica-

ção da votação, por bancadas. 
Procedendo-se à verificação da votação, por bancadas, reco-

nhece-se terem votado a favor 165 Srs. Deputados e contra 8, to-
tal 173, com o Sr. Presidente, 174. 

O SR. PRESIDENTE - Está aprovada a subemenda, fica pre-
judicada a emenda. 

O SR. PRESIDENTE - votação da emenda n.0 13, destacada 
a requerimento do Sr. Osvaldo Fonseca. 

Ao artigo 29: 
Aditiva 

Acrescente-s~, in fine, a expressão: "admitida a ces-
são de direitos às suas subsidiárias". 

O SR. PRESIDENTE - O parecer da Comissão de Economia, 
é favorável e a Comissão de Constituição e Justiça ofereceu a se-
guinte subemenda: 

Redija-se, asiSim, o artigo 29 do projeto: 
Art. 29. Os tjireitos relativos a concessões e autoriza-

ções referentes a jazidas de óleo mineral, refinarias e oleo-
dutos que a Sociedade receber da União serão inaliená-
veis, ainda quando, como valor econômico, seja pela Pe-
trobrás cedido o seu direito de utilização dos mesmos a 
qualquer de suas subsidiárias". 

O SR. PRESIDENTE -- Os Senhores que aprovam a subemen-
da queiram ficar como estão. (Pausa). 

Aprovado. 
Fica prejudicada a emenda. 
Votação da emenda p.0 14, requerido destaque pelo Senhor 

Orlando Dantas. 
Dê-se a seguinte redação aos parágrafos do art. 39. 
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§ 1.º Nas emprêsas organizadas pela sociedade será garantida 
preferência às pessoas jurídicas de direito público interno e aos 
Estados e Municípios, Territórios e Distrito Federal, em cujo ter-
ritório fôr extraido ou refinado óleo cru, para a aquisição de ações, 
podendo ser admitidos outros acionistas nos têrmos dos itens III, 
IV e V do artigo 18. 

§ 2.0 As subsidiárias que tenham por objeto o transporte e o 
abastecimento do mercado interno só poderão ter como acionistas 
privados as pessoas físicas e jurídicas que atendam aos requisitos 
do art. 3.º do Decreto n.º 395, de 29 de abril de 1938 para têrmos 
desta lei. 

§ 3.º Nas emprêsas organizadas pela sociedade, o limite má-
ximo, para a Tomada de ações, pelos brasileiros natos ou natura-
lizados, e as pessoas jurídicas de direito privado será de 15 % do 
capital e nos têrmos desta lei. 

O SR. PRESIDENTE - Esta emenda teve parecer favorável 
da Comissão de Segurança e contrário das Comissões de Economia 
e de Finanças. 

Os Senhores que aprovam queiram ficar como estão. (Pausa). 
Rejeitada. 

Votação da emenda n.º 15, destacada a requerimento 
do Sr. João Agripino. 

Aditiva 

Acrescentem-se, depois do artigo 39, os seguintes dis-
positivos: 

"Art. 39-A. Mediante autorização do Presidente da 
República, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo a So-
ciedade poderá financiar ou associar-se, sem as restri-
ções previstas no artigo, a emprêsas produtoras de arti-
gos de seu interêsse ou consumidoras de matérias-primas 
derivadas do petróleo, cujo desenvolvimento seja neces-
sário à expansão de suas atividades, limitados os recursos 
que poderá aplicar com êsse objetivo, a Cr$ 50.000.000,00 
(cinqüenta milhões de cruzeiros) . 

Art. 39-B. Poderá a Petrobrás participar, ainda, das 
sociedades previstas no art. VI, do Tratado promulgado 
pelo Decreto n.0 3.131, de 5 de outubro de 1938, e de so-
ciedades de finalidade idêntica e para operação fora do 
território nacional, mediante autorização do Presidente 
da República, ouvido o Conselho Nacional do Petróleo. 
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O SR. PRESIDENTE - O parecer da Comissão de Finanças, 
é contrário, e o de Economia é contrário à primeira parte e fa-
vorável à segunda parte com a seguinte 

Subemenda 

Acrescente-se, depois do artigo 39, o seguinte: 
Art. - Poderá a Petrobrás, mediante autorização do 

Presidente da República ouvido o Conselho Nacional de 
Petróleo, assoc.iar-se, sem as limitações previstas no arti-
go 39, a entidades destinadas à exploração do petróleo 
fora do território nacional desde que a participação do 
Brasil ou de entidades brasileiras seja prevista, em tais 
casos, por tratado ou convênio. 

O SR. GUSTAVO CAPANEMA - Sr. Presidente, peço a pala-
vra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. GUSTAVO C4PANEMA - (Para uma questão de or-

dem) * - Sr. President€!, pediria a V. Ex.ª fôssem votadas essas 
emendas desdobradament;e: em primeiro lugar, a parte inicial da 
emenda: 

"Acrescentem-se, depois do artigo 3.º, os seguintes 
dispositivos. Art. 39-A... " 

Em seguida, o art. 39-B, uma vez que a maioria vai dar o seu 
pronunciamento diferente em relação a estas duas matérias. (Mui-
to bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Aliás, a Mesa vai proceder assim: em 
primeiro lugar, será- votada a parte "a" e depois a parte "b". 

Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado João 
Agripino, autor do destaque. 

O SR. JOAO AGRIPINO - (Para encaminhar a votação) * 
- Sr. Presidente, a emenda n.º 15 pode ser dividida em duas par-
tes, porque realmente contém dois artigos. 

Na ocasião em que era discutida na Comissão de Finanças in-
surgi-me contra a primeint parte referente ao primeiro artigo, por 
permitir a Petrobrás se associe a qualquer emprêsa, com qualquer 

• Não foi revisto pelo orador. 
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capital. E mais: admite que a Petrobrás financie qualquer emprê-
sa, mesmo sem a menor ligação econômico-financeira com a Com-
panhia, desde que se destine à exploração de matérias derivadas 
de petróleo. 

Ora. Sr. Presidente, o art. 39 estabeleceu que a Petrobrás po-
derá fundar subsidiárias com a condição de ter pelo menos 51 % 
do capital. Assim, impossível se torna permitir associação da Petro-
brás a outras companhias, sem observância da cláusula relativa 
à majoria do capital social. Quanto ao financiamento, cumpre 
atentar que a Petrobrás não é nenhum estabelecimento de crédito, 
e o financiamento é atividade específica de estabelecimentos de 
crédito. O objetivo da Petrobrás é a pesquisa, lavra, comércio, edis-
tribuição do petróleo em atividade direta e não o de financiar. Só 
interessa ao Brasil criar sociedades ou emprêsas que se dediquem 
a atividades correlatas com as do petróleo. Compete ao Banco do 
Brasil, ao Banco de Desenvolvimento Econômico ou a outros esta-
belecimentos da União ampará-las, financiá-las e ajudá-las na me-
dida do possível. Mas isso não cabe à Petrobrás, porque importa-
ria em sacrificar seus recursos, que têm destinação própria, numa 
aventura talvez profundamente perigosa à sua vida e aos interês-
ses nacionais. 

Esta a razão por que a Comissão de Finanças opinou contrà-
riamente à primeira parte da emenda, embora aceitasse a segun-
da. Pedi destaque para rejeição tão-sómente da primeira parte. 
(Muito bem; muito bem). 

O SR DANIEL FARACO - (Para encaminhar a votação) * 
- Sr. Presidente, a Comissão de Economia opinou no mesmo sen-
tido de argumentação do Sr. Deputado João Agripino, quanto à 
primeira parte da emenda. Com efeito, não cabe à Petrobrás des-
viar recursos, que ela os possuirá sempre insuficientes para a mag-
nitude do empreendimento, e destiná-los ao financiamento ·de 
outra atividade que por úteis que sejam, poderão ter o apoio de 
outras entidades ou da própria Petrobrás, mas pelas formas co-
muns do comércio, isto é, à Petrobrás será facultado fazer adian-
tamentos por conta de aquisições que obrigue a fazer; poderã tam-
bém vender seus produtos a crédito. Isto é possível dentro do 
projeto. Não é necessãrio prever em artigo especial autorização pa-
ra tanto. A permissão que a emenda pretende dar iria ampliar 

* Não foi revisto pelo orador. 
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consideràvelmente a capacidade financeira da Petrobrás, trans-
formando-a num verdadeiro banco. 

Quanto à segunda parte, a Comissão de Economia vota favo-
ràvelmente à emenda, mas lhe modifica o texto, porque a emenda 
prevê que a Petrobrás participe das sociedades previstas no artigo 
6.º do Decreto-lei n.ó 3 .131, de 5 de outubro de 1938 sem limita-
ções previstas na lei para participação da Petrobrás em tais enti-
dades. 

Sr. Presidente, parece mais conveniente na lei que a Petro-
brás participe no estrangeiro, sem essas Umitações, de entidades, 
das quais interesse ao Brasil participar, desde que isto seja pre-
visto em qualquer acôrdo internacional, não apenas no citado 
na emenda, mas em qualquer convênio que venha a realizar. :fl::sses 
acôrdos terão de ser submetidos forçosamente à aprovação do Con-
gresso. Não haverá, por isso, inconveniente algum em admitir-se 
que, nos têrmos dos acôrdos internacionais, a Petrobrás possa par-
ticipar de entidades organizadas no estrangeiro, quando assim con-
vier ao Brasil, sem a limitação do art. 39. 

Nestas condições, a Comissão de Economia opina contrària-
mente à primeira parte ida emenda e favoràvelmente à segunda 
parte, oferecendo subemenda substitutiva. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a primeira 
parte da emenda, queiram ficar como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 
Fica prejudicada a se~unda parte. 
O SR. PRESIDENTE ·- Os Senhores que aprovam a subemen-

da à segunda parte da em1mda, queiram ficar como estão. (Pauaa). 
Aprovada. 

O SR. PRESIDENTE·- Votação da emenda n.º 17, destacada 
a requerimento dos Senhores Orlando Dantas, Eusébio Rocha, Lú-
cio Bittencourt e Lôbo Carneiro com parecer favorável das Co-
missões de Transportes e de Finanças e contrário das Comissões 
de Economia e de Segura:pça. 

Emenda n. o 17 
Redija-se assim o artigo 41: 
Art. Não ficam prejudicadas as autorizações para 

instalação de ref~narias no País, feitas até 30 de junho 
de 1952, salvo se as mesmas não estiverem em fUncio-
namento dentro do prazo de dois anos a contar desta lei". 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lôbo Carneiro. 
O SR. LôBO CARNEIRO - (Para encaminhar a votação) -

Sr. Presidente, como já tive oportunidade de declarar, ao analisar 
os resultados da primeira votação do projeto da Petrobrás nesta 
Casa estou em absoluto desacôrdo com aquilo que foi aprovado, 
porquanto o projeto tal como saiu, apesar de tôd.as as emendas re-
sultantes do chamado "acôrdo parlamentar", dá a um Govêrno do 
tipo que o temos, um Govêrno que se caracteriza pela sua submis-
são crescente às exigências e imposições dos grandes trustes e mo-
nopólios americanos e às do Departamento de Estado, tôdas as 
oportunidades para entrar em combinações de vários tipos com 
trustes de petróleo, entregando-lhe, na prática, o contrôle dessa 
riqueza nacional. 

No entanto, Sr. Presidente, esclarecerei melhor êsse meu pen-
samento, que é o da esmagadora maioria da opinião pública bra-
sileira, ao analisar a votação do projeto. 

No momento, quero examinar a Emenda n.º 17, de segun-
da discussão. O projeto, tal como foi aprovado, declara inicialmen-
te que é monopólio da União a pesquisa, a lavra e a refinação do 
petróleo nacional ou importação, deixando fora do monopólio a 
distribuição. Logo a seguir, esclarece que êsse monopólio não é da 
União, mas sim de uma sociedade de economia mista da qual par-
ticipam capitais privados e de um número indefinido de subsidiá-
rias dessa mesma sociedade. 

Agravando ainda mais êsse dispositivo, pelo qual fica burlada 
a declaração inicial, tratando-se assim de um falso monopólio, foi 
ainda decidido e votado que ficarão fora dêsse monopólio as atuais 
refinarias em funcionamento, que são três pequenas refinarias exis-
tentes antes de ser criado, o Conselho do Petróleo. Além des-
sas aquelas refinarias autorizadas a funcionar e ainda não 
instaladas. São as famosas concessões dadas, em São Paulo, ao 
grupo do Sr. Correia e Castro e dos irmãos Soares Sampaio, e Refi-
naria União, e no Distrito Federal, ao grupo Drault Ernani, hoje 
Peixoto de Castro, o magnata da loteria e dos cavalos de corrida. 
Além destas duas concessões, existe uma terceira e mais recente, 
dada, no Amazonas, para uma refinaria de menor capacidade, a 
alguns capitalistas, chefiados pelo Sr. Adalberto Ferreira do Vale, 
Diretor da "Prudência Capitalização''. Essas concessões ficaram 
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fora do "monopólio" da Petrobrás. No entanto, estabeleceu-se que 
elas teriam de se obrigar ao cumprimento da cláusula contratual 
de terminação das obras em data fixada anteriormente pelo Con-
selho Nacional do Petróleo. 

A Emenda n.0 17 pretende estender o prazo concedido a es-
sas refinarias particulares por mais dois anos, a contar da data 
em que fôr posta em execução a lei resultante dêste projeto. 

As concessões do Distrito Federal e de São Paulo já foram 
objeto de campanha pública, durante mais de quatro anos. Nesta 
Casa, no ano de 1949, houve um debate aceso, um debate vivo, em 
que estavam caducas. 

Foram concessões dadas a dois grupos privilegiados ligados ao 
Govêrno e que se obrigavam a construir suas refinarias, pondo-as 
em funcionamento dois anos após a concessão. A cláusula cons-
tava do edital de concorrência pública. 

O Sr. Augusto Meira - Essas concessões são feitas a brasi-
leiros? 

O SR. LôBO CARNEIRO - Sim a brasileiros. Vou chegar a 
êsse ponto. Foram feitas P,e acôrdo com a legislação de 1938. No 
entanto, êsses dois grupo~, que se haviam obrigado a essa condi-
ção pelo edital de concorrência, não cumpriram a cláusula. Findos 
os dois anos, nem sequer haviam terminado as obras. 

Que fêz o Conselho !'facional do Petróleo, que fêz o Govêrno 
da República? Favoreceu a êsse dois grupos com novos benefícios. 
A um dêles, pràticamente, doou grande terreno ao longo da Ave-
nida Brasil, de valor superior ao da Refinaria de Cubatão, ou seja, 
da ordem de um milhão de cruzeiros, como demonstrou, nesta Ca-
sa, o Engenheiro Bittencourt Sampaio em seu depoimento. A am-
bos os grupos concedeu ampliação de capacidade. O grupo de São 
Paulo foi beneficiado com a ampliação para 20 mil barris por dia 
e o do Distrito Federal para 10 mil, e foi, mais uma vez, prorroga-
do por dois anos, o prazo para terminação das obras. Passaram-
-se dois anos e nada estava feito; então, houve nova prorrogação 
e assim sucessivamente, até a época atual. 

Prorrogações imorais, prorrogações em desacôrdo com a con-
cessão inicial, prorrogações que foram baseadas em qualquer jus-
tificativa de interêsse púbUco, e, como ficou demonstrado, pror-
rogações ilegais - portanto, concessões caducas. 
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No entanto, aprovou-se, nesta Casa, uma cláusula, pela qual 
essas concessões caducas são legalizadas, deixando que, expressa-
mente, fiquem fora do tal falso monopólio da União o Monopólio 
da Petrobrás, essas concessões particulares. 

E agora Sr. Presidente, ainda se pretende, mais uma vez, con-
ceder a êsses grupos, aos magnatas, ao Senhor Peixoto de Castro, 
o homem da Loteria e do Jóquei Clube, aos irmãos Soares Sampaio, 
banqueiros de São Paulo, Correia e Castro, ex-Ministro da Fazen-
da, a êsses grupos privilegiados se pretende conceder mais o prazo 
de dois anos, além de tôdas essas prorrogações que já obtiveram. 

Sr. Presidente, o grupo de São Paulo montou uma arapuca 
demagógica. Iniciou a venda de ações ao público, e anuncia, mes-
mo, que 11.000 pessoas subscreveram seu capital. Na realidade, o 
grupo de banqueiros - três ou quatro banqueiros - que possui 
a concessão, ficou com o contrôle com a maioria absoluta do capi-
tal; manda e desmanda na sociedade, como se pode verificar dos 
estatutos publicados no "Diário Oficial". A fim de ficar com a maio-
ria das ações, com o direito a voto, êle ainda participa dos lucros 
de maneira escandalosa, através das chamadas "partes beneficiá-
rias". 

Sr. Presidente, quando do início das concessões, houve uma 
luta ou esboço de luta, ou, talvez, uma luta simulada entre os dois 
grupos. Isso foi em 1947, aproximadamente, em princípios de 1948. 
Naquela ocasião, o grupo do Distrito Federal, considerando-se pre-
judicado em relação ao outro grupo, em sua pretensão de obter 
empréstimo do Banco do Brasil, terreno, etc., considerando-se, re-
pito, prejudicado pelo outro gupo, o grupo Soares Sampaio, que 
estava instalado no Govêrno através do Senhor Correia e Castro, 
Ministro da Fazenda, formulou acusações um tanto impreciosa 
relativamente ao outro grupo. 1:les anunciavam: "Vamos levantar 
um pouco a ponta do véu", e denunciaram à Nação que o grupo 
de São Paulo era um grupo de testa-de-ferro da Standard Oil Co. 
Isso não foi dito com clareza, mas insinuado, por todos os modos, 
pelo Grupo Drault Ernani, em sua campanha naquela época. 

O grupo dos irmãos Soares Sampaio e do Sr. Correia e Castro 
estava ligado ao truste da Standard Oil Co. afirmavam. Tinha re-
lações secretas com o truste para financiamento e fornecimento 
de matéria-prima, e o truste iria distribuir seus produtos. 
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Essas acusações, Sr. Presidente, embora não formuladas com 
clareza, nunca foram refutadas. Mas o curioso é que a ponta 
do véu não foi levantada até o fim, e, subitamente, o grupo do Dis-
trito Federal serenou, cessou suas acusações. O negócio passou 
para as mãos do Sr. Peixoto de Castro, e não há mais protesto, 
nenhuma briga entre os dois grupos: ambos se acomodaram com 
os trustes. 

Sr. Presidente, as duas refinarias ficarão nos principais cen-
tros de consumo do país. A refinaria de São Paulo anuncia que tem 
o privilégio, pela sua concessão, para os Estados de São Paulo, 
Mato Grosso e sul de Minas: isso está dito em todos os anúncios 
publicados nos jornais de São Paulo, ainda recentemente. Serão 
duas refinarias particulares, de testas-de-ferro dos trustes de pe-
tróleo, enquistadas nos maiores centros de consumo do país. 

Além disso, é oportuno lembrar à Casa que essas concessões 
de refinarias particulares que ficam fora do falso monopólio apro-
vado dão direito aos donos das refinarias de realizarem pesquisas. 
As cláusulas determinam 'que essas refinarias deverão aplicar 50% 
de seus lucros - não é dos lucros líquidos, mas dos lucros que so-
brarem depois de deduzidos dividendos, reservas, etc. - então, 50% 
sôbre os lucros extraordin~rios, em pesquisas, diretamente ou atra-
vés do Conselho Nacion~il do Petróleo. Caso seja através dêsse 
órgão os concessionários ficarão com o direito de participar da 
produção do petróleo brasileiro na proporção do dinheiro com que 
tiverem entrado; de modo que as duas concessões dão direito a 
êsses grupos de realizare~n pesquisas de petróleo por sua conta, 
isto é, do falso monopólio aprovado ficaria fora não só a refinaria 
dos centros de consumo n1ais importantes do País como até o di-
reito de pesquisar e de layrar o petróleo. 

Sr. Presidente, o tempo é escasso e não posso mais estender-me 
nestes esclarecimentos. Quero apenas lembrar que através dêsses 
grupos particulares negócios do tipo Max Leitão, já tantas vêzes fa-
lados nestas casas poderão ser realizados. É público e notório que 
os interessados nessas concessões já há vários dias andam pelos 
corredores e pelas tribunas, da Casa, impacientes pela votação 
que se vai realizar. São concessões imorais. O que se aprovou nes-
ta Casa, conservando essas concessões caducas, é imoral, mas mais 
imoral será prorrogar por dois anos o prazo de que dispõe para 
obras. (Muito bem; muito bem). 



SESSÃ.0 EM 18 DE SETEMBRO DE 1952 

(Extraordindria Noturna) 

EXPEDIENTE 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra por delegação do líder 

do PR, o Sr. José Esteves. 
O SR. JOSÊ ESTEVES - Sr. Presidente, quando a Câmara dos 

Deputados, correspondendo aos anseios da nacionalidade, está vo-
tando o projeto do petróleo sob uma fórmula que, a meu ver, permi-
tirá a exploração dessa riqueza indispensável hoje à soberania das 
nações e que virá, por certo, completar a independência econômica 
do Brasil, achei conveniente ler, desta tribuna, para que fique nos 
anais não só como valioso subsídio para o estudo da matéria, como 
também para demonstrar que a ação daquele grupo de verdadeiros 
nacionalistas que a partir de 1948, nos comícios, na tribuna par-
lamentar, na imprensa, combateu o truste petrolífero não abalou 
a simpatia e a admiração que êles, verdadeiros nacionalistas e emi-
nentes brasileiros, a começar pelo Sr. Artur Bernardes, o venerando 
Presidente do meu Partido, dedicavam e dedicam à grande Nação 
norte-americana. Ê que, Sr. Presidente, a luta contra o truste aqui 
travada e que culminou com a solução vitoriosa dada pela clari-
vidência e pelo patriotismo dos líderes desta Casa não foi sõmente 
uma luta brasileira; esta luta vem sendo realizada em outros paises 
e até nos Estados Unidos, como consta de artigo que o insuspeito e 
prestigioso órgão "Jornal do Brasil" publicou, em 9 de setembro 
corrente, e que passo a ler: 

O RELATÓRIO SPARKMAN 

O relatório Sparkman, redigido por uma comissão do 
Senado norte-americano encarregada de investigar as ati-
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vidades das grandes companhias que exploram os negó-
cios de petróleo, acaba de ser divulgado com autorização 
do Presidente Truman. 

As conclusões a que chegaram os membros dessa co-
missão presidida pelo Senador John Sparkman, candidato 
à Vice-Presidência pelo Partido Democrático, são de molde 
a provocar escandalosa repercussão em todo o mundo. 

O documento em questão é um relato completo dos 
entendimentos e acôrdos realizados desde 1927 pelas gran-
des companhias - a Standard Oil, representando o grupo 
norte-americano, a Shell holandesa, e a Anglo Iranian, 
britânica - no sentido de dominar o comércio mundial 
do petróleo. 

O "ponto nevrálgico" das acusações contidas nesse re-
latório é, sem dúvida, a revelação de que no convênio rea-
lizado em 1928, num castelo escocês, essas grandes emprê-
sas tomaram medidas tendentes a eliminar todo e qualquer 
concorrente que surgisse ou viesse a surgir na face da terra. 

Foi, assim, constituído um truste internacional com 
o objetivo de monopolizar, através de uma cadeia de com-
panhias subsidiá11ias, todos os negócios de petróleo no mun-
do ocidental. 1!!s~;e truste controla, atualmente, 65% da 
produção universal e enfeixa em suas mãos 50 % da frota 
de petroleiros. 

Para muitos prasileiros, não constituía surprêsa a exis- 
tência dêsse truste. Mesmo entre nós, na década de 1930-
-1940, tiveram grande público os livros de Monteiro Loba- 
to, Esad Bey e Artur Zischka que procuravam desmasca- 
rar as táticas empregadas por êsse perigoso cartel. O que  
causa espanto para muitos é que seja o Govêrno norte-ame- 
ricano contra tal truste internacional, que venha abrir  
suas baterias onde superam os interêsses de cinco com- 
panhias ianques, lideradas pela Standard.  

Certos círculos inf ensos aos norte-americanos e sem-
pre prontos a despejar sôbre o Govêrno dos Estados Uni-
dos tôda a sorte de recriminações, quererão, por certo, ex-
plorar os fatos revelados no sentido de comprovar as suas 
repetidas acusações contra a ganância do imperialismo ca-
pitalista de Wall Street. Nem se lembrarão que foi o pró-
prio Govêrno de Washington quem, corajosamente, saiu a 
público denuncia11do ao mundo os objetivos e os ardis em-
pregados por essas companhias. Mas, perguntarão alguns, 
por que sómente agora a Casa Branca terá se decidido a 
desmoralizar o truste internacional do petróleo? 

A razão se encontra numa denúncia de que as compa-
nhias petrolíferas norte-americanas estavam explorando 
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o tesouro de sua pátria, exigindo preços exorbitantes pela 
gasolina e subprodutos comprados para atender à Europa 
Ocidental através do programa de ajuda, contido no Plano 
Marshall. Procuraram essas grandes emprésas eximir-se 
de culpa, sob a alegação de que não figuravam entre as 
vendedoras do precioso combustível. 

O inquérito, aberto no Senado visou provar que as 
organizações que sob diferentes nomes tramacionaram 
com os executores do Plano Marshall, outras não eram se-
não as tributárias de uma mesma organiza<;ão monopolis-
ta internacional. Se levarmos em conta os têrmos claros 
em que foi redigido o relatório Sparkman e, ainda mais, 
o endôsso que o Presidente Truman lhe conc.edeu, autori-
zando sua divulgação somos obrigados a acreditar que êste 
documento representa a mais grave acusação - frontal e 
oficial - que já recebeu êste truste internacional. 

Imediatamente após a publicação do relatf:.rio Bpark-
man, as organizações económicas visadas fizeram decla-
rações à imprensa afirmando que não se encontram filia-
das a nenhum cartel e que jamais alímentare:.:m ?l"Opósítoe 
monopolistas. Resta-lhes, entretanto, destruir .-a.s provas 
apresentadas ao Senado norte-americano. 

Vemos no relatório apresent2.do pelo Sen;;:.dc-i: 31:.iark-
man dois grandes méritos. Em pri:mef!o laga..:.- conzur.üa 
o desmascaramento dêste polvo ec,onômfco, se:r:.1. Det::2 r-: sem 
Pátria, cuja voragem insaciável de luc:roo .r:::-9;.·;;:~r-:-;."lt~. geu 
único impulso criador. Outro lado r.üeritórf0 d:: :,:.ic:r::..:;nto, 
está em colocar o Govêrno doo Estados U:n:k:e:::r act:ila. eh~ 
qualquer suspeita no que tange à p:roteçãa ~ ;:ir:::.1~~:::~ :::,.~
nopolista da Standard, Socony, Teza::! Gulf é ::,;:~:-~a é.22C-
ciadas. 

Seria ingênuo acreditar-se que .1;i, G:<7!m::i r...r:.::-~e·-~l
ricano tivesse a coragem de trazer a uiteeCi 8.:'; ·:2.a.r/;.:;,g ~ão 
graves, se estivesse comprometido n~. trã.1'.'!l.a -:-:f.:r:~VA'.zt<i.. 
Verdadeiras potências económicas, es.;;:as cur::pan.hias, 
apontadas por sua ganância impatriótír...a, n.â.o titubea-
riam em comprovar que o Govêrno que agora &.s ar.:11.sa, 
fôra seu sócio ou conivente. 

A atitude do Presidente Truman em que fJf;Y';tn as ra-
zões de propaganda política que tenham ar;r)n:1':ll1ar10 a 
publicação do relatório, teve a virtude de traz.~;r a lume 
duas grandes verdades que precisavam ser dH.r;.s u;m vee-
mência: - que exístem os trustes r; que su::.. r;.r;?:i.ri é nf;-
fasta, impatriótica e desumana; que o Govêrnr; dr)'.i Esta-
dos Unidos não é associado, conivente ou prot,etor d? ..sses 
cartéis. 

http:r;.r;?:i.ri
http:ar.:11.sa
http:conzur.�a
http:apresent2.do
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A Secretaria da Defesa dos Estados Unidos foi con-
trária à divulgação do relatório Sparkman, dizendo que 
isto viria dar poderosas armas à propaganda antiameri-
canista desenvolvida pelos russos no Oriente Médio. Pre-
feriu o Presidente Truman arcar com as responsabilida· 
des e os ônus de sua publicação. Preferiu desagradar às 
Companhia interessadas. O fato de se encontrar em fim 
de Govêmo e não desejar ser reeleito talvez lhe tenha da-
do fôrças para tal decisão. De qualquer forma, sejam quais 
forem os prejuízos que venham pesar, indiretamente, sô-
bre a polítcia de Washington nos países árabes, o que sal· 
va a atitude de Truman e a expressão moral que ela en-
cerra é a prova inequívoca de idoneidade que a Casa Bran-
ca oferece aos seus aliados ocidentais. - Meira Mattos. 

Como vêem, Srs. Deputados, no mais organizado e poderoso 
país da terra o Govêrno sente receios ante a realeza do petróleo, 
quanto mais nos países subdesenvolvidos. O que a Câmara está 
fazendo, o que o Congresso vai fazer, com a aprovação do Senado, 
o que a Nação brasileira vai praticar é, evidentemente, garantir 
ao Brasil a posição a qµe tem direito pelo seu imenso território, 
pela sua grande popula~~ão, inteligente, operosa, que está criando 
a maior civilização dos trópicos o que só será possível com a explo-
ração do petróleo pelo ~istema estatal. (Muito bem; muito bem. 
Palmas.) : 

•·;1

'! 
Votação, ern segunda discussão do Projeto n.º 1.516-D, 

de 1951, que dispõe sôbre a constituição da Sociedade p<Yr 
Ações Petróleo Brasileiro S.A. e dá outras promdências; 
tendo pareceres sôbre emendas de segunda discussão. 
(Ern urgência). 

O SR. PRESIDENTl~ - Vem à Mesa os seguintes 

Requerimentos 

Requeiro destaque da emenda número 19, para ser rejeitada. 
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1952. - Vasco Filho. 
Requeiro destaque p:na a emenda n.0 19 ao Projeto n.0 1.516-51. 
Em 11 de setembro de 1952. -- Pereira da Silva. 

Requeiro, na forma regimental destaque da Emenda n.0 19 
ao Projeto n.º 1.516 (Petrobrás) de autoria do Deputado Saturnino 
Braga. 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1952. - Ulisses Guimarães. 
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Requeiro destaque para a Emenda n.o 19 do Sr. Saturnino Bra-
ga, ao Projeto n.º 1.516-D, de 1951. 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1952. - Godoi Ilha. 

Votação da emenda n.0 19. 

Substitua-se a redação do art. 49 pela seguinte: 

"A receita da tributação sôbre lubrificantes e combustíveis lí-
quidos, importados e produzidos no país, a que se refere a Lei nú-
mero 302, de 13 de julho de 1948, constitui o Fundo Rodoviário 
Nacional, destinado a construção, melhoramento e conservação de 
Estradas de rodagem, compreendidas nos planos Rodoviários Na-
cional, Estaduais e Municipais. 

§ l.º - Do total do Fundo Rodoviário Nacional 40% (qua-
renta por cento), constituem receita do Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem. 

§ 2.º - Do total do Fundo Rodoviário Nacional 48% (qua-
renta e oito por cento) serão entregues aos Estados e ao Distrito 
J.Pederal, feita a distribuição da seguinte forma: 

I - 45% (quarenta e cinco por cento) proporcionalmente aos 
consumos de lubrificantes e combustíveis líquidos; 

II - 35% (trinta e cinco por cento) proporcionalmente às 
populações. 

III - 20% (vinte por cento) proporcionalmente às superfícies. 
§ 3.0 - Os restantes 12% (doze por cento) do Fundo Rodoviá-

rio Nacional serão entregues aos Estados, aos Territórios e ao Dis-
trito Federal, feita a distribuição da mesma forma indicada no pa-
rágrafo anterior e deverá cada Estado ou Território entregar aos 
seus Municípios a quota que lhes couber divididas nas mesmas 
condições entre os Municípios, adotando-se como base do consumo 
o número de veículos rodoviários motorizados e licenciados, en-
quanto não fôr conhecido exatamente o consumo de lubrificantes 
e combustíveis líquidos em cada Município do mesmo Estado ou 
Território. 

§ 4.º - No mais ficam mantidas as condições estabelecidas 
na Lei n.º 302, de 13 de julho de 1948. 
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O SR. PRESIDENTE - O Sr. Saturnino Braga mandou à 
Mesa o seguinte 

Requerimento 

Requeiro a V. Ex.ª preferência, nos têrmos regimentais, para 
votação da emenda n.0 19, sem prejuízo da subemenda apresenta-
da pela Comissão de Economia. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 1952. - Saturnino Braga. 

O SR. PRESIDENTE - O Deputado Satúrnino Braga man-
dou à Mesa requerimento de preferência, nos têrmos regimentais, 
para votação da emenda n.º 19, sem prejuízo da subemenda apre-
sentada pela Comissão de Economia. 

Pelo Regimento, as subemendas têm preferência na votação. 
Pedindo preferência para votação da emenda n.º 19, se esta fôr 
aprovada, ficará prejudicada a subemenda. 

O Sr. Saturnino Braga - Sr. Presidente, o caminho seguido 
na Comissão de Economia foi o seguinte: votou-se preliminarmen-

'te a emenda n.º 19, e, em seguida, a subemenda que modificou a 
emenda. 

A subemenda confoqne foi elaborada, apenas altera uma per-
centagem e acrescenta um parágrafo. Aceita, no entanto, inte-
gralmente, a restante re1iação da emenda. V. Ex.ª decidirá como 
julgar melhor. Desejo, com o requerimento, não prejudicar em 
absoluto, a subemenda. Se V. Ex.ª, Sr. Presidente, entende que a 
aprovação da emenda prejudica a subemenda, votemos a sube-
menda. 

O SR. PRESIDENT:Fi] - Submeto o requerimento de prefe-
rência à votação. 

O SR. LUfS VIANA -- (Para uma questão de ordem) * - Se-
nhor Presidente, a quest~io de ordem que levantarei perante Vos-
sa Excelência baseia-se no art. 140 do Regimento. Antes de funda-
mentá-la desejaria, em breves palavras, tratar da matéria em de-
bate, isto é, a emenda do 11obre Deputado Sr. Saturnino Braga. 

Desde que foi o ass1mto objeto de discussão nesta Casa do 
Parlamento, pareceu-me que a questão da nova maneira de se re-
partir o Impôsto único n*1o estava bem posta, uma vez que se fêz 

* Não foi revisto pelo orador. 
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constar, que a emenda baiana tinha por objetivo prejudicar o Es-
tado de São Paulo. Não! 

O Sr. Arnaldo Cerdeira - Sr. Presidente, a questão de ordem 
não é para entrar no mérito do assunto em discussão. Pergunto 
se V. Ex.ª vai permitir fique aberto o precedente ou se o nobre 
Deputado vai levantar questão de ordem regimental. (Muito bem). 

O SR. LUíS VIANA- Sr. Presidente, se V. Ex.ª aceitar a obser-
vação do nobre Deputado deixarei a tribuna. Não posso admitir 
que qualquer colega se julgue com direito a me ditar normas 
quanto à maneira por que deva falar no encaminhamento de um 
requerimento. 

O Sr. Arnaldo Cerdeira - Vossa Excelência perdoe, não se tra-
ta de um colega, mas do Regimento. 

O SR. LUíS VIANA - V. Ex.a não é censor dos que não cum-
prem o Regimento. Vossa Excelência está sendo descortez para 
com um colega. 

O Sr. Joel Presídio - O nobre Deputado Arnaldo Cerdeira 
não pode infringir o Regimento, aparteando o orador que fala para 
uma questão de ordem. 

O Sr. Arnaldo Cerdeira - Se vamos discutir a questão de São 
Paulo e do Norte teremos de entrar no debate. 

O SR. LUíS VIANA - Perdoe-me V. Ex.ª. Não discuto questão 
de São Paulo nem do Norte. Ao contrário, dizia que a questão es-
tava mal posta, quando se desejou fazer constar que o nosso pro-
pósito era prejudicar o Estado de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao orador levante a questão de 
ordem. 

O SR. LUíS VIANA - Sr. Presidente, já declarei a V. Ex.ª 
em que artigo do Regimento baseio minha questão de ordem. Ago-
ra, desejo encaminhá-la como me parece melhor para chegar a 
uma conclusão. 

Asseguro a V. Ex.a que serei breve e não importunarei o nobre 
colega Sr. Arnaldo Cerdeira que está alérgico à matéria em debate. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! Peço aos Senhores Depu-
tados que não aparteiem o orador. 

O SR. LUíS VIANA - Longe de ser nosso propósito prejudicar 
o Estado de São Paulo ou qualquer outro da Federação, desejáva-

37 - 26 24'5 
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mos sobretudo, atender ao dispositivo da Constituição, dispositi-
vo êsse que inegàvelmente beneficia vários Estados da Federação. 
Por isso mesmo, gostaria que a nobre bancada paulista tomasse 
aqui, não a atitude assumida mas outra, que defino lembrando 
velha lenda, em homenagem ao Sr. General Flores da Cunha: é 
a daqueles dois filhos de Leda, Pollux e Castor: o primeiro, filho 
de Zeus, Olímpio, e que por isso mesmo, era dotado de imortalidade. 
:É o caso de São Paulo, com sua riqueza, com sua grandeza, com 
seu poderio, qualidades e virtudes de que tanto se orgulham todos 
os brasileiros. 

O Sr. Artur Santos - Desejava, apenas, declarar que a emen-
da de V. Ex.ª não prejudica sómente São Paulo, mas, também, 
frontalmente, meu Estado - o Paraná. 

O Sr. Paraílio Borba - Não é uma questão com os paulistas, 
mas com muitos outros Estados. 

O Sr. Arnaldo Cerdeira - Não se trata de questão de ordem. 
O SR. LUíS VIANA - Eu disse apenas como a questão foi 

colocada; não entrei nas (~onseqüências. 
Permitam, meus nobr·es colegas, que conclua, pois pretendo 

ser breve. Eu desejaria que acontecesse com a bancada paulista -
no caso o Polux da lenda - quando, nós, do Norte, mais pobres, 
que não temos a· imortalid19-de, defendemos um princípio constitu-
cional, o mesmo que se V()rificou naquela lenda. Quando Castor, 
que era mortal foi ferido ni:t batalha em que se empenhara ao lado 
de Polux, êste pediu a Zems que desse a seu irmão também o dom 
da imortalidade. Atendendo àquele apêlo, a messe lhe foi conce-
dida, de forma que, dali por diante, ambos dotados de imortali-
dade, de fôrça, de grandeza, puderam caminhar juntos para suas 
batalhas. 

Assim, Senhores Deputados, desejaríamos caminhar com São 
Paulo, ombro a ombro, bra;ço a braço para as pugnas do futuro. 
E que essas questões não nos dividam nem nos separem, e a no-
bre bancada de São Paulo possa compreender que, ao lado da sua 
riqueza, existe também a r~ossa pobreza. Se aquela é merecedora 
do orgulho de todos os brasileiros, as nossas necessidades não po-
dem ser ignoradas. 

Mas, Sr. Presidente, di~ o artigo 146 do Regimento que, ha-
vendo dois pedidos de preferência para a matéria em discussão, 
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V. Ex.ª submeterá à Casa aquêle que julgar de maior relêvo, de 
maior importância. Ora, no caso, existem dois pedidos de preferên-
cia, para a emenda n.0 21, um do nobre Deputado Saturnino Bra-
ga, outro do modesto orador que ocupa a tribuna. Dada a correla-
ção de matérias, Sr. Presidente, não vejo por que se deva preferir 
a emenda do Sr. Saturnino Braga, quando, em verdade, se bem 
pesarmos a importância da emenda n.0 19 e da emenda n.º 21, 
verificaremos que esta última tem por si justamente a votação 
em primeira discussão, fato que não pode passar despercebido. Evi-
dentemente, a emenda n.0 21 é de maior relêvo do que a emenda 
n.0 19, que visa subverter uma votação já verificada nesta Casa 
do Parlamento. 

O Sr. Saturnino Braga - Ao contrário. 
O SR. LUÍS VIANA - Nestas condições, Sr. Presidente, eu so-

licitaria a V. Ex.ª que, em vez de submeter à discussão, preferen-
cialmente, a emenda n.0 19, o fizesse para a emenda n.º 21, que, a 
meu ver encerra matéria de maior relêvo. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Vou decidir a questão de ordem le-
vantada pelo nobre Deputado. 

Sôbre a mesa havia requerimento de preferência para a emen-
da n.º 19, assinado pelo nobre Deputado Saturnino Braga. Veio, 
em seguida, requerimento do nobre Deputado Luís Viana para a 
emenda n,0 21. 

Pela ordem de apresentação, que não foi simultânea e, sim, 
sucessiva, o Regimento me obriga a submeter, inicialmente, o re-
querimento apresentado em primeiro lugar, no caso do Sr. Depu-
tado. Saturnino Braga. (Palmas). 

O SR. NESTOR DUARTE - (Para uma questão de ordem) * 
Sr. Presidente, desço das alturas do Olimpo e da intimidade dos 
deuses a que me arrastou o nobre e brilhante Deputado pela Bahia, 
Sr. Luís Viana, para apresentar a Vossa Excelência concretas ques-
tões que hão de atormentar seu critério, ao decidir como melhor 
convier. 

A emenda Saturnino Braga subverte, a meu ver, o Regimento. 
Procura modificar, de fond en comble, uma decisão da primeira 
discussão do plenário, que aceitou a antiga emenda baiana, sob 
n.0 21, que hoje conta no texto do projeto em discussão como art. 49. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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A emenda n.º 19 do ilustre Deputado Saturnino Braga renova 
matéria vencida e impõe à Câmara, a meu ver contra o Regimento, 
uma situação de contradição, obrigando-a a praticar uma incoe-
rência. Mas a emenda Saturnino Braga ainda tem pecha muito 
mais grave - é inconstitucional. Nesse sentido, se pronunciou a 
Comissão de Constituição e Justiça. 

O Sr. !ris Meinberg - Pronunciou-se mas não por unanimi-
dade. 

O SR. NESTOR DUARTE - O voto da Comissão de Constitui-
ção e Justiça é qualitativo e específico. E a Comissão, única com-
petente para conhecer da matéria, qualitativa e especificamente, 
proclamou a inconstitucionalidade da emenda. E ela é inconstitu-
cional; transparece da mais clara evidência. A Constituição deter-
mina que a divisão do produto do tributo único sôbre lubrificantes 
e combustíveis, se fará pelo critério da superfície, população, con-
sumo e produção. Só mesmo nos empenhos de uma luta e por lhe 
faltar certas acuidades jurídicas, o nobre autor da Emenda nú-
mero 19 poderia apresei;itar uma emenda ao que pretende retifi-
car, com tamanho golpe no preceito constitucional. 

A Subemenda Leoberto Leal, já neste instante, está prejudi-
cada. Procura obviar êsse grave defeito da Emenda Saturnino Bra-
ga. É assim uma espécie de meia sola constitucional no monstren-
go da Emenda n. 0 19. A Subemenda Leoberto Leal, a esta altura, 
nos têrmos do requerimento do nobre Deputado Saturnino Braga, 
é uma emenda perdida, não pode ser objeto da consideração do 
plenário. 

De modo que, Sr. Presidente, se V. Ex.ª permite, apresento 
duas questões de ordem e uma terceira, que chamaria de uma 
questão de dúvida: 

1.ª - É regimental a Emenda n.º 19 do Deputado Sartunino 
Braga? 

2.ª - É possível repetir matéria vencida, cometendo-se grave 
inconstitucionalidade? 

3.ª - Pode esta eme:pda, nos têrmos do requerimento de pre-
ferência, resguardar a oportunidade para se votar a Subemenda 
Leoberto Leal? Penso que não, Sr. Presidente. Acredito que ela 
não possa ter tramitação no plenário. 

Depois disso, Sr. Presidente, eu poderia também fazer uma 
comparação entre o espírito de Ariel, a inspirar, segundo as mais 
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nobres normas de conduta, a nossa ação nesta Casa, e o espírito 
de Caliban, que disputa as vantagens com olhos e dorso voltados 
para a terra, dizendo, mais uma vez: estamos inspirados em Ariel; 
os que não nos quiserem seguir, que prossigam, seguindo a Cali-
ban! (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Todos nós ouvimos, com o maior pra-
zer, o discurso do nobre Deputado Nestor Duarte. Não posso con-
siderar as questões levantadas por S. Ex.ª como de ordem, porque, 
ao mesmo tempo que invoca o Regimento para nêle se apoiar, Sua 
Excelência o viola frontalmente. S. Ex.ª teria de invocar, inicial-
mente, as disposições em que se firmam as suas questões de ordem, 
de acôrdo com o artigo 80, § 4.º do Regimento; devia indicar ini-
cialmente as disposições regimentais que deseja interpretadas mas 
não o fêz. De maneira que não posso considerar como questão de 
ordem as dúvidas suscitadas por S. Ex.ª, mas, em consideração 
pessoal ao seu talento, pela admiração que lhe tenho, devo dizer 
que, se as considerasse eu as resolveria negativamente. Primeiro, 
porque a Emenda Saturnino Braga não é contra o Regimento. 
(Muito bem). Foi apresentada no uso legítimo de um direito que o 
Deputado tinha de emendar um substitutivo aprovado em primei-
ra discussão. Assim já foi aqui decidido quando se tratou do Esta-
tuto dos Funcionários Públicos, no ano passado. Segundo, não é 
também a emenda inconstitucional, porque a inconstitucionali-
dade verificada, apurada pela Comissão de Constituição e Justiça 
foi sanada pela Subemenda, que êle pediu não fôsse considerada 
prejudicada pela preferência que teria para a sua emenda. 

De modo que, tendo essa subemenda de ser regimentalmente 
aprovada em primeiro lugar, porque é assim que o Regimento esta-
belece e, preliminarmente, adverti ao nobre Deputado que dessa 
maneira procederia, a emenda tem de ser, se aprovada a subemen-
da, considerada constitucional, porque resolve a questão levanta-
da pela própria Comissão de Constituição e Justiça. 

Quanto à dúvida do nobre Deputado, a terceira, lamento não 
poder levar a S. Ex.ª a convicção que tanto desejava. 

O Sr. Nestor Duarte - Muito grato a Vossa Excelência. 
O SR. GODO! ILHA - (Para uma qiwstão de ordem) * 

Sr. Presidente, oportunamente formulei à Mesa requerimento de 

* Não foi revisto pelo orador. 
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votacão nominal para a Emenda n.0 19. Pergunto a V. Ex.a se 
vai ~ubmeter previamente à consideração da Casa êsse pedido. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Depois de decidida a questão prelimi-
nar da preferência, submeterei o requerimento de V. Ex.ª, porque 
se a preferência não fôr aceita, a votação nominal não tem razão 
de ser. 

O Sr. Godoi llha - Muito obrigado a Vossa Excelência. 
O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a prefe-

rência queiram ficar como estão. (Pausa). 
Aprovada. 

Em votação o requerimento do Sr. Deputado Godoi Ilha, de 
votação nominal da Emenda n.0 19. (Pausa). 

Aprovado. 
Vai-se proceder à votação nominal da subemenda. 
O SR. PRESIDENTE - Agora vou submeter a votos o seguinte 

Requerimento 

Senhor Presidente: 
Requeiro votação nominal para a emenda n.º 19 ao Projeto 

número 1.516, de 1951. 
Sala das Sessões, 18 de setembro de 1952. - Godoi Ilha. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 
ficar como estão. (Pausa). 

Aprovado. 
O SR. ALIOMAR BALEEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra, 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. ALIOMAR BALEEffiO - (Para uma questão de or-

dem) * - Sr. Presidente, a subemenda à emenda do nobre Depu-
tado Saturnino Braga tem como objet~vo substituir o artigo 49 do 
Projeto n.0 1.516. 

Como V. Ex.ª deve estar lembrado, êsse artigo 49 do Projeto 
n.º 1.516 promana da emenda n.º 21 da bancada baiana, da qual 
fui o primeiro signatário, apenas, devido à ordem alfabética. 

Creio, Sr. Presidente, que é caso de me ser concedida a pala-
vra para encaminhar a votação dessa subemenda. -
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Acredito que não tenha havido má-fé. Foi sem dúvida, o "Diá-
rio Oficial", quando imprimiu êsse texto mimeografado. 

Como estas há várias outras razões pelas quais defendemos o 
direito de usar da palavra para a defesa justa das reivindicações 
dos Estados mais fracos da Federação. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Evidentemente, V. Ex.ª já preencheu 
a finalidade da questão de ordem, porque já a encaminhou. 

A questão de ordem ficaria resolvida com o simples recordar de 
um pedido de destaque feito pelo Sr. Deputado Luís Viana. 

Se S. Ex.ª se julgasse com o direito de falar e encaminhar a 
votação da emenda n.º 19, não pediria preferência para a sua 
emenda, no que não pode ser atendido, por ter sido apresentada 
em segundo lugar. 

Tenho como resolvido por V. Ex.a mesmo a sua questão de 
ordem. 

Tem a palavra o Sr. Ulisses Guimarães, para encaminhar a 
votação, como um dos signatários que é do requerimento de des-
taque. 

O SR. ULISSES GUIMARÃES - (Para encaminhar a votação)  
Sr. Presidente, desejo focalizar, nesta tribuna, a emenda n.º 19,  
no que tange ao seu aspecto constitucional.  

Como sabe a Casa, a emenda objetiva complementar o texto 
constitucional. O texto constitucional, que, para ter exeqüibilida· 
de jurídica, necessita dipssa complementação, através de lei ordi-
nária, é, na espécie, o artigo 15, inciso VI, § 2.º Tôdas as normas 
que se filiam à categorJa jurídica daquela que se pretende vo~ar 
neste instante, isto é, todo o texto complementar a um dispositivo 
constitucional deve, como regra preliminar, atender aos linea-
mentos, ao balizamento, apresentar certos requisitos catalogados 
no texto a ser complementado. 

Para que verifiquemos se essa emenda n.º 19, a emenda Sa-
turnino Braga, não vulnera o texto magno que deseja complemen-
tar, teremos que ver quais são êsses requisitos mínimos. 

Está escrito no referido parágrafo 2.º do artigo 15: 
"A tributação de que trata o n.º 3 terá a forma de im· 

pôsto único, incidirá sôbre cada espécie de produto. Da 
renda resultante 60%, no mínimo, serão entregues aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, proporcio-
nalmente à sua superfície, população, consumo e produ· 
ção, nos têrmos e para os fins estabelecidos em lei federal". 
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Vale dizer, Sr. Presidente, que essa emenda, para que se ajus-
te, para que seja sintonizada com o parágrafo 2.0 do artigo 15, de-
verá preliminarmente, estabelecer um rateio mínimo de 60% a ser 
entregue aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

Esta é a primeira exigência. 
A segunda, é que o retôrno a ser feito aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, seja efetuado proporcionalmente. 
O Sr. Félix Valais - E aos Territórios, inclua V. Ex.ª, pois já 

foi aprovada a emenda. 
O SR. ULISSES GUIMARÃES - Finalmente, esta proporcio-

nalidade deverá ser governada por quatro pessoas ou quatro cri-
térios, ou seja, produção, consumo, superfície e população. 

O Sr. Arna~do Cerdeira - Vossa Excelência ouviu, ainda há 
pouco, a alusão de impressos que eram distribuídos no plenário da 
Câmara, em que se quis insinuar, de maneira elegante e cortês, 
que Minas estava figurando neste quadro com um quantitativo em 
cruzeiros não correspondente à realidade. O que não corresponde 
à realidade é o índice 9,91, porque é 9,19. Apenas houve inversão 
de algarismos. 

O Sr. Félix Valais - Quantas inversões mais existem aí? 
O Sr. Arnaldo Cerdeira - Ainda em entrevistas pessoais decla-

rou-se que a soma, no último quadro, de 118 e 88 milhões de cru-
zeiros, não dava 657 milhões. Mas não está figurando nesta soma 
o índice de produção, que, só na Bahia, de 25%, equivale a 450 
milhões. Somados êstes a 113 e 35 milhões darão, precisamente, 
657 milhões e 585 mil cruzeiros. 

O SR. ULISSES GUIMARÃES - Agradeço o aparte de Vossa 
Excelência, mas como declarei à Casa - e o tempo urge - dese-
java me ater exclusivamente ao aspecto constitucional da emenda 
n.0 19. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Permite V. Ex.ª um aparte? 
O SR. ULISSES GUIMARÃES - Desde que seja curto, pois, 

do contrário, não poderei desenvolver minha tese. 
O Sr. Aliomar Baleeiro - O nobre Deputado Arnaldo Cerdeira, 

com seu aparte, veio em cheio em cima de nim, e, infelizmente, 
tal é sua paixão, que se afastou da verdade, involuntàriamente. O 
que diz o artigo 49 é que, em relação ao petróleo colhido em deter-
minada unidade federativa, ao óleo cru de sua produção faz-se 
a divisão em quatro partes, uma das quais é atribuída à produção. 
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V. Ex.ª que é jurista e fala em nome da Comissão de Constituição 
e Justiça pode informar à Casa se êste impôsto único substitui os 
impostos estaduais e municipais, entre êles o impôsto territorial 
que era legítimo aos Estados cobrar sôbre as organizações petrolí-
feras. Logo, V. Ex.ª soma o que não se pode somar, isto é, 25% 
sôbre o total do petróleo consumido no Brasil, quando o forneci-
mento de óleo cru na Bahia representa apenas 2,5 % do consumo 
nacional. Gostaria ainda que Vossa Excelência rigorosamente den-
tro do direito constitucional, me dissesse o significado da cláusula 
"proporcionalmente" do artigo 5.º, em têrmos matemáticos. 

O SR. ULISSES GUIMARÃES- Queira V. Ex.a aguardar um 
minuto, porque chegarei lá. 

Sr. Presidente, pretendia tecer considerações, perante a Câ· 
mara, sôbre se a emenda n.º 19, se ajusta ao texto constitucional, 
que é seu continente jurídico, ao qual não poderá desrespeitar sob 
pena de nulidade. 

A primeira questão a ser colocada é saber se a emenda Sa-
turnino Braga se fixou 1no quantitativo mínimo de 60 % , estatuído 
no Código Máximo. Sem dúvida, isto foi feito, e acredito que nem 
os mais ferrenhos oposi~ores desta proposição negarão a evidência, 
porque está escrito, no .s;eu parágrafo único, que do total do Fundo 
Rodoviário, 40% constituem receita do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem; do total do Fundo Rodoviário Nacional, 
48% serão entregues aois Estados e ao Distrito Federal, feita adis· 
tribuição da seguinte forma (estabelece os critérios) e, posterior-
mente, o § 3.0 prescreve que 12% serão remetidos aos Municípios. 
Portanto, 12% dos Municípios e 48 % dos Estados e Territórios 
perfazem a quota de 60 % , mínimo fixado do Código Máximo do 
País para entrega às pessoas jurídicas de direito interno. 

A segunda pergunta a ser verificada é sôbre se os elementos, 
se os pesos, os critérios estabelecidos na Constituição Federal, isto 
é, se esta proporcionalitjade que deve ser apresentada em função 
da superfície, população, consumo e produção foi respeitada na 
emenda Saturnino Braga. Verificamos, no parágrafo 2.0 , que, 
quando determinou o rateio para o efeito de retôrno o Deputado 
Saturnino Braga ateve-sie ao consumo, à superfície e à população, 
tendo olvidado, deixado de colocar o critério estipulado na Cons-
tu.ição, atinente à prodm;ão. Sr. Presidente, a Comissão de Consti-
tuição e Justiça, ao falar sôbre a matéria, não julgou inconstitu-
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cional a proposição Saturnino Braga, porque deixasse de mencio-
nar o rateio em função, proporcionalmente, da produção. Tam-
bém vale recordar neste instante, que se deliberou por maioria 
de sete contra seis votos, com a diferença de um voto apenas, num 
quorum mínimo, porque sabemos que aquêle órgão informativo 
é constituído de 25 Deputados. 

Mas, como disse, a Comissão de Constituição e Justiça que 
considerava inconstitucional a emenda Saturnino Braga, porqüe 
aceitou as conclusões do parecer do relator no que tange a tõdas 
as emendas, sendo que, quanto à emenda n.0 19, por simples maio-
ria, aceito sua inconstitucionalidade, entendendo que à expre-
são "proporcionalmente" a que se refere o § 2.º do artigo 5.º, da 
Constituição, está implícita a uniformidade das percentagens que, 
de acôrdo com o critério prevaleceram no artigo 49 do projeto. 

Portanto, Sr. Presidente, não era necessário aqui, quando sa-
bemos que discutimos e votamos o parecer da Comissão de Justiça, 
focalizar a questão da necessidade de se integralizar, neste quadro 
também o critério da produção. Mas nem aquêles que se pudessem 
ater mais ferrenhamente ao texto constitucional, entendendo que 
aí estaria uma enumeração taxativa e não meramente exemplifi-
cativa, aqui poderiam encontrar eiva de inconstitucionalidade, por-
que, na Comissão de Economia, através de subemenda aprovada, 
de autoria do Deputado Leoberto Leal, também a produção foi 
contemplada com o critério de 2%. Portanto, afasta-se, também, 
no que diz respeito a isso, qualquer receio de que essa emenda 
fôsse frontalmente ferir o texto da Constituição. 

O Sr. Jaime Teixeira - Entendo que a Constituição, indican-
do os quatro elementos aos quais deve ser subordinada a distribui-
ção do impôsto único, não pode ter em mira índice diferente. Se 
aceitarmos como constitucional o índice diferente, tanto podendo 
ser 60-20-20 como 80-10-1/2 ou 99-1/2, como seria o caso se levás-
semos isso a uma divisão de 90 para a produção, 9 para a popula-
ção e 1 para a constitucional? Não estaríamos assim infringindo o 
espírito constitucional? Não estaríamos alterando profundamente 
aquilo que a Constituição quis estabelecer para a legislação comum? 

Pergunta-se, como entendem alguns, embora sob forma im-
plícita se isto significa critério partidário, se todos os pesos têm 
igual valor? Sendo quatro os elementos, divididos na base de 100, 
cada qual corresponderá a 25%. Mas, Sr. Presidente, há uma regra 
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de hermenêutica elementar, e muito velha, que diz: não podemos 
distinguir nem düerençar onde a lei não distingue e não estabe-
lece diferença alguma. Por que iríamos dar a urna palavra dessa 
latitude sentido estrito, imobilizando em um único critério ou em 
única forma de rateio? ~ste não é absolutamente o pensamento 
da Constituição, pois se estabelecermos que 2% seja para a pro-
dução, 40 % para o consumo, evidentemente aí está urna propor-
ção e, assim, poderemos caracterizá-la através do advérbio 'fYl'O-
porcionalmente. Nunca poderíamos negar urna proporção dêste 
modo estabelecida, f ôsse fugir a êsse advérbio que se procura tor-
nar privativo, monopólio de uma única fórmula. Mas por que? 
Quem diz isso? Não é somente o orador mas a própria Constituição. 

O Sr. Maurício Joppert- Vossa Excelência permite um aparte? 
O Sr. Vasco Füho - Concede-me o orador um aparte? 
O SR. ULISSES GUIMARÃES - Teria imenso prazer em 

atender aos apartes dos nobres Deputados, mas todos sabem a exi-
güidade do prazo de qµe dispomos para ventilar a matéria. Vossa 
Excelência, Sr. Deputa1fo Vasco Filho, está inscrito e vai falar sô· 
bre o assunto. 

O Sr. Vasco Filho - Então contestarei, na oportunidade, a 
afirmativa que V. Ex.1:1- acaba de fazer. 

O Sr. Maurício Joppert - Nobre orador, o meu aparte é para 
corroborar o pensamento de V. Ex.ª 

O SR. ULISSES GUIMARÃES - Queira enunciá-lo. 
O Sr. Maurício Joppert - Se a Constituição quisesse uma dis-

tribuição por igual, teria dito uniforme, e não proporcional. Se diz 
proporcional, deixou à lei o critério da proporcionalidade. 

O SR. ULISSES GUIMARÃES - V. Ex.ª adiantou o meu pen-
samento, porque a interpretação que se procura dar aqui ao cri-
tério paritário é desrespeitado na técnica ou na sistemática da 
Constituição, uma vez que tôdas as vêzes que a Constituição quis 
nm critério rígido, um critério fixo e não maleável, estabeleceu-o 
explicitamente, com tôdas as letras. Temos disso alguns exemplos: 
êste próprio artigo que rastreamos neste instante quando determi-
nou a quota mínima de devolução, disse peremptóriarnente, 60 por 
cento. Outro exemplo: a Constituição neste mesmo artigo 15, pa-
rágrafo 4.º, quando determina que a União devolverá aos Muni· 
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tadas - e verificar-se-á que, na verdade, existe nela somente o 
rateio, quase nada mais. Se retirarmos êsse critério, nada mais 
restará na lei complementar que fôr votada. Quer dizer: a lei su-
plementar só existirá para fixar o critério. 

Sr. Presidente, para terminar minha exposição, devo dizer, 
neste instante, que quem nos dá razões sobejas para repudiarmos 
o desejo de uma interpretação que absolutamente não pode ser 
admitida é a própria emenda Aliomar Baleeiro. Se a proporcio-
nalidade deve ser feita, segundo entende S. Ex.ª e os seus com-
panheiros, somente pelo critério igualitário devemos ir às últimas 
conseqüências. Assim, quando na emenda Aliomar Baleeiro está 
determinado que 48% são dados aos Estados e 12% aos municí-
pios, estaríamos desrespeitando a regra da proporcionalidade es-
tabelecida na lei, conforme hermêneutica adotada pelo próprio au-
tor da emenda. Onde está, porém, a proporcionalidade? Deveria 
ser 30% para os Estados e Territórios e 30% para os Municípios. 
:S:ste o entendimento que, por .coerência, o nobre autor da emenda, 
deveria adotar porque se11rão com a sua própria interpretação, com 
as suas próprias palavras., com as armas que êle próprio forja, es-

' taremos determinando a inconstitucionalidade da emenda de Sua 
Excelência, já aprovada ~m primeira discussão. 

Sr. Presidente, recebi credencial da minha bancada para, nes-
te instante, dizer que é favorável à emenda Saturnino Braga, por 
um critério genuinament1~ nacional. Ela tem mais cobertura, per-
corre maior área, beneficia maior número de unidades do Brasil. 
É preciso que se saiba que o elemento dinâmico, ativista dêsse im-
pôsto único é o consumo. Não é porque se tenha maior população 
ou superfície que se consumirá mais; portanto, maior consumo, 
mais impôsto único; mais impôsto, mais estradas. Na espécie, o 
impôsto é a causa da estrada, e não efeito, e o consumo é a causa 
eficiente do impôsto. 

O Sr. Pereira da Silva - É preciso beneficiar o resto do Brasil. 
O SR. ULISSES GUIMARAES - Queremos mais estradas em 

São Paulo, a fim de que possamos, através de maior número de 
estradas, ter maior circulação de veículos, conseqüentemente mais 
combustível, mais impôstp único e fechando o circuito, mais es-
tradas, não só para São P;aulo, como para o resto do Brasil. 

É êste o pensamento federativo, generoso, alto e altruísta dos 
representantes de São Paulo. 
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O Sr. Félix Valois - São Paulo não quererá o seu desenvolvi-
mento com o prejuízo das outras unidades da Federação. 

(Trava-se debate veemente entre vários Senhores Deputados). 
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Aten-

ção! Peço aos Srs. Deputados que mantenham a necessária sere-
nidade e que não aparteiem o orador. 

O SR. ULISSES GUIMARÃES - Sr. Presidente, é verdade, a 
regra política de que a Federação beneficia principalmente São 
Paulo. 

O Estado de São Paulo só poderá ser grande, forte e próspero 
se os demais Estados da Federação, consumidores da sua produção, 
principalmente a industrial, forem também prósperos, tiverem po-
der aquisitivo. Não adianta produzir, é preciso vender também. 
Interessa a São Paulo vender mais aos Estados, sendo isso possí-
vel porque a circulação das utilidades não tem os entraves das 
barreiras alfandegárias, proibidos pela Constituição. Anàlogamen-
te, os Estados só lucram em comprar de São Paulo, porque, pela 
mesma razão, o fazem mais barato. São recíprocos os benefícios. 

Lembramos aqui, onde tantas lendas foram recordadas, a da 
galinha de ovos de ouro. A galinha, no caso, é o consumo, sendo 
o impôsto único o ôvo cobiçado. Não vá a cobiça ao ponto de ma-
tar a galinha, porque com ela morrerão ou acabarão os ovos. Vo-
tamos, os paulistas, unânimemente a emenda Saturnino Braga, 
não regionalmente porque beneficie São Paulo, mas unicamente 
porque é a única que serve ao Brasil. Regional é a emenda Baleeiro. 

(Trava-se acalorado debate entre vários Srs. Deputados). 
O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Aten-

ção! não são permitidos apartes em encaminhamento da votação. 
Uma vez que não se está mantendo a serenidade devida, sou obri-
gado a cumprir rigorosamente o Regimento. (Palmas). 

O SR. ULISSES GUIMARÃES - Assim, Sr. Presidente, para 
desfazer mal-entendidos, para colocar a questão dentro do pano-
rama federativo em que sempre vivemos, nós, os Deputados de São 
Paulo, damos o nosso integral apoio à emenda Saturnino Braga, 
porque julgamos que, para animá-la, há mais do que qualquer ou-
tra, um grande, um belo teor de brasilidade. (Muito bem; muito 
bem. Palmas prolongadas). 

O SR. PRESIDENTE - Devo prestar um esclarecimento, por-
que tenho recebido, nesse sentido, pedidos de vários Srs. Deputados. 
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Como é sabido, quando há subemenda, esta tem preferência na 
votação. É a preferência regimental, a qual, porém, pode ser alte-
rada em virtude de deliberação do plenário. Foi o que ocorreu, na 
hipótese, com a aprovação do requerimento do Senhor Deputado 
Saturnino Braga. Aprovado êsse requerimento pelo plenário, as 
preferências regimentais foram modificadas no sentido de ser vo-
tado, em primeiro lugar, o artigo na parte não modificada pela 
subemenda. O requerimento é expresso: 

"Requeiro preferência, nos têrmos regimentais, para 
votação da emenda n.º 19, sem prejuízo da subemenda". 

A subemenda não ficará prejudicada pela votação da emen-
da. Se aprovada a emenda, submeterei à Casa a subemenda. 

Penso que assim me faço compreender por todos os Senhores 
Deputados e esclareço as dúvidas existentes. 

Com a palavra o Sr. Deputado Vasco Filho, autor do requeri-
mento de destaque. 

O SR. VASCO FILHO - (Para encaminhar a votação) - Se-
nhor Presidente, requeri destaque para comentar a emenda n.º 19, 
de autoria do nobre Deputado Sr. Saturnino Braga, emenda que 
visa inutilizar a chamada emenda Baiana, aprovada em primeira 
discussão por esta augusta Câmara e incorporada ao Projeto nú-
mero 1.516-C, de 1951, no seu artigo 40 e seus parágrafos. 

Antes de iniciar a~: minhas considerações devo fazer uma ad-
vertência aos Senhores Deputados a respeito de um quadro distri-
buído profusamente nesta Casa, onde aparece, em destaque, a 
Bahia, contemplada pela emenda Baleeiro com a exagerada cifra 
de 657.585 contos, suplantando tôdas as quotas de todos os Esta-
dos da Federação, até do grande Estado de São Paulo. 

Por uma simples verificação na soma das duas parcelas figu-
rantes no mesmo quadro dá respectivamente 118.620 e 88.965 con-
tos, chegaremos ao total exato que é de 207.585 contos, aquêle que 
deveri~ constar do ref e:,rido quadro. 

Não acredito tenha havido má-fé na sua confecção; mas, nin-
guém poderá negar que há um êrro grosseiro nesta informação, 
que precisa ser esclarecido, para consentimento de todos Senhores 
Deputados. 

Peço a Vossa Excelência, Senhor Presidente, permissão para 
fazer incluir nesta minha exposição o seguinte quadro, que passo 
a ler: 
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EMENDA ALIOMAR BALEEIRO 

Produto EmendaAtual EmendaOriginal Leoberto Leal Produto distribuição Saturnino BragaNacional 44%-C 34%-PESTADOS Importado Lei 302-60%-C 45%-C 35%-P25%-C 25%-P TOTAL 20%-S33,3%-C 33,3%-P 20%-P 20%-S 20%-S20%-S 2% Produção33,3%-S 25% Produto 
bruto 

(Cr$) (Cr$) (Cr$) (Cr$) (Cr$) (Cr$) 

Amazonas.... , ........... 161 940 000,00 98 955 000,00 230 895 000,00 163 440 000,00 167 040 ººº·ºº 169 714 267,80  
Pará.................... 113 760 ººº·ºº 85 320 000,00 199 080 000,00 151 920 000,00 157 680 000,00 159 795 901,50  
Maranhão ............... 46 260 000,00 34 695 000,00 80 955 ººº·ºº 60 120 000,00 75 240 000,00 75 673 461,40  

53 280 000,00 53 632 647,40 Piauí .................... 33 120 000,00 24 840 000,00 57 960 000,00 42 840 000,00  
91 350 000,00 84 240 000,00 104 400 000,00 103 959 172, 70 Ceará................... 52 200 000,00 39 150 000,00  

42 120 000,00 42 244 893,50 Ri.o Grande do Norte ...... 20 520 000,00 35 910 000,00 36 000 000,00 15 390 ººº·ºº 57 600 000,00 69 428 564, 10Paraíba.................. 32 580 000,00 24 435 000,00 57 015 000,00 69 480 ººº·ºº  
72 720 000,00 54 540 000,00 127 260 000,00 149 040 000,00 160 920 000,00 160 530 593,80 Pernambuco..............  

Alagoas .................. 18 540 000,00 13 905 000,00 32 445 000,00 30 240 000,00 38 520 000,00 38 571 424,50  
SCTgipe .................. 11 160 000,00 8 370 000,00 19 530 000,00 18 360 ººº·ºº 22 680 000,00 22 775 507,80  

221 400 000,00 221 142 833,80 Bahia................... 118 620 000,00 88 965 000,00 657 585 000,00 188 280 000,00  
Minas Gerais ............ 178 380 000,00 133 785 000,00 312 165 000,00 318 240 000,00 360 360 000,00 359 632 615,10  
Espírito Santo........... 18 360 000,00 13 770 000,00 32 130 000,00 37 440 000,00 38 880 000,00 38 571 424,50  
Rio de Janeiro ........... 67 140 000,00 50 355 000,00 117 495 000,00 169 920 000,00 160 200 000,00 159 795 901,50  

267 795 890,10 Distrito Federal. ......... 105 660 000,00 184 905 000,00 314 280 000,00 268 920 000,00  
São Paulo............... 349 200 000,00 261 900 000,00 611 100 000,00  79 245 ººº·ºº 957 600 000,00 850 320 000,00 847 469 298,30 
Paraná .................. 83 340 000,00 62 505 000,00 145 845 000,00 203 400 000,00 186 840 000,00 186 244 878,30 
Santa Catarina........... 42 300 000,00 31 725 000,00 74 025 000,00 90 000 000,00 92 520 000,00 91 836 725,00 

98 010 000,00 228 690 000,00 301 680 000,00 291 600 000,00 290 571 397,90Rio Grande do Sul. ....... 130 680 000,00  
139 224 475,10 Mato Grosso............. 106 380 000,00 79 785 000,00 186 165 000,00 133 920 000,00 137 160 000,00  

Goiás .................... 67 140 ººº·ºº 50 355 000,00 117 495 000,00 91 440 000,00 100 440 000,00 101 387 744,40  
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O Sr. Aliomar Baleeiro - :t!:sses erros, infelizmente têm ocor-
rido... 

O SR. PRESIDENTE - Peço aos Srs. Deputados não apartea-
rem no encaminhamento da votação. 

O SR. VASCO FILHO - A emenda Saturnino Braga visa como 
já disse inutilizar o artigo 40 do projeto da Petrobrás, já aprovado 
por esta Casa, fazendo pràticamente revigorar a Lei n.º 302, cri-
tério que combatemos por julgarmos injusto e sobretudo incons-
titucional. 

A segunda explicação, Sr. Presidente, e Srs. Deputados, é que 
a emenda baiana só pode chamar-se baiana porque foi apresenta-
da pela representação da Bahia nesta Casa; é ela, evidentemente, 
constitucionalista, não visa defender interêsses dêsse ou daquele 
Estado, mas fazer cumprir o texto constitucional. 

A emenda Aliomar Baleeiro é a interpretação matemática da 
Constituição. 

O Sr. Maurício Joppert - Que matemática? 

O SR. VASCO FILHO - Aqui, ilustre Deputado e Professor, 
entra aquela matemàticazinha de trocados, como bem expressa o 
nobre Deputado Sr. Tenório Cavalcanti: é uma regra muito sim-
ples, uma divisão em partes proporcionais muito banal - segundo 
ano ginasial. 

O Sr. Nélson Carm~iro - O meu aparte é de bacharel. A ma-
temática que entra neste caso é aquela que concede centenas de 
milhões para as avenidas asfaltadas do Distrito Federal e nega mi-
galhas aos Estados pobres do Norte do Brasil; matemática contra 
a qual nos insurgimos, não em nome dos interêsses da Bahia, que 
estão resguardados, mas em defesa da Constituição e do amparo 
aos pequenos Estados, que também êles merecem a proteção da 
União. Em nome dêsses Estados, é que apelo para os ilustres cole-
gas, a fim de que rejeitem a emenda Saturnino Braga. 

O SR. VASCO FILHO - Perfeitamente, ilustre colega. Brasil 
é o Distrito Federal; é o Mato Grosso; é o Amazonas; é o Rio Gran-
de do Sul. Tudo é Brasil. 
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Na tramitação da emenda Saturnino Braga pelas Comissões 
técnicas da Câmara, podemos verificar que foi ela rejeitada pela 
Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas e jul-
gada inconstitucional pela Comissão de Constituição e Justiça. 

A douta Comissão de Finanças entretanto embora se mani-
festasse favoràvelmente à revisão da Lei número 302 em projeto 
a parte, resolveu dar pare.cer favorável. 

Achou ela que dar maiores recursos às unidades federativas 
de grandes áreas e ainda pouco povoadas será providência para 
época mais remota. 

Então vamos cair no círculo vicioso: não construímos estra-
das porque não temos dinheiro e não temos dinheiro porque não 
podemos construir estradas. 

Na Comissão de Economia, verificada a inconstitucionalidade 
da emenda Saturnino Braga - porque ela além do mais não con-
siderou a produção, determinação expressa na Constituição -
apresentou-se-lhe então uma subemenda, meia-sola, como disse o 
ilustre Deputado Nestor Duarte,· para salvar uma situação irre-
mediàvelmente perdida. Na douta Comissão de Economia, o seu 
iiustre relator declara: "a emenda n.º 19 procura corrigir "o pêso 
excessivo atribuído a oconsumo" na distribuição estabelecida pela 
Lei n.º 302". 

É, portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o próprio Depu-
tado Saturnino Braga que achou "agora" injusta a distribuição 
feita aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios nos moldes 
da Lei n.0 302, em vigor. 

Foi preciso que sugisse a chamada emenda Baiana para que 
se verificasse que 16 Estados da nossa federação vêm sendo pre-
judicados desde 13 de julho de 1948. 

Esclarecida essa injustiça, procuremos saná-la, o momento é 
oportuno; e saná-la de modo definitivo, obedecendo o texto da nos-
sa Constituição. Além desta iniqüidade, Sr. Presidente, e Senhores 
Deputados, verificada contra 16 Estados, uma ainda maior se 
ameaça praticar contra a Bahia. 

Essa outra iniqüidade está consubstanciada na subemenda do 
nobre Deputado Leoberto Leal que pretende atribuir ao pêso - "o 
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pêso", de produção um coeficiente abaixo daquele que realmente 
já está produzindo a Velha Província. 

Todos nós sabemos que a Bahia já produz 2,8% do petróleo ou 
dos combustíveis líquidos consumidos no Brasil. Sabemos mais que 
em 1954, é programa do ilustre Presidente do C.N.P., o conhecido 
engenheiro Plínio Catanhede, a Bahia vai produzir 5 % do nosso 
consumo de combustíveis líquidos e mais ainda 100% de todos 
os óleos lubrificantes de que necessitamos. Sabemos ainda que na 
Bahia estão já determinadas grandes reservas do Ouro Negro, que 
serão exploradas para a libertação econômica e política do nosso 
País. 

Como atribuir-lhe um pêso menor do que o já existente; isto é, 
o ridículo pêso de 2 %? 

Seria, ou não, meu Senhores, explorar a riqueza da Bahia, a 
maior riqueza que a Bahia possui, em benefício dos Estados mais 
ricos e mais abastados? 

O Sr. Aliomar Bale,eiro - Permita. O nobre colega pode ainda 
acentuar na atenção ctia Câmara que a injustiça, a inconstitucio-
nalidade que se pleiteia e se pretende praticar fere, hoje, a Bahia, 
mas, amanhã, ferirá ~inas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul. Repare jbem. O nobre Deputado se recorda de que o 
artigo 15, parágrafo 2.0 n.0 III da Constituição, estabelece ó im-
pôsto único não apenas sôbre combustíveis, mas, também sôbre 
lubrificantes, minérios. Se hoje se pode votar a emenda Saturnino 
Braga, excluindo o critério da produção em matéria de petróleo -
o petróleo, óleo cru, é rninério, amanhã pode-se dilapidar, espoliar 
Minas Gerais, que é o l~stado mais rico em minério, Goiás, Ama-
pá, Bahia, Santa Catarina grande produtor de carvão, Rio Gran-
de do Sul e outros Estatj'.os que têm produção mineral. 

O Sr. Emílio Carlos - Perfeito golpe impressionista do Depu-
tado Aliomar Baleeiro, cpnfundindo alhos com bugalhos. 

A subemenda Leoberto Leal, como demonstrei, é injusta e é, 
sobertudo, inconstitucional, como provarei adiante. 

A úni.ca solução matemática para se distribuir "a receita re-
sultante de produtos de óleo cru extraído no País" é aquela expres-
sa no parágrafo número 1.516-C de 1951 já aprovado por esta Câ-
mara. 

http:Estatj'.os
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Rejeitemos, pois, Srs. Deputados a subemenda do nobre Depu-
tado Leoberto Leal, por injusta e inconstitucional. 

O SR. VASCO FILHO - O ilustre Deputado por São Paulo, 
Sr. Ulisses Guimarães que me precedeu nesta tribuna achou que, 
se nós dividimos, de acôrdo com o texto constitucional, o Fundo 
Rodoviário Nacional proporcionalmente à superfície, à população, 
ao consumo e à produção de cada Estado, teremos, da mesma for-
ma, de dividi-lo em relação ao Departamento, aos Municípios, aos 
Estados e ao Distrito Federal. Explicarei matemtàicamente, por-
que defendo a tese de que a emenda Aliomar Baleeiro é a expres-
são matemática da Constituição, lançando mão dos próprios têr-
mos da nossa carta magna, artigo 15 - parágrafo 2.º: "A renda 
resultante, 60% "no mínimo", serão entregues aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, proporcionalmente à sua super-
fície, população, consumo e produção - nos têrmos e para os fins 
estabelecidos em lei federal". 

Ora, se por um lado a nossa Constituição determina insofis-
màvelmente que se entregue aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, proporcionalmente à sua superfície, população, con-
sumo e produção, 60% no mínimo, por outro lado, ela não deter-
minou o quantum, e nem estabeleceu a relação entre êstes têr-
mos - Estados e Municípios - e mais o terceiro têrmo que com-
pleta a emenda de que é o Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, deixando esta parte, somente esta parte, a critério do le-
gislador. Assim, de acôrdo com a Lei n.º 302, o DNER fica, hoje, 
com 40% (o máximo) do Fundo Rodoviário Nacional, entregando 
aos Estados e Distrito Federal 48% e aos Municípios 12 % . 

Amanhã, por outra lei ordinária, poderá a Câmara perfeita-
mente de acôrdo com a Constituição, reservar para o DNER apenas 
30%, por exemplo, entregando aos Estados e ao Distrito Federal 
55% e aos Municípios 15%. " ... nos têrmos e para os fins esta-
belecidos em lei federal" . 

É êste, prezado colega, o único ponto em que a Constituição 
Federal dá liberdade ao legislador: - estabelecer o tipo de distri-
buição ou a relação - tanto para o Departamento, tanto para os 
Estados e Distrito Federal, tanto para os Municípios - Fundo 
Rodoviário Nacional. 
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O Sr. Emílio Carlos - Dentro dêste critério não está a emen-
da Saturnino Braga? 

O SR. VASCO FILHO - Nesta parte, sim; mas na divisão pro-
porcional, absolutamente não. 

O Sr. José Guiomard -- V. Ex.ª está esboçando, neste momen-
to, a tese mais feliz de tôdas que foram aqui esposadas, porque 
V. Ex.ª, assim, não prejudica os Estados e Municípios em nada, 
e, em compensação poderia aumentar a quota daqueles Estados 
que se julgam espoliados. Foi pena que V. Ex.ª não tivesse apre-
sentado a melhor emenda de tôdas. 

O SR. VASCO FILHO - Agradeço o aparte de V. Ex.a, e penso 
ter esclarecido ainda aritméticamente à Casa, esta divisão não es-
tabelecida, mas indicada na Constituição. Os têrmos, repito, são: 
Departamento mais Estados e Distrito Federal mais Municípios 
igual a Fundo Rodoviário Nacional. Isto, sem dúvida nenhuma. 

Agora, a proporciopalidade. Em qualquer aritmética, meu ilus-
tre colega, na matemática Roxo - Thire - Melo e Souza, página 
291, por exemplo, encontrará V. Ex.ª a seguinte Conclusão: 

Para se dividir um número em partes proporcionais 
a vários outrqs, chamados parâmetros de proporcionall-
.clade, divide-se o primeiro número dado pela soma dos 
parâmetros e multiplica-se o quociente exato assim obtido 
sucessivamente pelos parâmetros. 

O Sr. Emílio Carlos - Mas a emenda Saturnino Braga, so-
madas as suas discriminações, chega também a ser igual a "1", 
chega ao total geral. 

O SR. VASCO FILHO - Contanto que seja a soma dos pesos 
igual à unidade, V. Ex.ª pode colocar o que quiser porque chega 
sempre a resultado final igual; mas isto não é o que determina a 
Constituição. 

O Sr. Emílio Carlos - Está perfeitamente dentro da lei: che-
ga à unidade, sem prejµízo da discriminação. 
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O SR. V ASCO FILHO - Dentro da lei, não da Constituição. 

O Sr. Emílio Carlos - Dentro da Constituição. 
O SR. VASCO FILHO - Não. Absolutamente, não. 
O Sr. Emílio Carlos - Então Vossa Excelência tem uma lei 

inconstitucional. 

O SR. V ASCO FILHO - Perfeitamente. 
O Sr. Emílio Carlos - Se é lei, é constitucional. 

O SR. V ASCO FILHO - Inconstitucional e injusta, tão injus-
ta que agora o próprio Deputado Saturnino Braga procura corri-
gi-la. 

O Sr. Emílio Carlos - Não é reforma, é redistribuição eqüi-
tativa. 

O SR. VASCO FILHO - Logo, mais justa. 
O Sr. Emílio Carlos - Então V. Ex.ª acha que a emenda Sa-

turnino Braga é mais justa? 

O SR. VASCO FILHO - É aquela que mais se aproxima do 
justo. 

O Sr. Emílio Carlos - De tôdas é a mais justa, portanto. 

O SR. VASCO FILHO - É mais justa do que a Lei n.º 302, 
porque mais se aproxima da realidade matemática. Agora, vou di-
zer a Vossa Excelência, que sabe tanto quanto eu, como se divide 
um número em partes proporcionais: divide-se o número pela so-
ma dos parâmetros de proporcionalidade que são: superfície, po-
pulação, consumo e produção e multiplica-se o quociente por um 
dos parâmetros. Assim não fêz o ilustre Deputado Saturnino Bra-
ga, que dividiu o fundo por números que escolheu, adotando um 
critério e desprezando a expressão matemática determinada na 
Constituição. 

Como êste assunto é novo nesta Casa, é fácil, e precisa ser 
compreendido por todos, desejo apresentar um quadro, baseado na 
matemática, mostrando o único modo de se fazer a divisão em 
partes proporcionais ao Fundo Rodoviário Nacional, quadro que 
é o seguinte: 



COEFICIENTE DE COTA PROPORCIONAL  
(Fundo: Cr$ 995 681 723,20)  

UNIDADES DA FEDERAÇÃO Cota final  
(QiS+QiP+QiC) 

Superfície População Consumo Superfície População Consumo 
IS-% IP-% IO-% (QiS) (QiP) (QiC) 

-Amazonas ........•........................ 20 53162 1 012õ'2 o '33710 68 143 195,80 3 360 492,00 1 118 814,20 72 622 502,40  
Pará...•.................................. 15 68564 2 17954 o 99853 52 059 683,40 7 233 760,20 3 314 060,20 62 607 503,80  
Maranhão................................. 4 31625 3 05213 o 33400 14 325 370,80 10 129 833,50 1 108 525,50 25 563 729,80  
PiauL ..................................... 3 21411 2 03001 o 26438 10 667 435,30 6 737 479,50 877 461,00 18 282 375,80  
Ceará ..................................... 1 97558 5 21730 1 54676 6 556 829,60 17 315 900,80 5 133 602,20 29 006 332,60  
Rio Grande do Norte .. .. ··········· . .. o 68387 1 87578 o 82949 2 269 722,90 6 225 599,50 2 753 026,80 11 248 349,20 
Paraiba .. . . . . . . . . . . . . . o 72.556 3 30030 1 43015 2 408 089,40 10 955 154,10 4 746 580,70 18 109 824,20 O). ········-···· 
Pernambuco ............................... 1 25069 6 54260 4 3õ721 4 150 963,90 21 714 490,80 14 461 314,10 40 326 768,80 o  
Alagoas ................................... o 36781 2 11013 o 55883 1 220 739,00 7 003 392,90 1 854 722,70 10 078 854,60 o  
Sergipe.............•...................... o 27146 1 23987 o 33590 900 959,20 4 115 058,00 1 114 831,60 6 13Õ 848,80  
Bahia..........•.......................... 7 26783 99 34565 3 14121 24 121 484,90 31 017 642,90 10 425 484,40 655 646 612,20  
Minas Gerais .............................. 7 50263 14 9õl37 7 93738 24 900 771,50 49 622 686,16 26 343 680,60 100 867 138,20  
Espírito Santo .......... ...... o 52704 1 66108 o 91576 1 149 213,60 5 513 023,20 3 039 351,60 10 301 588,40  ············· Rio de Janeiro......... .. ............ ..... o 54903 4 43632 6 15470 1 822 197,10 14 723 875,80 20 427 074. 30 36 973 147,20  
Distrito Federal. ........ . . . . . . . . . . . . ... .. o 01749 4 60216 12 77349 58 048,20 15 274 288,60 42 394 435,00 57 726 771,80  
São Paulo ............ ... ...... . .... 3 18711 17 62670 37 47397 10 577 823,90 58 501 943,30 124 373 823,60 193 453 590,80  

·········Paraná ....... ......... .. .... 2 59495 4 09936 7 18655 8 612 480,90 13 605 526,10 23 851 721,60 46 069 728,60  
Santa Catarina.......... .............. .. 1 21655 3 00972 2 62714 4 037 655,30 9 989 077,30 8 719 317,60 22 7 46 050,20  
Rio Grande do Sul. ...................... 3 64165 8 03528 9 47626 12 086 414,50 26 668 604,40 31 451 129,50 70 206 14ª,40  
l\Iato Grosso .............................. 16 27668 1 00782 o 48014 54 021 309,20 3 344 893,00 1 593 555,40 58 959 757,40  
Goiás ..................................... 8 02460 2 35478 o 84105 26 633 158,50 7 815 371,40 2 791 393,50 37 239 923,40  

Litloio 
Amazonas--Panl.. .................... .. o 04116 - - 136 607,30 - - 136 607,60  
Minas Gerais--Espfrito Santo ......... .. o 13069 o 30908 - 433 752,30 1 025 817,70 - 1 459 570,00  

TOTAIS....... . . . . . . - . . . . ..... 100,0-IS 100,0-IP 100,0-IC (QS) (QP) (QC) 995 681 723,20  

F X IS FXIP FX IC 
Fórmula: QiS=------- QiP QiC=------

IS+IP+IC IS+IP+IC IS +IP+ IC 
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O Sr. Aliomar Baleeiro - Quando voltamos ao nosso Estado 
do Norte e dizemos aos tabaréus que no Sul, no Rio de Janeiro, 
em São Paulo e no Distrito Federal - existem estradas tôdas de 
cimento e asfalto, êles pensam que estamos mentindo, porque não 
acreditam que possam existir estradas diferentes daquelas que lá 
existem, porque, além da quantia que se entrega a São Paulo, 280 
milhões e 27 % da renda total de impôsto sôbre combustíveis, o 
Departamento emprega naquele Estado quanto vai empregar nes-
se Estado. Tenha V. Ex.ª a bondade de dizer quanto? .......... . 
Cr$ 340.000.000,00? 

O SR. V ASCO FILHO - O compromisso do Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem, neste ano, com relação à Ri0-
São Paulo é na ordem de 360 milhões. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Disse 340 milhões. Além de se en-
tregar quase 300 milhões a São Paulo, quase todo o orçamento do 
Departamento de Rodagem vai ser empregado na Rio-São Paulo 
na ordem de 360 milhões. 

O Sr. Arnaldo Cerdeira - O nobre orador, em quem reconhe-
ço integridade moral inabalável; em quem reconheço o mérito de 
cultuar a verdade, vai dizer a esta Casa, a êste plenário, se a verba 
de 360 milhões a que o Sr. Deputado Aliomar Baleeiro insiste em 
afirmar que vai tôda para São Paulo, é empregada em território 
paulista. S. Ex.ª a quem rendo minha homenagem vai declarar à 
Casa, com seu conhecimento, se antes da Rio-São Paulo, o Estado 
de São Paulo em qualquer época, em qualquer Govêrno, em qual-
quer momento, recebeu do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem um cruzeiro sequer para construir as próprias estradas 
federais dentro de seu território? 

O SR. VASCO FILHO -Agradeço as expressões de V. Ex.ª em 
seu aparte. Engenheiro do Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem, devo dizer a V. Ex.ª que a parte estimada para o exer-
cício de 1952, conforme poderá verificar na esplêndida revista 
"Rodovia" do mês de janeiro do ano corrente, destinada ao DNER 
é de 800 milhões de cruzeiros. Dêsses 800 milhões, tirando-se a 
parte gasta com a sua administração hoje muito onerosa e mais 
a gasta em conservação, daquilo que sobrou para as construções 
e obras novas o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
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tem comprometido 361.300 milhões de cruzeiros com a Rodovia 
Presidente Dutra ou seja a Estrada Rio-São Paulo. 

O Sr. Arnaldo Cerdeira - V. Ex.ª, então, já responde à pri-
meira pergunta. Não foi para São Paulo, mas para a Estrada Pre-
sidente Dutra ... 

O SR. VASCO FILHO - Perfeitamente. 
O Sr. Arnaldo Cerdeira - . . . no seu trajeto Distrito Federal, 

Estado do Rio e São Paulo. V. Ex.ª ainda, como brilhante enge-
nheiro do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem vai 
ter a gentileza de me dar resposta a uma segunda pergunta: se 
antes das verbas entregues para a Estrada Presidente Dutra, es-
trada de caráter nacional, que honraria qualquer Govêrno e qual-
quer país; se antes disso foi entregue ao Estado de São Paulo em 
qualquer das estradas federais em qualquer direção dos demais 
Estados um cruzeiro pelo Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem. 

1 

O SR. VASCO FILHp - Já disse a V. Ex.ª que, da verba des-
tinada às obras novas e melhoramentos, 361.300 milhões de cru-
zeiros foram empregados na Estrada Presidente Dutra. 

O Sr. ArnaZdo Cerdeira - Mas, para a Presidente Dutra. Já 
estou satisfeito. 

O SR. VASCO FILHO - 22 milhões de cruzeiros foram ainda 
destinados ao 7.º Distrito do Estado do Rio, para quatro trechos. 
32.400 contos ao 8.0 Distrito de São Paulo, 36.000 contos ao 6.º Dis-
trito de Minas Gerais, 15.000 contos ao 5.º Distrito da Bahia, 15.000 
contos ao 9.º Distrito do Paraná e 25.300 contos ao 10.0 Distrito do 
Rio Grande do Sul. 

(Trocam-se numerosps apartes. O Sr. Presidente, fazendo soar 
os timpanos, pede atençâo). 

Além dessas importàncias, foram destinados para pavimen-
tação 27 mil contos, 18.000 para o Paraná e 9.000 para o Rio Gran-
de do Sul. Esta é a informação que desafia qualquer contestação. 

O Sr. Arnaldo Cerdeira - V. Ex.ª que com tanta nobreza aco-
de aos nossos apartes, vai ainda dar um esclarecimento de ordem 
nacional. V. Ex.ª como engenheiro, especialista sobretudo em ro-
dovias, acha que uma estrada como a Presidente nutra, cujo as-
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falto tanto emociona e exaspera o nobre Deputado Aliomar Ba-
leeiro é, na sua feição técnica, aconselhável e acauteladora dos 
interêsses nacionais, ou tem por finalidade apenas atender aos in-
terêsses regionais do Distrito Federal, do Estado do Rio e do Es-
tado de São Paulo? Mais ainda: se essa estrada Presidente Dutra 
começa e termina na capital de São Paulo, ou se obedece a um 
plano de estrada de rodagem que vai ligar o sul e que há de ligar 
o norte futuramente. Não empresta V. Ex.ª à rodovia Presidente 
Dutra um cunho absolutamente brasileiro? Não acha V. Ex.ª que 
qualquer Deputado, de qualquer região do Brasil, de qualquer 
Estado, quer do Território do Amapá quer do Território do Rio 
Branco, quer do Rio Grande, deve ter orgulho de havermos cons-
truído a Presidente Dutra? 

O Sr. Félix Valois - Segundo o argumento do Deputado Ar-
naldo Cerdeira, essa estrada Presidente Dutra é que vai servir ao 
Maranhão, ao Piauí e aos demais Estados. 

O Sr. Emílio Carlos - Não é esta, mas a Rio-Bahia, estrada 
traçada dentro do sistema defensivo-estratégico nacional e de es-
coamento da produção. Pergunto ao nobre Deputado: quanto se 
empregou na Rio-Bahia, comparativamente com a Rio-São 
Paulo? 

O Sr. Arnaldo Cerdeira - Essa estrada serve ao Nordeste. Ain-
da há pouco, cêrca de um ano, quando a calamidade pública asso-
lava aquêle Estado, fui, eu, Srs. Deputados, quem, colaborando com 
o Govêrno, ajudou a carregar alimentos e gêneros de primeira ne-
cessidade que lhe mandavam os produtores pela Rodovia Presi-
dente Dutra para embarcá-los nos primeiros vapôres que zarpas-
sem do Rio de Janeiro. Assim, auxiliamos nossos conterrâneos, co-
mo exigia a nossa solidariedade, o nosso apoio, a que o Sul nunca 
faltou. Foi por esta estrada que se acudiu o Nordeste quando êle 
estava ameaçado de perecer à mingua de alimento; foi pela Pre-
sidente Dutra, e a facilidade que ela trouxe, que o Maranhão, que 
o Território do Rio Branco, receberam a transfusão de sangue dos 
brasileiros do Sul que são tão bons quanto os do Norte. 

O Sr. Félix Valois - Não é exato Sr. Deputado. É exatamente 
o contrário. Ficamos isolados: torna-se preciso levar estradas aos 
outros recantos. Não deverá existir apenas a Presidente Dutra e 
a Rio-Bahia. 
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O Sr. Emílio Carlos - É preciso construir estradas para ga-
rantir a sobrevivência da Nação. 

(Trocam-se apartes simultâneos e veementes. O Sr. Presidente 
faz soar insistentemente os tímpanos, pedindo atenção. Não sendo 
atendido, suspende a sessão). 

O SR. PRESIDENTE - Está reaberta a sessão. Peço aos Se-
nhores Dequtados que me auxiliem a cumprir o Regimento. No en-
caminhamento da votação não são permitidos apartes. Eu os te-
nho tolerado, quando o ambiente é tranqüilo, mas não posso admi-
tir violação do Regimento quando se está perdendo a serenidade. 
Pediria ao nobre orador que me ajudasse a fazer cumprir o Regi-
mento. Sua Excelência já excedeu de 15 minutos o tempo que lhe 
era destinado. 

O SR. VASCO FILHO - Agradecido a V. Ex.ª, Sr. Presidente. 
Vou concluir. 

Não poderei conceder, muito constrangido, mais apartes, em-
bora desejasse discutir ::i- tese que me propus defender com todos 
os ilustres colegas. Vou simplificar dando uma resposta ao nobre 
Deputado por São Paulo, Sr. Arnaldo Cerdeira. Não sou, absoluta-
mente, contra a construção da nova Rio-São Paulo. Nela vim.os 
trabalhando desde 1942. Sou contra o modo pouco técnico e nada 
econômico por que fôra a sua construção conduzida. Isto verá Vos-
sa Excelência, obrigou e> Departamento Nacional de Estradas a 
contrair um empréstimo no Banco do Brasil, de 856 milhões de 
cruzeiros lá deixando empenhado grande parte do fundo rodoviá-
rio Nacional na parte do~ 40 % que lhe cabem, durante cinco anos. 

Mas, Sr. Presidente, se aceitarmos o critério do nobre Depu-
tado Saturnino Braga de se estabilizar o coeficiente da superfície 
em 20% e dar outros coeficientes arbitrários para a população e 
para o consumo, o ilustre Deputado fluminense dividiria a Câmara 
em duas fações: uma, aquela que defende o maior coeficiente para 
a população; outra, aquela que defende o maior coeficiente para o 
consumo. 

Pelo quadro que a seguir apresento, verificamos que 16 Esta-
dos da Federação têm maior coeficiente de população do que de 
consumo e apenas 5 - São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, 
Paraná e Rio Grande do Sul - têm coeficiente de consumo superior. 

Vejamos o quadro: 



SUPERF1CIE % POPULAÇÃO % CONSUMO % 

1. 0 de Setembro de 1952 

Amazonns.................. . 17,630 São Paulo ................ , .. 17,630 São Paulo .................. . 374,7397 
Mato Grosso ............... . 16,269 Minas Gerais ............... . 14,950 Distrito Federal. ........ , .. , . 12,77349 
Pa.rá....................... . 15,688 Bahia...................... . 9,347 Rio Grande do Sul. ....... , .. 9,47626 
Goiás...................... . 8,025 Rio Grande cio Sul.. ........ . 8,032 Minas Gerais ............... . 7,93738 
.Minas Gerais ............... . 7,498 Pernambuco................. . 6,536 Paraná..................... . 7,18655 
Bahia...................... . 7,267 Ceará...................... . 5,221 Rio ele Janeiro .............. . 6,15470 
Maranhão.................. . 4,315 Distrito Federal. ............ . 4,599 Pernambuco................. . 4,35721 
Rio Grande do Sul. ........ . 3,645 Rio de Janeiro ....•.......... 4,438 Bahia...................... . 3,14121 
Piauí ...................... . 
São Paulo .................. . 

3,217 
3,183 

Paraná..................... . 
Paraíba..................... . 

4,097 
3,303 

Santa Catarina . . . . . . . . . . . . . . . 
Ceará...................... . 

2,62714 
1,54676 °' o 

C'1 

Paraná..................... . 2,591 Maranhão .................. . 3,052 Paraíba..................... . 1,43015 
Ceará...................... . 1,976 Santa Catarina.............. . 3,012 Pará........... , ........... . 0,99853 
Pernambuco ................ . 
Santa Cat.arina............. . 

1,252 
1,218 

Goiás ....................... . 
Pará..................... · .. 

2,360 
2,189 

Espírito Santo .............. . 
Goiás ....................... . 

O,!H576 
0,84105 

Paraíba.................... . 0,725 Alagoas..................... . 2,109 Rio Grande do Norte ........ . 0,82949 
Rio Grande cio Norte....... . 0,681 Piauí. ...................... . 2,028 Alagoas..................... . 0,55883 
Rio de Janeiro ............. . 0,549 Rio Grande do Norte ........ . 1,878 Mato Grosso ................ . 0,48014 
Espírito Santo .............. . 0,527 Espírito Santo .............. . 1,657 Amazonas ................... . 0,33710 
Alagoas .................... . 
Sergipe..................... . 

0,373 
0,274 

Sergipe..................... . 
Amazonas................... . 

1,235 
1,014 

Sergipe..................... . 
Maranhão ............... , .. . 

0,33590 
0,33400 

Dist.rito Federal. ............ . 0,022 Mat.o Grosso ................ . 1,004 Piauí. ...................... . 0,26438 

LiUgio: 
Amazonas-Pará ........ . 0,041 Amazonas-Para ............ . 
.Minas Gerais - Espírito l\finas Gerais - Espírito 

Siint:o................ . 0,130 Santo ... , ............ . 0,309 
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45%C-35%P-20%S 
QUADRO COMPARATIVO DAS BASES 35%C-·45%P-20%S BASES: (35%C-45%P-:::O%S){ 20%C-60%P-20%S 

COEFICIENTES DA LEICOEFICIENTES DA EMENDA SATURNINO BRAGA - A NúMERO 302-B 

BaseUNIDADES DA Base BaseSaturnino Braga Diferenças DiferençasFEDERAÇÃO 35%C~45%P-20%S 20-%C60%P-20%S45%C-35%P-20%S 

Contos Contos 
+ + 

Amazonas ................... 45 924 833,60 46 597 207,70 672 47 606 032,40 1 681  
Pará......................... 43 305 -239,80 44 47! 128,-50 - 1 166 46 345 035,00 2 940  
::\!aranhão ................... 20 728 057,20 23 434 365,00 2 706 27 494 058,10 6 766  
Piauí. ...................... 14 659 387,20 16 417 298,10 1 758 19 054 460,70 4 395  
Ceará....................... 29 046 156,60 32 700 876, 10 3 655 38 182 900,60 9 137  
Rio Grande do Norte ........ 11 615 299,60 12 648 045,40 1 033 14 219 729,00 2 604  
Paraíba..................... 19 355 649,40 21 208 120,30 1 852 24 012 159,10 4 656 O>  oPernambuco ................. 44 813 568,20 46 978 553,80 2 165 50 253 450,50 5 440 O>  
Alagoas ..................... 10 589 881,60 12 174 797,80 1 585 14 451 424,10 3 861  
Sergipe...................... 6 366 404,00 7 266 385,60 900 8 616 530,10 2 250  
Bahia....................... 61 115 820,20 67 293 448,00 6 177 76 559 959,10 155 444  
Minas Gerais................ 102 608 252,40 109 591 998,90 6 984 120 067 566,30 17 459  
Espírito Santo............... 10 941 327,40 11 673 472,10 732 12 796 601,10 1 855  
Rio de Janeiro .............. 44 129 938,00 42 418 928,90 1 711 39 852 559,20 4 277  
Distrito Federal.............. 73 305 319,40 65 169 260,60 8 136 52 965 289,30 20 340  
São Paulo................... 235 678 396,00 215 916 668,30 19 762 186 274 426,80 49 403  
Paraná...................... 51 653 115,60 48 578 116,50 3 075 43 968 508,40 7 684  
Santa Catarina.............. 24 682 203,60 25 063 101,20 381 25 634 522,90 952  
Rio Grande do Sul. ......... 77 712 908,80 76 277 185,40 1 435 74 126 015,10 3 586  
~lato Grosso ................ 38 076 223,00 38 600 589,00 524 39 389 467,70 1 313  
Goiás....................... 27 954 417,00 29 475 066,50 1 521 31 722 419,70 3 768  
Litígio: 

Amazonas - Pará....... 81 964,60 81 964,60 - - 81 944,60 - -
Mato Grosso - E. Bantes 1 337 3f0,00 1 645 164-,90 308 2 106 663,40  769 

TOTAL............. 995 681 723,20 995 681 723,20 34 119 34 119 995 681 723,20 85 290 85 290  
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O Sr. Galena Paranhos -Está mal colocada a questão quando 
dizem ser baiana essa emenda. Não é baiana; é da Bahia e dos 
pequenos Estados da Federação, daqueles que não são contempla-
dos pelo plano rodoviário. Entre os pequenos Estados que neces-
sitam de rodovias, figuram Goiás, Mato Grosso e outros. 

O SR. VASCO FILHO - Já disse que não é baiana. O interêsse 
predominante não é o da Bahia. 

Farei incluir na minha exposição mais êsse quadro para que 
os Srs. Deputados da representação de São Paulo, do Distrito Fe-
deral e do Paraná leiam e meditem sôbre o perigo que os ameaça: 

COMPARAÇÃO FINAL DA EMENDA BALEEIRO COM O 
CALCULO EM BASES: 20%S-60%P-20%C 

Base 
ESTADOS 1 1 1 Base Diferença 

-,-,- 20%S-60%P-20%C 
3 3 3 

Estado de São Paulo ..... 193 454 186 274 - 7 180 contos 
Estado do Paraná........ 46 070 43 968 - 2 102 contos 
Distrito Federal. ......... 57 727 52 965 - 3 920 contos 
Estado do Rio ........... 36 973 39 853 + 2 880 contos 

O Sr. José Guiomard - No lugar de V. Ex.ª eu não desceria 
dessa tribuna senão depois de dizer com tôda fidelidade, com tôda 
fidalguia, com todo patriotismo aos que defendem São Paulo que 
o São Paulo de hoje está bastante modificado. Recordaria, então o 
São Paulo de outros tempos, aquêle de Amador Bueno, que na-
quela Côrte do Rei de Portugal dizia que São Paulo dava e não 
recebia. :í!:sse deve ser o espírito da grande unidade da Federação 
brasileira que é São Paulo: dar e não receber. 

O SR. VASCO FILHO - Muito obrigado, também penso como 
V. Ex.ª, mas o Sr. Presidente já me advertiu ... 

O Sr. Emílio Carlos - O calor da discussão e o entusiasmo 
que vem provocando o nosso debate está criando quase um atrito 
entre os Estados. 

O SR. VASCO FILHO - Se atendermos a nossa Constituição 
não pode haver atritos. 
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O Sr. Emílio Carlos - Não há Estado que tenha mais senso 
de brasilidade do que São Paulo. 

O SR. VASCO FILHO - Perfeitamente. Os baianos querem 
muito bem a São Paulo. 

O Sr. Emílio Carlos - Podemos estar todos juntos. Vossa Ex-
celência verá que a representação paulista nesta Câmara é cons-
tituída em grande parte de brasileiros de outros Estados. Se Vossa 
Excelência fôr à Assembléia Legislativa de São Paulo, verá que 
cêrca de metade dos representantes do povo de São Paulo é com-
posta de filhos de outros Estdos, que trouxeram para nós outros 
a contribuição do seu entusiasmo, e da sua brasilidade em eleva-
do grau. O problema é que estamos em grave crise de transportes 
cantada e decantada por todos os ministérios e por todos os rela-
tórios do Banco do Brasil são os bottle veck. É preciso servir com 
urgência às zonas de produção maior para escoamento dos pro-
dutos cujo consumo é reclamado. A posição de São Paulo é justa, 
é nacional, é fraternal. São Paulo não quer que se fique na atual 
situação e concordou 1em que se redistribua com critério mais 
equânime; que se dê rriiais aos outros Estados mas que se tire um 
pouco menos daquilo CJUe São Paulo faz jus inteiramente. Não é 
problema de atrito entre o Sul e o Norte. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao orador que já se esgotou 
o tempo de que dispun+1.a, com um excesso de 20 minutos. Pediria 
que terminasse suas considerações. 

O SR. VASCO FILHO - Vou terminar, dizendo que não que-
remos absolutamente prejudicar São Paulo. Desejamos apenas que 
se cumpra a Constituição, e esperamos que São Paulo assim, e 
só assim, nos interprete. 

Não acredito seja êste o pensamento que inspirou o nobre 
Deputado, mas, a emenda Saturnino Braga transformaria, vamos 
dizer, a interpretação única da Constituição num jôgo material.-:-. 

O Sr. Nestor Duarte - Apoiado. 
O SR. VASCO FILHO - ... num leilão onde vai ganhar quem 

mais der. 
Concluindo, Sr. Presidente, quero pedir a atenção dos ilüstres 

representantes de São Paulo, do Distrito Federal. .. 
O SR. PRESIDENT:u; - Peço mais uma vez, que o orador me 

auxilie a cumprir o Rel5imento. 
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O SR. V ASCO FILHO - . . . e do Paraná. Estabelecido êste 
critério, poderemos fazer a manobra de coeficientes que entender-
mos e chegaremos sem dúvida nenhuma à conclusão de que São 
Paulo poderá perder além da Emenda Aliomar Baleeiro, 7 milhões 
e 180 mil cruzeiros; o Paraná, mais de 2 milhões e 102 mil cru-
zeiros; o Distrito Federal, mais 3 milhões e 920 mil cruzeiros. 

O Sr. Nestor Duarte - Muito bem. 
O SR. V ASCO FILHO - Em todo êsse jôgo, o único que ganha 

na certa é o Estado do Rio de Janeiro, que passará, na pior hipó-
tese, a receber mais 2 milhões e 880 mil cruzeiros. 1Esses dados, 
Sr. Presidente, tirados da emenda Saturnino Braga, quero também 
incorporar às minhas considerações. 

Terminando, Sr. Presidente e Srs. Deputados, declaro que não 
devemos transformar a Câmara dos Deputados em jôgo de con-
veniências. (Muito bem). 

E nem permitiremos se estabeleça uma luta entre dezesseis Es-· 
tados de um lado e cinco do outro na inglória disputa do melhor 
pêso, daquele pêso que maiores vantagens materiais lhes pudesse 
proporcionar. Neste caso advirto ainda, poderia surgir no Senado 
uma emenda defendida pelo grupo majoritário e então o Estado 
de São Paulo, o glorioso Estado de São Paulo ... 

O Sr. Nestor Duarte - Gloriosíssimo. 

O SR. V ASCO FILHO - ... iria perder aquilo que nós, da re-
presentação baiana, em absoluto queremos tirar-lhe por ser ma-
temàticamente inconstitucional. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

Durante o discurso do Sr. Vasco Filho verificando-se 
tumulto no recinto o Sr. Presidente suspende a sessão às 
23 horas e 5 minutos. 

O Sr. Nereu Ramos, Presidente, reabre a sessão às 
23 horas e 8 minutos. 

O DEPUTADO SR. GUSTAVO CAPANEMA profere discurso 
que não foi entregue à divulgação. 

O SR. AFONSO ARINOS - * - Sr. Presidente. V. Ex.ª é tes-
temunha, como também o é o nobre líder da maioria de que, no 
início desta sessão, procurei, exatamente encaminhar a sugestão 
que mais tarde se tornou o objeto do discurso do Sr. Gustavo Ca-

* Não foi revisto pelo orador. 

30 - 2G245 
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panema. Para isto, procurei o Deputado Gustavo Capanema, e, 
em seguida, alguns dos representantes mais notórios das duas cor-
rentes que se entrechocam no debate de hoje. 

Foi assim que me dirigi ao nobre Deputado Nestor Duarte, foi 
assim que procurei ouvir a opinião do ilustre Deputado Luís Via-
na, foi assim que conversei com o eminente representante Sr. Pe-
reira da Silva e foi assim que busquei o conselho do distinto colega 
Saturnino Braga. A todos ponderei que, por intuição, me parecia 
que o debate desta noite degeneraria - se me posso servir dêste 
verbo - e chegaria a ponto de quase beirar, como ocorreu, mani-
festação de ressentimentos regionais. Felizmente, evitamos êsse 
aspecto profundamente doloroso da questão; felizmente, passada 
a borrasca, transposto o clima ardente das paixões, representan-
tes de duas correntes, como os Deputados Arnaldo Cerdeira e Nes-
tor Duarte, vieram à tribuna colocar o problema nos têrmos em 
que, desde o início, deveria ter sido colocado, isto é, nos têrmos de 
uma discussão brasileira. (Muito bem). 

Sr. Presidente, o Regimento, dada a interpretação de Vossa 
Excelência - aliás, inevitável, pelo texto mesmo da lei que rege 
os trabalhos desta Ca~a - não permite mais que a solução por 
mim aventada de início seja adotada. Não seria uma fuga, supo-
nho, às conseqüências naturais do debate, mas uma deliberação 
política no que esta expressão tem de mais conciso e de mais puro, 
isto é, deliberação que procuraria um ponto de equilíbrio, uma 
possibilidade de transação entre interêsses diversos. E é para isto 
que a política existe. Mas, nos têrmos em que a questão está colo-
cada, é inevitável o pronunciamento do plenário, será inevitável 
a vitória de uma das emendas e a derrota daquela que a esta 
se opõe. 

Sr. Presidente, resta...me, secundando o apêlo do eminente 
Deputado Gustavo Capanema, dirigir meus votos mais calorosos 
ao plenário, no sentido de que, qualquer que seja a solução da vo-
tação, mantenhamos alto o espírito nacional e bem aberta a flâ-
mula da esperança no futuro do país. (Muito bem; muito bem. 
Palmas). 

Como líder da minoria, desejo, entretanto, fazer a ressalva de 
um ponto de vista pessoal, que acredito seja respeitado e fundado 
no Regimento: não votarei desta vez. Sentar-me-ei na bancada da 
imprensa e, dali, assistirei ao desenrolar da votação. É que não 
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me sinto em condições psicológicas para tomar parte numa vota-
ção em que o assunto foi colocado como, positivamente, não espe-
rava. 

Minha abstenção não representa vacilação. Sei perfeitamente 
como deveria votar se tivesse que pronunciar o meu voto. Dados 
os têrmos, porém, em que o problema foi colocado no meu partido, 
declaro aberta a votação entre os companheiros da minoria, em-
bora não tome parte nela. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Antes de dar a palavra ao próximo 
orador, dirijo apêlo aos Srs. Deputados no sentido de que não 
mais aparteiem, durante o encaminhamento da votação. Para que 
o Regimento seja rigorosamente cumprido eu me permito, e a Câ-
mara há de compreender os altos propósitos que me levam a to-
mar esta deliberação, recomendar à Taquigrafia não registre tais 
interferências. Só assim conseguiremos manter a serenidade que 
todos devemos uns em relação aos outros. 

Tem a palavra o Sr. Pereira da Silva. 
O SR. PEREIRA DA SILVA - (Para encaminhar a votação) 

(Lê o seguinte discurso) - Sr. Presidente, a minha intenção era 
falar posteriormente ao nobre Deputado Sr. Saturnino Braga, au-
tor da emenda cuja votação estamos encaminhando, pois isso me 
permitiria contraditar imediatamente qualquer argumentação no-
va trazida por S. Ex.ª ao debate. 

O nobre colega, entretanto, reserva-se para se fazer ouvir em 
último lugar. 

Todavia, não me será difícil atacar a matéria frontalmente, 
pois, face o que consta do avulso, em relação à emenda n.0 19, di-
ficilmente poderá Sua Excelência trazer argumentos inéditos, de 
modo a poder convencer o plenário da justeza e do sentido cons-
trutivo de sua nova tabela de distribuição das quotas do Fundo 
Rodoviário Nacional, pelos Estados da Federação. 

Particularizando a questão no que tange à posição do Esta-
do do Amazonas, relativamente às parcelas discriminadas, já ve-
rifiquei que o nobre autor da emenda n.º 19, para melhor benefi-
ciar certas unidades, exatamente as mais prósperas e econômica-
mente desenvolvidas do país, atribuindo-lhes quantitativo além 
do que constitucionalmente lhes cabe, transforma o Amazonas, de 
quem todos desejam sempre tirar o seu pedaço, no bode expiató-



- 612 -

rio de sua derrota, face à aprovação da emenda Baleeiro, trans-
formada no artigo 49, do Projeto. 

Poderei, portanto, desde já, debater o assunto. 
Sr. Presidente, o ilustre e douto colega Sr. Saturnino Braga, 

nome que declino com grande simpatia e estima, engenheiro de 
nomeada, com uma notável fôlha de serviços prestados ao país, no 
campo de sua especialidade, na base de cálculos que os entendi-
dos asseguram partidos de ponto falso, além de contravirem com 
a indicação constitucional a respeito, levantou - e fervorosamen-
te está defendendo - um quadro de distribuição da quota do fun-
do rodoviário nacional, que não é, não pode ser, aquêle que me-
lhor satisfaz à nação. 

Primeiro: - o princípio constitucional, na Tabela Saturnino 
Braga, está invertido; segundo: - o país já chegou à idade adulta 
e a consciência cívica dos seus homens - em qualquer dos qua-
drantes da pátria - a esta hora já não pode permitir o sistema 
político-administrativo da submissão passiva do mais fraco à von-
tade imperiosa do mai~ forte. 

Precisamos ser sinceros e decisivos, Sr. Presidente. 
O Norte do Brasil sempre está e estará, em qualquer emer-

gência, disposto a cooperar, cada vez mais fraternalmente, com o 
Sul do país, mas pela única forma que a dignidade nacional na-
turalmente poderia deiSejar: tomando o seu pôsto de ação, reer-
guendo-se nesta Casa, pela voz de seus representantes, para re-
clamar a sua parte de benefícios, subtraída sistemàticamente, de-
sumanamente, do patrimônio que a sua gente, através séculos de 
sacrifícios e de trabalho, ajudou a construir e a consolidar, tor-
nando o Brasil todo uma nação forte e respeitada, neste Conti-
nente, e no mundo. 

A verdade, Sr. Presidente, é que não podemos mais suportar, 
como norma digna de vida, o colonialismo que nos vem sendo im-
pôsto de mil modos. E s~ reconhecemos não ser lícito - irmãos en-
tre irmãos - combatermos aquelas unidades cujo progresso aju-
damos a construir com o sangue e o suor de nossa pobreza ho-
nesta, é dever e honra :qos atirarmos à luta, pela nossa própria so-
brevivência, declarando a nossa decisão ao enfrentarmos de peito 
aberto essa política medieval de desigualdade, entre os Estados-
-Membros da federação, firmada pela mentalidade farisaica dos 
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que se organizaram em "clans" nos centros metropolitanos para 
dominar o resto do país. 

O nobre Deputado Sr. Saturnino Braga combateu a emenda 
Baleeiro, transformada no art. 49 da proposição que iremos votar, 
por entender justa a fixação de quotas mais altas em favor dos 
Estados de grande desenvolvimento econômico-industrial, pois, a 
juízo de S. Ex.ª, a aplicação dos recursos nessa base, permitiria 
maior expansão da rêde rodoviária nessas unidades, para garan-
tia do escoamento rápido e permanente de seus produtos e maior 
intensividade de seu surto de progresso. Acha que nos Estados eco-
nômicamente desajustados, sem indústria, sem capacidade de ex-
pansão, os recursos da quota do fundo rodoviário não precisariam 
elevar-se ao limite fixado no art. 49, pois não teriam aplicação útil. 

A tese, entretanto, revela apenas aquela mentalidade lamen-
tàvelmente imediatista, que não desejávamos surpreender na pala-
vra sempre acatada do ilustre colega, homem de cultura, votado 
ao estudo de nossos problemas de base. 

Ora, Sr. Presidente, se há uma parte do Brasil - mais de dois 
terços, sem dúvida - involuida, desajustada, sem estradas, sem 
meios de transporte, sem condições de salubridade e de saúde, sem 
desenvolvimento econômico, sem expressão comercial, que de-
vemos fazer para dar vida, para dotar êsse pedaço da pátria dos 
meios de reerguimento total de suas energias embotadas, angus-
tiadas, impedidas de qualquer surto evolutivo? 

Na opinião do nobre Sr. Saturnino Braga simplesmente isto: 
fixar cada vez mais o olhar para os Estados que evoluíram por ha-
verem obtido sempre aquêles recursos amplos, aquêles auxílios 
vastos, que lhes deram margem a conseguir tudo quanto as outras 
unidades não possuem ainda senão em forma precaríssima. No 
seu conceito, o acertado será acelerar-se cada vez mais a marcha 
dessas unidades para a prosperidade integral, pela concessão de 
maiores favores ainda, deixando-se o resto do país a arrastar-se 
nas suas dificuldades seculares, apenas, percebendo as míseras so-
bras do inacabável festim dos Estados favorecidos. 

Mas, Sr. Presidente, o interêsse nacional, jamais poderia admi-
tir, -como lógica ou sequer como econômicamente defensável, aso-
lução que o ilustre colega vem insinuando em seus magníficos 
discursos. 
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O crescimento econômico-industrial do Norte do Brasil é um 
imperativo nacional que não comporta mais adiamentos. E se as 
condições financeiras das unidades político-administrativas daque-
la parte da nação não permitem atacar os empreendimentos de 
base reclamados para a sua evolução, para o seu progresso, o dever 
da nação é intervir diretamente na solução do problema, o que 
poderá fazer através de uma distribuição de recursos que atenda, 
quantitativamente e qualitativamente, a essa necessidade alta-
mente política, de se atender preferentemente às unidades menos 
desenvolvidas. 

Sr. Presidente, tão consciente está a nação do seu dever de 
reajustar a sua política geo-econômica, voltando a sua atenção 
para aquelas unidades ou grupo de unidades privadas de uma 
evolução mais rápida por circunstâncias consideradas irremoví-
veis que, ao ser elaborada a Constituição de 1946, medidas novas 
foram ali consagradas, no sentido de se impulsionar, com recursos 
nacionais, o desenvolvimento de regiões inteiras, cujas riquezas em 
potencial há séculos e$peram a ação dos Governos, para um apro-
veitamento racional, em bem do país. 

Vem ao caso citar os planos de valorização econômica da re-
gião do São Francisco e da Amazônia e a permanência do Servi-
ço de Combate às Sêcas do Nordeste. 

Deve ser ressaltado, entretanto, neste debate, o momento em 
que o legislador constituinte mais demonstrou o seu desejo de 
corrigir as desigualdal'.les que sempre predominaram no sistema 
político brasileiro, no tocante à distribuição dos benefícios desti• 
nados ao desenvolvimento dos Estados. Foi exatamente ao redigir-
-se o § 2.0 do art. 15, da Constituição, com relação ao inciso III 
do mesmo dispositivo, que a intenção dos Srs. Representantes ficou 
precisa e clara: 

"Art. 15 -- Compete à União decretar impostos: 

III - Produção, comércio, distribuição e consumo, e 
bem assim im!Jortação e exportação de lubrificantes e de 
combustíveis líquidos ou gasosos de qualquer origem ou 
natureza, estendendo-se êsse regime, no que fôr aplicâvel, 
aos minerais do país e à energia elétrica . 
• • • • • • • • • • • • • " ••••••••••••••• ' •• ' ••••••••••• 1 •••••••• 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ......... 
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§ 2.0 - A tributação de que trata o n.º III terâ a 
forma de impôsto único, que incidirá sôbre cada espécie 
de produto. Da renda resultante, sessenta por cento no 
mínimo serão entregues aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, proporcionalmente à sua superfície, po-
pulação, consumo e produção, nos têrmos e para os fins 
estabelecidos em lei federal". 

Havia, portanto, Sr. Presidente, a consciência de uma situação 
de desigualdade, em relação aos Estados menos evoluídos da fe-
deração, que reclamava uma providência constitucional capaz de 
conjurá-la, proporcionando-se a essas unidades os recursos neces-
sários ao seu desenvolvimento. 

Mas, infelizmente, o nobre Deputado Sr. Saturnino Braga e ou-
tros ilustres membros desta Casa que com êle fizeram causa co-
mum no combate à vitoriosa emenda Baleeiro, que foi a emenda 
dos primos pobres, continuam fugindo aos influxos benéficos e pa-
trióticos dessa consciência, transmudam e subvertem a questão e 
insistem, ainda agora, em prejudicar, sobretudo, as unidades do 
Norte do Brasil, com artifícios e retoques ao vencido na primeira 
votação do Projeto da Petrobrás. 

Ninguém nega, Sr. Presidente, a autoridade técnica e a eru-
dição do nobre representante fluminense para versar o assunto. 
Negamos-lhe, porém, razão. Não tem razão no que propõe, no que 
sustenta, no que conclui. Pesa-me dizê-lo; mas a sem-razão de Sua 
Excelência é absoluta. 

No que tange ao Amazonas, por exemplo, S. Ex.ª afirmou des-
ta tribuna, não merecer o meu Estado a quota que considera ex-
cessiva de Cr$ 87.960.000,00, em virtude de se tratar de unidade 
onde os grandes rios substituem naturalmente as rodovias. 

Ora, Sr. Presidente, o argumento não é dos mais felizes. E 
para provar isto perguntarei apenas ao nobre colega se nas suas 
proveitosas andanças pela América do Norte, onde tomou parte 
nos mais importantes Congresso rodoviários, percorreu a região 
do Mississipe-Missouri, entrecortada por essas duas importantes 
aquavias, as mais poderosas da parte norte do Continente, onde 
deságuam tributários caudalosos. Se o fêz, como estou certo, há 
de ter visto imensas estradas de primeira ordem acompanhando 
ou cortando o leito dêsses poderosos rios e de seus afluentes, em 
todos os sentidos. 
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Por que, então, os rios do Amazonas impedem a construção 
de estradas de rodagem, se em seu território existem extensões 
enormes onde as rodovias são perfeitamente praticáveis, além de 
necessárias, estando o progresso do Estado retardado, em certas 
zonas, exatamente pela sua falta? 

Será que o nobre Deputado está convencido mesmo de ser o 
meu Estado, dentro da Amazônia, uma espécie de barca da Can-
tareira fundeada no centro de uma baía escura, com a extensão 
de 1. 592. 626 quilômetros quadrados, onde os "tournapulls" e as 
motoniveladoras seriam fàcilmente tragadas de um sôrvo pelas 
piraíbas? 

Não, prezado e ilustre colega. Há muita terra firme no Esta-
do do Amazonas. Tanta terra, tanta, que o velho Rio-Mar, em sua 
faina ciclópica e diuturna de devorador de ilhas e barrancos, pelos 
milênios afora, nada realizou de importante até agora, na dimi-
nuição da área continental de seu patrimônio territorial. 

Ademais, sabe S. Ex.ª que em meu Estado e assim em tôda 
a região amazônica, a 1 rodovia, mesmo não sendo o meio de co-
municação preponderante, face os chamados "caminhos que an-
dam'', como são denominados os grandes cursos de água navegá-
veis da região, desempenha todavia função econômica e civili-
zadora da maior impo;rtância dentro do vale. Há, por exemplo, 
imensos cursos de água correndo paralelamento quilômetros e qui-
lômetros e em cujas margens cidades importantes dão notícias 
da tenacidade do homem brasileiro naquelas paragens longínquas 
e das possibilidades de redenção econômica dêsses centros de ati-
vidades extrativas. A abertura de uma estrada ligando êsses nú-
cleos de população, encurtando distâncias ou contornando ca-
choeiras para mais rápip.o escoamento da produção, é providência 
cuja importância ningu.ém poderá negar. É o caso típico da es-
trada Lábrea-Humaitá. A primeira cidade está no médio rio Pu-
rus e a segunda no alto rio Madeira. Ambas são sede de dois im-
portantes Municípios do Amazonas; e a rodovia, ao mesmo tempo 
que se dispõe ligar êsses dois núcleos progressistas de população, 
atravessa os campos naturais do Pussiari, onde a pecuária poderá 
ser desenvolvida em alta escala, além do aproveitamento de outras 
riquezas ali encontradas. 

Pode trazer outros elementos em contraposição aos argumen-
tos expendidos pelo nobre Deputado Saturnino Braga, no que se 

http:ningu.�m
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refere ao meu Estado. Convenço-me, porém, da falta de tempo re-
gimental para alongar-me. 

Satisfaço-me com a modesta contribuição que ofereço à Casa, 
em refôrço às doutas e convincentes considerações aqui desenvol-
vidas pelos ilustres colegas que debateram o assunto desta tribu-
na e em que me declaro firmemente convencido do fato de não 
estar o nobre Deputado Saturnino Braga com a boa causa nesta 
questão. 

Vejamos o que se pretende fazer, em relação à distribuição, 
pelos Estados, das quotas do Fundo Rodoviário Nacional. 

O nobre Sr. Saturnino Braga havia organizado a sua tabela 
e, surgida a emenda Baleeiro, impositiva do cumprimento do pre-
ceito constitucional, veio S. Ex.ª procurando provar que o seu 
trabalho estava certo, matemàticamente exato e constitucional-
mente perfeito. 

Vitoriosa, porém, a proposição que beneficiava as unidades 
menos desenvolvidas do país, sempre nos têrmos do § 2.º do artigo 
15 da Constituição, isto é, calculada a quota tendo-se em conside-
ração os quatro elementos fundamentais ao seu estabelecimento 
- superfície, população, consumo e produção - encontrou logo 
o atilado técnico rodoviário, meios de surgir com outra distribui-
ção, elevando aqui, cortando acolá, com uma desenvoltura que re-
clama desta Casa esclarecimentos capazes de convencê-la dos reais 
propósitos do nobre representante fluminense. 

Há neste país, Sr. Presidente, individualidades interessantes, 
que surgem, de quando em vez, como "donos" de alguma coisa. É 
o caso do nobre Sr. Saturnino Braga. Transformou-se S. Ex.ª em 
"dono" da política rodoviária nacional, tanto assim que organiza 
em poucos minutos quantas tabelas de distribuição de quotas o 
entenda, redigindo-as entre as bancadas, de lápis em punho, se-
gredando aos ouvidos dos Deputados, cedendo ou oferecendo a 
esta ou aquela bancada, tirando de uns para dar aos outros, enfim, 
apresentando as suas habilidades de prestidigitador de cifras, pro-
curando convencer aos outros que procede sempre com os olhos 
voltados para o Brasil. 

Não somos dos que duvidam do nobre colega Senhor Satur-
nino Braga. 

Mas perguntaríamos a S. Ex.ª, se a sua primeira tabela esta-
va certa, perfeita e acomodada à lei, por que volta agora o nobre 
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Deputado, com uma outra, em que, retocando a sua emenda derro-
tada, transpõe e altera cifras, com alegações e argumentos diver-
sos, senão antagônicos, dos que sustentou ao combater a emenda 
transformada agora no artigo 49 do Projeto. 

Com efeito, Sr. Presidente, a atual emenda 19 cristaliza exa-
tamente êstes aspectos; e mais odiosa se apresenta quando se li-
mita quase que exclusivamente a anular, em favor de outras uni-
dades, a quota cabível, nos têrmos do artigo 49 do Projeto, ao Es-
tado do Amazonas. 

Ora, ao meu Estado, Srs. Deputados, considerados os elemen-
tos bâsicos indicados na Constituição - área territorial, popu-
lação, consumo e produção - caberia a quota de 87 milhões de 
cruzeiros anuais, que agora o generoso Sr. Saturnino Braga, pe-
nalizado das aperturas administrativas de um grande Estado, re-
duz a 48 milhões, salvando a situação da unidade necessitada. 

Poderia o nobre ditador da distribuição das quotas rodoviá-
rias explicar à Casa a quem distribui ag·ora S. Ex.ª os 32 milhões, 
que o patriotismo de~· Ex.ª pretende arrancar ao mais continua-
mente assaltado Estado da federação brasileira? Quanto houve 
por bem S. Ex.ª conceqier, para salvar o Brasil e acomodar as coisas 
à sua técnica de alinhavar tabelas, a cada uma das unidades con-
templadas na emenda n.º 19, de sua autoria? 

Muito bem, Sr. Presidente! Vejo que o nobre colega Sr. Sa-
turnino - Saturno da mitologia vivendo nestes tempos esquecidos 
do Olimpo - é lógico, na satisfação de sua fome de conceder pri-
vilégio para as rodovias dos grandes Estados, ricos e evoluídos 
econômicamente e para as outras unidades mais felizes do que o 
Amazonas. Por isso devora logo o filho de suas cogitações rodoviá-
rias de mais avantajadas proporções físicas, sorrindo felicíssimo 
na distribuição de alguns ossinhos de seu gostoso repasto aos que 
contemplam a brasilid;ade de sua gula satisfeita? 

Mas, Srs. Deputados, quero deixar assinalado que o meu Es-
tado, embora prejudicado, embora tendo contra o seu direito de 
viver a ameaça daqueJe argumento do judeu de Veneza, trazido 
à justiça desta Casa, sente-se bem, perante a história política do 
Brasil, em poder mais uma vez ajudar e favorecer aos ricos mer-
cadores do Brasil-Senhor, com a libra de carne que o nobre Depu-
tado Saturnino Braga pretende arrancar a um dos braços do Bra-
sil-escravo. 
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Repete-se, Sr. Presidente, em relação ao meu Estado, sem es-
tradas, sem dinheiro em circulação, sem crédito bancário, sem 
economia protegida, sem meios de transporte, sem licença para 
exportar os seus produtos, sem nada que possibilite a sua marcha 
para o progresso, o milagre de, estando completamente nu, poder 
vestir alguém ou socorrer, com o centavo miserável de sua penú-
ria financeira, os que podem dispor, em poucos minutos, de fundos 
ou financiamentos para adquirir usinas, locomotivas, instalações 
industriais do mais alto custo, crédito vasto e facilidades gover-
namentais para garantir todos os seus empreendimentos no sen-
tido de acelerar ainda mais as suas investidas nos rumos de uma 
prosperidade integral. 

Lamento sinceramente, Sr. Presidente, que a mentalidade do 
nobre Deputado Sr. Saturnino Braga, em relação ao Estado do 
Amazonas, não tenha, dentro do seu tempo, evoluído muito além 
daquela do reino do século XVIII, naqueles tempos em que ali se 
mascateava em caça à droga do sertão, por aquêles rios e bre-
nhas. Não podia, sem dúvida, conceber o traficante luso, que além 
do anil, da salsa, do puxuri, da canela, etc., pudesse dali sair outra 
coisa, águas abaixo. 

Entretanto, saiu uma civilização que revela a tenacidade do 
brasileiro, a capacidade de nossos patrícios desprotegidos que ali 
se meteram. Saiu dali uma gente destemerosa e trabalhadora que 
quer marchar com os seus irmãos das outras partes do Brasil e é 
obstado, é empurrado para trás, não se lhe permitindo qualquer 
reerguimento em seu nível de vida, quando o que êle deseja é for-
jar o seu destino para o futuro. 

É lamentável, Sr. Presidente, que homens da cultura do nobre 
Sr. Saturnino Braga, fascinados por perspectivas favoráveis, mas 
de tendências voracinosas e imediatistas, apreendidas ao olharem 
apenas para uma banda do Brasil, não compreendam, fujam de 
ajudar aquela gente, tentem arrancar-lhe aquilo que lhe pertence, 
jugulando os seus anseios de libertação econômica e social. 

Pensando melhor o nobre colega, refletindo com equilíbrio, em 
frente, ao verdadeiro panorama de nossa existência atual, vendo 
S. Ex.ª o Brasil todo, não apenas a banda mais fascinante à sua 
retina e isto mesmo dentro dos limites das ambições e das maqui-
nações político-partidárias da ocasião, concluiria, como todos os 
bons brasileiros terão de concluir, que o problema não é dar tudo 
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aos que tudo já possuem - mas, ao contrário, dar o mais possí-
vel àqueles que nada têm. 

Mas, Sr. Presidente, retornemos aos pontos de vista do nobre 
Sr. Saturnino Braga, na sustentação de sua nova emenda. 

Desta feita não é o nobre Deputado mais feliz do que da pri-
meira vez, ao combater a emenda Baleeiro, pois insiste em fugir 
ao sistema constitucional da distribuição da quota do fundo ro-
doviário nacional, prejudicando os Estados menos desenvolvidos, 
aquêles exatamente que a lei manda preferentemente beneficiar. 

Ainda mais, Sr. Presidente, o nobre colega Sr. Saturnino Bra-
ga, ao defender os seus pontos de vista, o tem feito como que con-
clamando os elementos das grandes bancadas a nos combater; 
como que procurando reacender passadas preocupações de supre-
macia das mesmas sôbre as pequenas representações. 

Ora, Sr. Presidente, não podemos aceitar a manobra envolven-
te de S. Ex.ª sem um revide enérgico. 

Não somos contra o Sul; não somos contra São Paulo, cujos 
supostos direitos o nopre Deputado fluminense saltou a defender 
insistentemente, falanpo menos nos prejuízos advindos ao Estado 
do Rio em se adotanqo a emenda Baleeiro, do que às perdas da 
nobre terra bandeiranie. 

Afinal, Sr. Presidente, não somos contra ninguém. 
Mas, Srs. Deputadps, parece que o Norte já deve estar cansado 

de perder, de apanhar e de viver vegetativamente. Aquilo deve ser 
Brasil também - e o é, de fato, no sangue, na tenacidade e na 
bravura da sua gente, faltando apenas que os seus representantes 
no Congresso Naciona~ se compenetrem em definitivo dessa ver-
dade, e ajam com desassombro, de pé, falando frente a frente aos 
que ainda agora, nest;a segunda metade do século XX, pensam 
pela cabeça dos sargeJ11tOs de milícias dos tempos do Marquês de 
Pombal, que receberam em doação vastas sesmarias, sitas ao norte 
desta Colônia de Sant~ Cruz, para nelas obrar como senhores de 
domínio e de ação como bem lhes parecesse, sôbre o gentio e as 
coisas achadas no lugar, para a glória sereníssima do Rei e da 
Coroa do país que por acaso nos descobriu, entre os palmeirais da 
orla do Atlântico. 

Já é tempo de dizermos aos que se consideram "donos" ou be-
neficiários preferenciais das rendas da nação: chega, irmãos bon· 
dosos e queridos! 
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Ora, Sr. Presidente, sempre aparece quem venha sustentar 
que a riqueza dos grandes Estados, por maior que seja, é sempre 
prejudicada quando se lhe subtrai, em favor das unidades em-
pobrecidas, alguma prata já empenhada no custeio de suas gran-
des obras, de seus planos vastos de expansão. Entretanto, devemos 
raciocinar que se falta faz ao rico o tostão abatido de suas fol-
ganças financeiras, de seu fastígio econômico, desgraça completa 
estará pesando sôbre o pobre que não dispõe de um centavo e es-
tará condenado a perecer se lhe faltar a assistência a que faz jus, 
como ser vivente, desajustado por circunstâncias irremediáveis ou 
por efeito mesmo da pressão que sôbre êle exerce o poder econô-
mico implacável dos mariscadores de lucros astronômicos. 

Não estarei, com essas palavras, aludindo à tese brilhante-
mente sustentada desta tribuna, dias passados, pelo nobre Depu-
tado paulista Sr. Moura Andrade, que, aliás, apresentou uma fór-
mula digna de atenção, quanto ao tempo da execução do estabele-
cido na emenda justíssima e irretratável do Deputado Baleeiro. 
Há, apenas, na caricatura que traço, de situações humanas ber-
rantemente desiguais, algo parecido, mera coincidência, com o que 
aqui se tem argumentado relativamente aos prejuízos que teria 
São Paulo, em se fazendo a distribuição da quota do fundo ro-
doviário nacional pelos Estados dentro do sistema e dos limites 
traçados na Constituição. 

Mas, Sr. Presidente, a essa altura de minhas considerações 
cabe assinalar que se injusto é negar-se ao Norte do pais e aos 
Estados de outras regiões, beneficiados pelo artigo 49 do Projeto, 
os favores constitucionais restaurados na aludida proposição, opro-
brioso seria para todos nós aprovar-se o dispositivo como simples 
demonstração de generosidade das grandes bancadas, como luxo 
de piedade dos Estados evoluídos, derramando sôbre a imposição 
criminosa de nossa pobreza econômica, que vem atravessando sé-
culos. 

Não queremos isto, Srs. Deputados! O que reclamamos é uma 
solução consciente. É preciso que se nos faça justiça e nunca que se 
nos distribua uma esmolai 

Afinal de contas, Sr. Presidente, é preciso que a memória dos 
homens responsáveis pelos destinos do Brasil seja despertada pelos 
fatos de ontem rememorados, fazendo-se a devida justiça aos Es-
tados do Norte, naquilo que têm feito em bem do Brasil, na parte 
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exatamente de sua valiosa contribuição para o reerguimento fi-
nanceiro do país; na colaboração levada pelo seu auxilio constan-
te ao desenvolvimento econômico dos chamados Estados-locomoti-
vas, que sómente tiveram fôrças para puxar vinte vagões depois 
de esvaziá-los em proveito próprio, de sua valiosa carga. 

Estamos em família, Sr. Presidente. São irmãos fazendo as 
suas queixas num tribunal presidido pela própria nação. 

Há trinta e nove anos, nesta Casa, quando o bloco parlamen-
tar das grandes bancadas, à frente São Paulo, negava a impor-
tância de 8.000: 000$000 aos Estados do Pará e do Amazonas para 
custeio do programa de Defesa da Borracha, mandado executar 
pelo Govêrno Federal naquela região, coube ao Deputado Ama-
zonense, Sr. Luciano Pereira, tio do atual representante do meu 
Estado, Sr. Jaime Araújo, clamar contra a injustiça tremenda que 
se praticava contra a região Norte do Brasil, no qual foi apoiado 
integralmente pelo nobre Sr. José Bonifácio, pai, respeitável figu-
ra da política nacional, com um altar formado na gratidão do 
povo planiciário. 

Então, dando as tj.evidas côres ao clamoroso ato do Congresso 
e realçando a importância dêsses dois problemas fundamentais 
do Norte do Brasil - as obras contra as sêcas e a defesa da borra-
cha amazônica, assim se expressava o representante baré: 

"São as spluções dêsses dois problemas as únicas coi-
sas que o Norte pede à União, êsse Norte, esquecido e mes-
mo vilipendiaçio, que até hoje só tem servido para forne-
cer soldados e marinheiros às nossas fôrças armadas e a 
fornecer avultados créditos aos cofres públicos, enquanto 
tôdas as preocupações administrativas e todos os cuidados 
se voltam para o Sul, cujo progresso é cada vez maior, 
quando o Norte estaciona numa calmaria podre. 

Tudo qua:pto êle é deve-o à sua própria iniciativa, pois 
nunca teve um verdadeiro auxilio do Govêrno central. Dos 
500.000:000$0(10 da renda do país, pelo menos ......... . 
200.000:000$0()0 são de lá arrecadados, mas nem ..... . 
50.000: 000$.000 são gastos por lá. Os 150.000: 000$000 ser-
vem para fomentar o progresso do Sul. 

Essas são verdades que precisam e já é tempo de 
serem ditas. 

Do ano de 1853 a 1922, só do Pará e Amazonas a União 
comparando as cifras de receita com as de despesa, ti· 
rou um saldo de 749.000:000$000. Ouça bem, V. Ex.ª, 
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Sr. Presidente, e ouçam bem os Srs. Deputados: ....... . 
749.000:000$000 de saldo, só do Pará e do Amazonas, se-
gundo o diagrama minucioso organizado pela Superin-
tendência da Defesa da Borracha, para figurar na ex-
posição. 

Só o Território do Acre, de 1902 a 1903, descontadas 
tôdas as despesas ordinárias de administração e as ex-
traordinárias feitas com a execução do Tratado de Pe-
trópolis Bolivian Syndicate e Tribunal Arbitral, deu à 
União um saldo líquido de 41.415:460$816! 

Se fizermos o cálculo para os Estados do Pará e Ama-
zonas, somente no intervalo compreendido entre 1890 e 
1912, no regime republicano, que foi quando os dois Es-
tados notadamente o do Amazonas, tomaram mais fôr-
ça no seu desenvolvimento, então verificamos que o sal-
do a favor da União, só nesses 23 anos, é de mais de réis 
600.000: 000$0001 

Parecem fantásticos êsses algarismos, mas são a ex-
pressão nítida da verdade, podendo ser verificados por 
qualquer pessoa, nos diagramas organizados pela Defesa 
da Borracha. 

As despesas feitas pela União, no período que vai de 
1853 a 1912, não chegaram a atingir a soma de ....... . 
250.000:000$000, atingindo os seus proventos a ....... . 
1.000.000:000$000, de onde aquêle espantoso saldo de ... . 
749.000: 000$000. 

E é para um contribuinte dessa ordem que se preten-
de negar o misérrimo auxílio de 8.000: 000$000 anuais, 
auxílio que beneficia mais a quem o presta do que a quem 
o recebe, porque é a União que maiores proventos tira da 
região; auxílio que é um dever de assistência, impôsto pe-
las circunstâncias atuais, que ameaçam de completa ruí-
na mais da quarta parte do território nacional. 

Mas não é só a Amazônia que deixa saldos à União. 
Deixam-no, também, todos os Estados do Norte, ainda 
que em menores proporções. 

Reúnam-se de um lado tôdas as somas que a União 
arrecada nos Estados do Norte e de outro lado as que ela 
despende, e ver-se-á que o saldo a seu favor ainda é mui-
to grande. Faça-se o mesmo com os Estados do Sul e ver-
-se-á que em quase todos êles o deficit é enorme, atingindo 
a somas fabulosas em alguns. 

Não privarei a Câmara e o país de apreciar êsses al-
garismos, para que dêles fiquem bem inteirados e formem 
o juízo que a eloqüência dos algarismos lhes despertar. 
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Os dados que se seguem, muito incompletos, mas su-
ficientes para dar ao assunto a elucidação necessária, são 
extraídos do Relatório do Tribunal de Contas para 1911, 
o último publicado". 

Mas, Sr. Presidente, não expôs o nobre Sr. Luciano Pereira à 
Câmara apenas as cifras referentes à Amazônia. Trouxe igual-
mente à luz do debate os saldos deixados à União pelos demais Es-
tados do Norte. Não resisto à necessidade de ler essa parte do me-
morável discurso do nobre patrício, ainda hoje, como o venerando 
Sr. José Bonifácio, vivo e servindo à nação: 

"No seu parecer sôbre o orçamento da receita para 
1914 o Senhor Homero Batista, em um quadro demons-
trativo da despesa, no decênio de 1903 a 1913, diz que a 
despesa em 1911 foi de 512.864:716$282, papel, e de ..... . 
98.790: 158$048, ouro, verificando-se uma diferença para 
mais nestas últimas parcelas de 140.176:795$880, papel, 
e 21.938: 721$208, ouro, cuja explicação não foi possível 
obter. 

Resumo da Receita: 

Norte, incluindo a da Delegacia Fiscal da Bahia (ano 
de 1909, por não figurarem no Relatório do Tribunal de 
Contas de 1911, os dados relativos a êsse exercício), no 
valor de 2.226:470$296, 96.794:436$037, papel, e ....... . 
31.926: 118$902, ouro; Sul, incluindo Delegacia Fiscal de 
São Paulo (l909), 314.329:682$029, papel, e ........... . 
88.715:956$029, ouro, ou seja um total de 411.124: 118$066, 
papel, e 120.642: 074$931, ouro. 

Se computarmos êstes dados extraídos do relatório do 
Tribunal de Contas com o mencionado quadro constante 
do parecer do Sr. Homero Batista, o qual acusa como re-
ceita para 1911 as cifras de 343.628:120$157, papel, e .... 
120.577 :423$197, ouro, verifique-se que êles não estão con-
formes, parecendo, no entanto, que as do relatório do 
Tribunal de Contas devem ser as cifras mais verdadeiras. 

Cotejando as cifras a cargo do Norte com as que fi-
cam a cargo do Sul, verifica-se que o Norte produziu .... 
96.794:436$037, papel, e 31.926:118$902, ouro, e gastou 
50.458: 284$348, papel, e 13.229: 973$000, ouro, deixando 
saldos de 46.336: 151$689, papel, e 31.912:888$929, ouro, e 
o Sul produziu 314.329:682$029, papel, e 88.715:956$029, 
ouro, e gastos 332.223:735$404, papel, e 15.672:908$907, 
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ouro, deixando deficit de 17.894:053$375, papel, e saldo 
de 73.043:049$122, ouro, dos quais 61.170:297$960, consig-
nados à Delegacia Fiscal de Londres, para fazer face a 
serviço de amortização de juros de empéstimos, contraí-
dos na sua grande maioria para melhoramentos realiza-
dos no Sul. 

Aqui respondo ao aparte com que me honrou o Se-
nhor Deputado Raul Fernandes. Em sua quase totalida-
de aquela importância foi empregada em serviços reali-
zados no Sul. Isso é que o nobre Deputado não poderá 
contestar. Quase todo o dinheiro que nós remetemos para 
Londres, a fim de fazer face ao serviço de juros e amor-
tização de empréstimos, é justamente para pagamentos 
de compromissos que foram assumidos pela Nação para 
melhoramentos e benefícios no Sul". 

Há poucos dias, Sr. Presidente, como a história se está repe-
tindo, com o mesmo ponto de partida quanto às hostilidades ao 
desenvolvimento econômico da Amazônia, rememorei e atualizei 
essas cifras, que dizem da importância de nossa contribuição para 
o reerguimento financeiro do país e para a formação da prosperi-
dade formidável da grande unidade, dona de nossa estima frater-
nal inalterável, mas onde o poder econômico de industriais que 
perderam o sentido de pátria, predomina sôbre a própria menta-
lidade avançada e realizadora do povo paulista e de seu Govêmo. 

Vou encerrar as minhas considerações, Sr. Presidente, que 
apenas refletem a amargura sofrida pelo Norte, através de tôda a 
nossa vida política, no Império e na República. Elas têm o obje-
tivo de deixar bem claro aos nossos colegas que não consideramos 
um favor, uma liberalidade, essa quota que a nação nos atribui, 
nesse caso da distribuição dos recursos do fundo rodoviário na-
cional. O Norte está recebendo, como devolução tardia, sob o re-
gime usurário da prestação do lucro, ínfima parcela dos vastos 
recursos que há um século temos encaminhado aos cofres do pais, 
para elevá-lo, fortalecê-lo, na paz e na guerra! 

É preciso acabar de vez com tanta injustiça! O Norte é Bra-
sil. E o Brasil é nosso. 

Rejeitemos, pois, a emenda n.0 19, para manter o art. 49 do 
Projeto n.º 1.516, de 1951, numa demonstração patriótica de que 
nada queremos daquilo que aos outros devem caber, mas estamos 
dispostos a defender, haja o que houver, a nossa parte legítima, 

40 - 26 245 
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na distribuição dos favores constitucionais por todos os Estados da 
Federação. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem). 

O SR. SATURNINO BRAGA- (Para encaminhar a votação)* 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, lamento profundamente que a 
emenda por mim elaborada e estudada com o maior espírito de 
brasilidade viesse provocar neste plenário debate tão acalorado. 
Falou-se, até em Estados do Norte contra Estados do Sul. 

Pelo amor de Deus! Nunca me passou pela mente beneficiar 
senão o Brasil e não Estados do Norte ou Estados do Sul. (Palmas). 

Quero, inicialmente, dar uma explicação sôbre o que motivou 
a apresentação da minha emenda. 

Sou o primeiro a reconhecer - e desta tribuna já o declarei 
- que a emenda do nobre Deputado Aliomar Baleeiro promove, 
indiscutivelmente, uma distribuição mais eqüitativa do Fundo Ro-
doviário Nacional. E isto, Srs. Deputados, porque, pela emenda 
Aliomar Baleeiro - vamos encarar a questão sob o ponto de vista 
nacional, do Brasil -

1 

pela emenda Aliomar Baleeiro, repito, qua-
torze Estados do Brasil passarão a receber mais dinheiro do Fundo 
Rodoviário Nacional, em detrimento de sete outros. Portanto, hou-
ve, indiscutivelmente, uma distribuição mais eqüitativa no senti-
do brasileiro, de modo geral, e não quero sair dêste espírito de 
brasilidade, porque nã,o desejo ferir - longe de mim - suscetibi-
lidades do Norte, do Su\ Para mim, o Brasil é um único. Dentro 
dêsse ponto de vista nacional é que me coloquei desde o início. 
(Pausa). 

Sr. Presidente, toµiando conhecimento da emenda dita baia-
na, fui estudar a questão; fiz vários cálculos, formulei várias hipó-
teses de distribuição do Fundo Rodoviário Nacional, verificando 
qual aquela que trazia maior vantagem para os Estados do Brasil, 
indiscutivelmente, sem esta ou sem aquela intenção. Procurei a 
distribuição mais eqüitativa entre todos os Estados. Foi dêste prin-
cípio, dêste princípio sincero, leal, que parti. Não procurei, absolu-
tamente, beneficiar "A", "B" ou "C". 

Aqui, entretanto, fui acusado, por várias vêzes, de ter benefi-
ciado o Sul, em detrimento do Norte. Mas não foi esta a minha in-
tenção; absolutamente, não foi. Repito: formulei várias hipóteses, 

* Não foi revisto pelo orador. 
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fiz várias distribuições de cálculo e cheguei a uma delas, que, com-
parada com a emenda do nobre Deputado Aliomar Baleeiro, be-
neficiava quatorze Estados do Brasil. Quer dizer, a minha emen-
da, em relação ao número de Estados brasileiros beneficiados, está 
na mesma proporção da emenda Baleeiro para a distribuição atual. 

Agora, se se comparasse a minha distribuição com a atual, ve-
rificar-se-ia que são 16 os Estados que lucram; a minha intenção 
foi exatamente que houvesse o maior número de beneficiados. Não 
tive, absolutamente, a intenção de defender São Paulo, defender 
o Rio Grande, nem tampouco prejudicar a Bahia ou o Amazonas. 
O sentimento que me moveu ao apresentar a emenda, foi o de 
beneficiar o maior número de Estados do Brasil. E se Vossas Exce-
lências, Srs. Deputados, olharem para o quadro que distribuí, no-
tarão que estou falando precisamente a verdade. 

Ainda mais: os cálculos que apresentei e que foram distribuí-
dos entre os Srs. Deputados pela Associação Rodoviária do Brasil 
são cálculos oficiais. Aqui mesmo, porém, se tem dito que êsses 
cálculos são inexatos; tem sido apresentada uma série de outros 
fatôres, no meio das discussões, cada um procurando criar con-
fusão com o fim de conseguir maior vantagem para a sua região. 

Srs. Deputados, depois de feitos êstes estudos e para confirmar 
a exatidão dos números, escrevi uma carta ao Diretor do Depar-
tamento Nacional de Estradas de Rodagem pedindo organizasse 
o cálculo oficialmente, porque o Departamento é a repartição que 
normalmente faz os cálculos de distribuição todos os trimestres; é 
a repartição que dispõe dos elementos mais recentes possíveis, acei-
tos por todos os Governos dos Estados; é a repartição incumbida 
de calcular o rateio do Fundo Rodoviário entre os diversos Estados. 

Dirigi então - repito - uma carta ao ilustre Diretor do De-
partamento, Engenheiro Régis Bittencourt, pedindo me remetesse 
oficialmente os resultados numéricos desta distribuição. 

Portanto, Senhores, o quadro que apresento e que vou lerdes-
ta tribuna foi remetido pela repartição que faz o cálculo habitual, 
a única que tem idoneidade governamental, digamos assim, para 
apresentar números exatos. 

A minha carta respondeu o ilustre Diretor: 
"Atendendo à solicitação de V. Ex.ª, temos a satisfa-

ção de anexar ao presente uma cópia da distribuição das 
quotas do Fundo Rodoviário Nacional em que cabem aos 
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Territórios e Distrito Federal, 48%, tendo e mvista as per-
centagens das duas hipóteses em discussão na Câmara 
Federal e a fixada na Lei n.º 302. 

Para tal cálculo, foi tomada por base a arrecadação 
do Fundo Rodoviário Nacional no primeiro semestre do 
corrente ano. 

Renovamos a V. Ex.ª os nossos protestos de estima e 
consideração". 

Senhores, por êste quadro oficial, vou fazer comparação com a 
emenda do ilustre Deputado Aliomar Baleeiro, a emenda baiana. 
É o quadro da realidade atual, quadro que denota simplesmente 
que o que visei foram os interêsses gerais do Brasil, sem olhar êste 
ou aquêle Estado. 

Basta dizer que apresentei emenda em que o Estado do Rio 
de Janeiro, em relação ao que recebe atualmente, perde dois mi-
lhões de cruzeiros. Se estivesse dentro de um ponto de vista regio· 
nal, não ofereceria, absolutamente, emenda nestas condições. A 
minha intenção, como brasileiro, foi distribuir pelo Brasil, mais 

1

eqüitativamente, recursos provenientes do Fundo Rodoviário Na-
cional. 

Não cheguei a êste resultado da primeira vez, mas depois de 
uma série de cálculos, ped.indo confirmação por parte do Dire-
tor do Departamento. 

Deste quadro se verifica que, pela minha emenda - compa-
rada à do Deputado Aliomar Baleeiro - sete Estados do Brasil 
deixam de receber menos: Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, 
Bahia, Mato Grosso e Goiás. 

Os outros 14 Estados r~icebem mais do que receberiam com a 
emenda do Deputado Aliom~r Baleeiro. 

Em relação ao que at1.1almente recebem, perderiam: Estado 
do Rio, São Paulo, Distrito :Federal, Paraná e Rio Grande do Sul. 
Sómente cinco Estados do ~rasil terão prejuízo, em benefício de 
Estados, que terão lucro. Portanto, meus Senhores, está mais do 
que provado aqui - quero que tôda a Câmara acredite na minha 
sinceridade - que o meu o'Qjetivo foi fazer, da melhor forma pos-
sível, uma distribuição do Fundo Rodoviário por todo o Brasil, be-
neficiando ao conjunto dos Estados brasileiros, encarados como 
um todo único, e não com o caráter regional de beneficiar esta ou 
aquela unidade federativa. 1~ isto tendo em vista a situação pre-
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sente da distribuição do Fundo Rodoviário, sem encararmos a si-
tuação futura - estamos votando uma lei que visa dar ao Brasil 
o petróleo para o seu consumo normal - isto é, para daqui a al-
guns anos, quando o Brasil estiver produzindo o seu próprio pe-
tróleo; ai posso afiançar que a emenda do ilustre Deputado Alio-
mar Baleeiro torna muito injusta a distribuição pelo Brasil. E 
não resta a menor dúvida de que êste cálculo será feito na hipótese 
de todo o petróleo produzido no Brasil corresponder, exatamente, 
ao parágrafo l.º do artigo 49 do projeto da Petrobrás, em votação. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - V. Ex.a. permite um aparte? 
O SR. SATURNINO BRAGA - Nobre Deputado Aliomar Ba-

leeiro, pacientemente ouvi as maiores acusações, números trun-
cados, cálculos inexatos. E ouvi tudo quieto, sem um protesto, rei-
vindicando somente que eu pudesse explicar ao plenário, tranqüi-
lamente, aquilo que eu tinha elaborado. Peço ao nobre Deputado 
que não me aparteie. 

O Sr. Aliomar Baleeiro - Não posso ouvir em silêncio um 
cálculo para o ano de 1962, no pressuposto de que todo o petróleo 
que o Brasil vai consumir sairá do Estado da Bahia. É uma sim-
ples hipótese do nobre Deputado. 

O SR. SATURNINO BRAGA - Não tenho a intenção de ludi-
briar ninguém. Eu iria explicar as condições em que o meu novo 
cálculo foi feito. 

Parti da situação. A situação atual é aquela que acabei de 
mencionar. Agora, temos que ver para onde é que nós caminha-
mos, para onde é que devemos ir, para uma situação em que o 
Brasil tenha o seu próprio consumo abastecido pelo petróleo na-
cional. Essa a nossa tendência. E, então, quero expor o outro ex-
tremo, o extremo do lado de lá, isto é, quando tivermos tôda a 
produção nacional. Aqui, também, Srs. Deputados, fiz uma hipó-
tese que absolutamente não posso assegurar seja verdadeira, qual 
seja a de que todo o petróleo do Brasil seria produzido na Bahia. 
Não quero garantir que assim seja. Nenhum de nós sabe se êle 
vai só na Bahia ou se vai aparecer também em outros Estados 
do Brasil. Por enquanto, ninguém pode afirmar. A única coisa que 
se pode garantir é que presentemente êle existe na Bahia e, por-
tanto, parti da hipótese de que o petróleo destinado ao consumo 
nacional é todo proveniente da Bahia. Não engano a ninguém. 
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Mostro a hipótese de que parti, e nela a Bahia ficaria com 29,989~, 
de tôda a distribuição do Fundo Rodoviário Nacional. Quer dizer 
que a Bahia ficaria com mais do que atualmente tem São Paulo, 
com um consumo de cêrca de 5%, indo receber 29,98% da tribu-
tação. 

Seria uma situação injusta. Não afirmo que isso seja reali-
dade, mas apresento a hipótese em que me coloquei, com tôda a 
lealdade e sinceridade. Imaginei tôda a produção nacional como 
sendo da Bahia; mas precisaria explicar aos Srs. Deputados quais 
as conseqüências, para onde caminhamos, nessa situação. Cami-
nharemos para o seguinte resultado: presentemente produzimos 
sómente 3 % do consumo nacional. A proporção que formos produ-
zindo 5, 10, 20, o quadro que acabo de apresentar tende para ês-
se outro caso, onde a injustiça da emenda chamada baiana se 
acentua cada vez mais. 

Era exatamente para êsses dois aspectos, e para dar essa ex-
plicação ao plenário que p~di a palavra sôbre a emenda que tive 
a honra de apresentar. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE -.· Vem à Mesa e vou submeter a votos 
o seguinte 

R1~querimento 

Requeremos prorrogaçãp da sessão por 30 minutos para tér- 
mino das votações do Projeto n.0 1.516 - Aliomar Baleeiro.  

O SR. PRESIDENTE -- Os Senhores que aprovam queiram 
ficar como estão. (Pausa). 

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação, que é no-

minal. Os Senhores que ap:rovarem a emenda Saturnino Braga, 
sem prejuízo da subemenda, que será oportunamente submetida, 
responderão "sim" e os que rejeitarem responderão "não". 

O SR. RUI SANTOS (3.º Secretário, servindo de 1.º) 
procede à camada nominal. 

O SR. PRESIDENTE - Responderam a chamada e votaram 
215 Senhores Deputados, sendo 103 sim e 112 não. 

Estâ rejeitada a emenda e prejudicada a subemenda. 
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Votaram sim os Srs. Deputados: 

Rio Grande do Norte: 

Dioclécio Duarte - PSD - (26-9-52). 

Paraíba: 

Janduí Caneiro - PSD. 
Samuel Duarte - PTB. 

Pernambuco: 

Alde Sampaio - UDN. 
Arruda Câmara - PDC. 
Dias Lins - UDN. 
Ferreira Lima - PSP. 
Oscar Carneiro - PSD 
Otávio Correia - PSP. 

Espírito Santo: 

Alvaro Castelo - PSD. 
Dulcino Monteiro - UDN. 
Eurico Sales - PSD. 
Francisco Aguiar - PSD. 
Napoleão Fontenele - PSD. 
Ponciano dos Santos - PRP. 
Wilson Cunha - PSP. 

Distrito Federal: 

Benjamim Farah - PSP. 
Gama Filho - PSP. 
Gurgel Amaral - PTB. 
Lopo Coelho - PSD. 
Lutero Vargas - PTB. 
Mário Altino - PTB. 
Mauricio Joppert - UDN. 

Rio de Janeiro: 

Brígido Tinoco - PSD.  
Carlos Roberto - PSD.  
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Galdino do Vale - UDN.  
Getúlio Moura - PSD.  
José Pedroso - PSD.  
Macedo Soares e Silva - PSD.  
Miguel Couto - PSD.  
Raimundo Padilha - UDN.  
Saio Brandt - PTB.  
Saturnino Braga - PSD.  

Minas Gerais: 

Alberto Deodato - UDN. 
Alcides Lages - PTB (4-10-52). 
Benedito Valadares - PSD. 
Bias Fortes - PSD. 
Carlos Luz - PSD. 
Clemente Medrado - PSD. 
Daniel de Carvalho - PR. 
Guilherme Maphado - UDN. 
Guilhermino d,e Oliveira - PSD. 
Israel Pinheiro - PSD. 
Jaeder Alberg~ria - PSD. 
José Bonifácio - UDN. 
José Esteves -- PR. 
Leopoldo Maciel - UDN. 
Licurgo Leite ··- UDN. 
Ovídio de Abreu - PSD. 
Pinheiro Chagas - PSD. 
Rodrigues Seabra - PSD. 
Tancredo Neve~ - PSD. 

São Paulo: 

Alberto Botino - PTB. 
Anísio Moreira - PSP. 
Antônio Felicia:p.o - PSD. 
Arnaldo Cerdeira - PSP. 
Artur Audrá - PTB. 
Campos Vergai - PSP. 
Coutinho Cavalcanti - PTB. 
Emílio Carlos -- PTN. 
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Eusébio Rocha - PTB. 
Herbert Levy - UDN. 
!ris Meinberg - UDN. 
!vete Vargas - PTB. 
Manhães Barreto - PSP. 
Marino Machado - PSD. 
Mário Eugênio - PSP. 
Marrey Júnior - PTB. 
Moura Rezende - PSP. 
Menotti del Picchia - PTB. 
Nélson Omegna - PTB. 
Noveli Júnior - PSD. 
Ortiz Monteiro - PTB. 
Paulo Lauro - PSP. 
Pereira Lopes - UDN. 
Romeu Fiori - PTB. 
Ulisses Guimarães - PSD. 
Vieira Sobrinho - PSP. 
Ubirajara Keutnedjian - PSP. 
Cunha Bueno - PSD: 

Paraná: 

Artur Santos - UDN.  
Fernando Flores - PSD.  
Firman Neto - PSD.  
Lauro Lopes - PSD.  
Manoel Ribas - PTB.  
Ostoja Roguski - UDN.  
Parailio Borba - PTB.  

Santa Catarina: 

Agripa Faria - PSD.  
Leoberto Leal - PSD.  
Plácido Olímpio - UDN.  
Valdemar Rupp - UDN.  

Rio Grande do Sul: 

Aquiles Mincarone - PTB.  
Daniel Faraco - PSD.  
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Fernando Ferrari - PTB.  
Godói Ilha - PSD.  
Hermes de Souza - PSD.  
Henrique Pagnoncelli - PTB.  
Nestor Jost - PSD.  
Raul Pila - PL.  
Rui Ramos - PTB.  
Sílvio Echenique - PTB.  
Willy Frõhlich - PSD.  

Votaram não os Srs. Deputados: 

Amazonas: 

André Araújo - PDC. 
Antônio Maia - PSD. 
Jaime Araújo - UDN. 
Paulo Neri - UDN. 
Pereira da Silva, - PSD. 
Plínio Coelho _,... PTB. 
Rui Araújo - FISD. 

Pará: 

Armando Correia - PSD. 
Epílogo de Campos - UDN. 
Lameira Bittencourt - PSD. 
Nélson Parijós -- PSD. 

· Osvaldo Orico - PSD. 

Maranhão: 

Afonso Matos - PST. 
Alfredo Dualibe - PST. 
Clodomir Millet - PSP. 
José Matos - PST. 
José Neiva - PSP. 
Paulo Ramos - PTB. 

Piauí: 

Antônio Correia - UDN. 
Chagas Rodrigues - UDN. 
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José Cândido - UDN. 
Leônidas Melo - PSD. 
Mirócles Veras - PSD. 
Vitorino Correia - PSD. 

Ceará: 

Adail Barreto - UDN. 
Adolfo Gentil - PSD. 
Alfredo Barreira - UDN. 
Armando Falcão - PSD. 
Humberto Moura - UDN. 
Leão Sampaio -UDN. 
Menezes Pimentel - PSD. 
Otávio Lôbo - PSD. 
Parcifal Barroso - PTB. 
Paulo Serazate - UDN. 
Sá Cavalcanti - PSD. 

Rio Grande do Norte: 

Abelardo Calafange - PR. 
Aloísio Alves - UDN. 
André Fernandes - UDN. 
José Arnaud - PSD. 

Paraíba: 

Elpídio de Almeida - PL. 
Ernâni Sátiro - UDN. 
João Agripino - UDN. 
José Gaudêncio - UDN. 
Osvaldo Trigueiro - UDN. 

Pernambuco: 

Barros Carvalho - UDN. 
Heráclio Rêgo - PSD. 
João Roma - PSD. 
Lima Cavalcanti - UDN. 
Neto Campelo - UDN. 
Nilo Coelho - PSD. 
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Pedro de Souza - PL.  
Severino Maris - PTB.  
Ulisses Lins - PSD.  

Alagoas: 

Ari Pitombo - PTB. 
Freitas Cavalcanti - UDN. 
Joaquim Viegas - PST. 
Mendonça Braga - PSP. 

Sergipe: 

Francisco Macedo - PTB. 
Leandro Maciel - UDN. 
Leite Neto - PSD. 
Orlando Dantas - PSB. 

Bahia: 

Abelardo Andréa - PTB. 
Aliomar Baleeiro - UDN. 
Aluísio de Castro - PSD. 
Antônio Balbino - PSD. 
Aziz Maron - PTB. 
Berbert de Cas~ro - PSD. 
Carlos Valadares - PSD. 
Dantas Júnior ..- UDN. 
Gileno Amado - UDN. 
Hélio Cabal - PR. 
Jaime Teixeira - PSD. 
Joel Presídio- PTB. 
José Guimarães - PR. 
Luís Viana. 
Nestor Duarte. 
Oliveira Brito - PSD. 
Rafael Cincurá - UDN. 
Rui Santos - UDN. 
Vasco Filho - PDN. 
Vieira de Melo - PSD. 
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Distrito Federal: 

Heitor Beltrão - UDN. 
Lôbo Carneiro - PRT. 

Minas Gerais: 

Antônio Peixoto - UDN. 
Bilac Pinto - UDN. 
Feliciano Pena - PR. 
Machado Sobrinho - PTB. 
Manoel Peixoto - UDN. 
Vasconcelos Costa - PSP. 

Goiâs: 

Benedito Vaz - PSD. 
Galeno Paranhos - PSD. 
Jales Machado - UDN. 
João d'Abreu - PSP. 
José Fleury - UDN. 
Plínio Gayer - PSD. 

Mato Grosso: 

Ataíde Bastos - UDN. 
Dolor de Andrade - UDN. 
Lício Borralho - PTB. 
Filadelfo Garcia - PSD. 
Ponce de Arruda - PSD. 
Virgílio Correia - PSD. 

Rio Grande do Sul: 

Coelho de Souza - PL. 
Flores da Cunha - UDN. 

Acre: 

José Guiomard - PSD. 
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Guaporé: 

Aluísio Ferreira - PTB. 

Rio Branco: 

Félix Valais - PSP. 

O SR. PRESIDENTE - Agora a votação da emenda n.º 20, 
destacada a requerimento do Sr. Augusto Meira. 

EMENDA N.º 20  
Acrescente-se:  

CAPÍTULO IV  

Disposições finais 

Art. - Fica a Petróleo Brasileiro S.A., independente-
mente de lei especial, autorizada a importar petróleo 
bruto para refina9.ão no País. 

Parágrafo ú:q.ico - Para êsse fim instalará refina-
rias em Belém, E~tado do Pará, e em Corumbá, Estado de 
Mato Grosso. 

O SR. PRESIDENTE -- Os Senhores que aprovam a emenda 
com pareceres contrários queiram ficar como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.0 21 

Inclua-se onde convier: 
"Art. - Ao Estado em cujo território fôr extraído ou 

refinado óleo cru ou explorado gás natural será assegu-
rada a preferência, com o concurso dos seus municípios 
para a participaçao nas sociedades subsidiárias destina-
das à sua refinação ou distribuição até o montante de 
49% do seu capital. 

§ 1.º Sempre que o Estado produtor de petróleo ou 
de gás manifestar o propósito de usar da preferência de 
que trata êste artigo, ser-lhe-ão atribuídas ou transferi-
das pela Petrobrás S. A. nos limites prefixados, as ações 
que o mesmo se proponha tomar e para cuja integraliza-
ção serão, previamente, estabelecidos os prazos e condi-
ções que visando a facilitar a colaboração do Estado não 

http:refina9.�o
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sacrifiquem, no entanto, os interêsses relacionados com 
a constituição e o funcionamento da subsidiária de que 
o mesmo deva participar. 

§ 2.0 Na composição dos órgãos de direção das subsi-
diárias serão adotados critérios análogos aos estabelecidos 
nesta lei para a Petrobrás S.A., ficando assegurada, ade-
mais, ao Estado com interêsse relevante nessa emprêsa 
a representação na Diretoria executiva". 

O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Economia ao opinar 
ofereceu e vou submeter a votos a seguinte 

Subemenda 

diga-se 20 % em vez de 49% . 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam a subemen-
da, queiram ficar corno estão. (Pausa). 

Aprovada. 
Fica prejudicada a emenda. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.0 22 

Acrescente-se onde convier: 

Art. 1.o - A Petróleo Brasileiro S.A., às demais so-
ciedades, organizações e emprêsas subsidiárias, é vedado 
onerar, em conjunto, por períodos ou não de produção, os 
produtos ou subprodutos do petróleo nacional, ainda que 
para garantia de qualquer operação de crédito. 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 
ficar como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 

VOTAÇÃO DA EMENDA N.º 26 

Ao art. 27, § 3.º  
Onde se diz: 30%.  
Diga-se: 20 % .  

O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Transportes ofereceu 
parecer favarável e as Comissões de Economia e de Finanças 
contrário. 

Os Senhores que aprovam queiram ficar corno estão. (Pausa). 
Aprovada. 
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O SR. PRESIDENTE - Votação da emenda n.º 27, destacada 
a requerimento do Sr. Luís Viana. 

EMENDA N.º 27 

Inclua-se onde convier: 
"Art. Ao proprietário do solo a fim de ressarcir os 

prejuízos decorrentes da exploração do subsolo será as-
segurada uma participação de 1 % sôbre o valor de óleo 
bruto ou gás extraído. 

Parágrafo único. Quando preferir, o proprietário do 
solo poderá pleitear as indenizações previstas na legisla-
ção em vigor, e nesse caso perderá direito à participação 
acima previ ta". 

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam queiram 
ficar como estão. (Pausa). 

Rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE - Agora a votação do próprio projeto. 
- 1Em votaçao o projeto. 

PROJETO N.º 1.516-C, DE 1951 

CAPíTULO I 

Disppsições preliminares 

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

drocarbonetos fluídos e ~ases raros existentes no território na-
cional; 

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 
III - o transporte imaritimo, fluvial e lacustre do petróleo 

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

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

I - por meio do Conselho Nacional do Petróleo, como órgão 
de orientação e fiscalização; 
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II - por meio da sociedade por ações "Petróleo Brasileiro S.A." 
e das suas subsidiárias constituídas na forma da presente lei, como 
órgãos de execução. 

CAPÍTULO II 

Do Conselho Nacional do Petróleo 

Art. 3.0 O Conselho Nacional do Petróleo órgão autônomo, di-
retamente subordinado ao Presidente, tem por finalidade superin-
tender as medidas concernentes ao abastecimento de petróleo. 

§ 1.º Entende-se por abastecimento nacional do petróleo a 
produção, a importação, a exportação, a refinação, o transporte, 
a distribuição e o comércio do petróleo bruto, de poço ou de xisto, 
assim como de seus derivados. 

§ 2.0 Ainda se inclui na superintendência do Conselho Nacio-
nal do Petróleo o aproveitamento de outros hidrocarbonetos fluí-
dos e de gases raros. 

Art. 4.º O Conselho Nacional do Petróleo continuará a reger-
-se, na sua organização e funcionamento, pelas leis em vigor, com 
as modificações decorrentes da presente lei. 

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

CAPÍTULO III 

Da Sociedade por Ações "Petróleo Brasileiro S.A." (Petrobrás) 
e suas subsidiárias 

SEÇÃO I 

Da constituição da Petrobrás 

Art. 5.° Fica a União autorizada a constituir, na forma da 
lei, uma sociedade por ações, que se denominará Petróleo Brasi-
leiro S.A. e usará a sigla ou abreviatura de Petrobrás. 

Art. 6.0 A Petróleo Brasileiro S.A. terá por objeto a pesquisa, 
a lavra, a refinação, o comércio e o transporte do petróleo - prove-
niente de poço ou de xisto - e de seus derivados bem como de 
quaisquer atividades correlatas ou afins. 

41 - 2G 245 
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Parágrafo único. A pesquisa e a lavra, realizadas pela Socie-
dade, obedecerão a planos por ela organizados e aprovados pelo 
Conselho Nacional do Petróleo, sem as formalidades, exigências de 
limitações de área, e outras julgadas dispensáveis, em face do De-
creto-lei n.0 3.236, de 7 de maio de 1941, autorizando-as o Conse-
lho em nome da União. 

Art. 7.0 O Presidente da República designará por decreto o 
representante da União nos atos constitutivos da Sociedade. 

§ l.º Os atos constitutivos serão procedidos: 
I - Pelo estudo e aprovação do projeto de organização dos 

serviços básicos da Sociedade, quer internos quer externos; 
II - Pelo arrolamento, com tôdas as especificações, dos bens e 

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

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

para constituírem o capital da União; 
II - Aprovação dos E~;tatutos; 
III - Aprovação do p~ano de transferência dos serviços que 

tenham de passar do Conselho do Petróleo para a Sociedade e das 
verbas respectivas. 

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

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

Art. 8.º Nos estatutos da Sociedade serão observadas em tudo 
que lhes disser respeito a lei de sociedades anônimas. A reforma 
dos estatutos em pontos que impliquem modificação desta lei de-
pende de autorização legislativa. e, nos demais casos, fica subor-
dinada à aprovação do Presidente da República, mediante decreto. 
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SEÇÃO II 

Do capital da Petrobrás 

Art. 9.0 A Sociedade terá o capital de Cr$ 4.000.000.000,00 
(quatro bilhões de cruzeiros), dividido em Cr$ 20.000.000,00 (vin-
te milhões) ações ordinárias nominativas, do valor de Cr$ 200,00 
(duzentos cruzeiros) cada uma. 

§ 1.º Até o ano de 1957, o capital será elevado a um mínimo 
de Cr$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de -cruzeiros), na forma pre-
vista no artigo 12. 

§ 2.0 As ações da Sociedade serão ordinárias, com direito de 
voto, e preferenciais, sempre sem direito de voto, e inconversíveis 
em ações ordinárias, podendo os aumentos de capital dividir-se, no 
todo ou em parte, em ações preferenciais para cuja emissão não 
prevalecerá a restrição do parágrafo único do artigo 9.º do De-
creto-lei n.º 2.627, de 26 de setembro de 1940. 

§ 3.0 As ações da Sociedade poderão ser agrupadas em títulos 
múltiplos de 100 a 100.000 ações, sendo nos Estatutos regulados 
o agrupamento e o desdobramento de acôrdo com a vontade do 
acionista. 

Art. 10. A União subscreverá a totalidade do capital inicial da 
Sociedade, que 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 também subscreverá, em todo aumento de capital, pelo menos 
51% (cinqüenta e um por cento) das ações ordinárias, bem como 
das preferenciais, que forem emitidas . 

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

§ 2.° Fica o Tesouro Nacional, no caso previsto no parágrafo 
anterior, autorizado a fazer adiantamentos sôbre a receita dos 
tributos e contribuições destinados a integralização do capital da 
Sociedade, ou a efetuar operações de crédito por antecipação da 
receita até a quantia de Cr$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhen-
tos milhões de cruzeiros). 
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§ 3.º A União transferirá, sem ônus, aos Estados e Municípios 
em cujos territórios existem ou venham a ser descobertas jazidas e 
minas de petróleo de rochas betuminosas e pirobetuminosas e de 
gases naturais, respectivamente 8% e 2% 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. 

Art. 11. As transferências pela União de ações do capital so-
cial, ou as subscrições de aumento de capital pelas entidades e pes-
soas às quais a lei confere êste direito não poderão, em hipótese 
alguma, importar nem 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. 

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

Art. 13. A parte da receita do impôsto único sôbre combustí-
veis líquidos, a ser empre15ada em empreendimentos ligados à in-
dústria do petróleo terá a, seguinte aplicação: 

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

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

Parágrafo único. A quota de 60% (sessenta por cento) perten-
cente aos Estados e Municípios não lhes será distribuída enquan-
to não estiver assegura d si. sua imediata aplicação na forma da 
alínea II dêste artigo. 

Art. 14. O produto dos impostos de importação e de consumo 
incidentes sôbre veículos automóveis, e do impôsto à remessa de 
valores para o exterior, correspondente à importação dêsses veí-
culos, suas peças e acessórios, se destina à subscrição pela União 
de ações e obrigações da Sociedade ou de emprêsas dela subsi-
diárias. 
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Parágrafo único. As contribuições especiais para pesquisa e 
outras, a que se obrigam as emprêsas concessionárias, na forma da 
lei vigente, e ainda as multas em que incorrem os titulares de au-
torizações ou concessões para qualquer das atividades relaciona-
das com hidrocarburetos líquidos serão destinadas à subscrição 
pela União de ações e obrigações da Sociedade ou de suas subsi-
diárias. 

Art. 15. O proprietários de veículos automóveis terrestres, 
aquáticos e aéreos contribuirão anualmente, até o exercício de 
1957, com as quantias discriminadas na tabela anexa, recebendo, 
respeitado o disposto no art. 18, certificados que serão substituí-
dos por ações preferenciais ou obrigações da sociedade, os quais 
conterão declaração expressa dêsse direito assegurada a responsa-
bilidade solidária da União, em qualquer hipótese, pelo valor no-
minal de tais títulos. 

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

Art. 16. Os recursos destinados à Sociedade pela União, pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios ou por particulares serão 
recolhidos, desde que não aplicados imediatamente na integrali-
zação de ações ou na tomada de obrigações, a conta ou contas es-
peciais no Banco do Brasil. 

§ l.º A União, por intermédio do representante designado nos 
têrmos do art. 7.º poderá movimentar os recursos destinados por 
esta lei à Petrobrás, antes de sua constituição, de acôrdo com as 
instruções do Ministro da Fazenda para ocorrer às respectivas 
despesas. 

§ 2.º Ainda que não tenham sido distribuídas as ações corres-
pondentes ao aumento de capital, a Sociedade poderá movimen-
tar as contas especiais referidas neste artigo. 

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

Art. 18. Os Estatutos da Sociedade garantida a preferência 
às pessoas jurídicas de direito público interno poderão admitir 
como acionistas somente: 

I - as pessoas jurídicas de direito público interno; 
II - o Banco do Brasil e as sociedades de economia mista, 

criadas pela União, pelos Estados ou Municípios, as quais em con-
seqüência de lei, estejam sob contrôle permanente do Poder Pú-
blico; 

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 
outro que permita a comunicação dos adquiridos na constância do 
casamento, limitada a aquisição de ações ordinárias a vinte mil; 

IV - as pessoas jurídicas de direito privado, organizadas 
com observância do di~posto 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 cem mil; 

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

SEÇÃO IV 

Da diretoria e do conselho fiscal da Petrobrás 

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

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

demissível "ad nutum'', com direito de veto sôbre as decisões do 
próprio Conselho e da Diretoria Executiva; 

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

c) Conselheiros ele:itos pelas pessoas jurídicas, de direito pú· 
blico, com exceção da União em número máximo de três e com 
mandato de três anos; 
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d) Conselheiros eleitos pelas pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado, em número máximo de dois e com mandato de três 
anos. 

§ 2.o O número dos Conselheiros será fixado na proporção de 
um para cada parcela, de 75% do capital votante da Sociedade 
subscrito pelas pessoas mencionadas nas letras e e d do § 1.0 • 

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

§ 4.0 É privativo dos brasileiros natos o exercício das funções 
de membro do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 

§ 5.º Do veto do Presidente, ao qual se refere a letra a do§ 1.0 , 

haverá recurso "ex officio" para o Presidente da República ouvido 
o Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 6.o Os três primeiros Diretores serão nomeados pelos pra-
zos de, respectivamente, um, dois e três anos de forma a que anual-
mente termine o mandato de um Diretor. 

Art. 20. O Conselho Fiscal será constituído de cinco membros, 
com mandato de três anos e honorários não inferiores a dois terços 
do que perceberem os diretores. 

Parágrafo único. A União não terá voto na eleição dos mem-
bros do Conselho Fiscal, assegurado a cada grupo de acionistas que 
representar um quinto do capital votante, excluído o da União o 
direito de eleger separadamente um membro. 

Art. 21. O Conselho Fiscal da Petróleo Brasileiro S. A. terá 
as atribuições constantes do Art. 127 do Decreto-lei n.0 2.627, de 
26 de setembro de 1940, não se lhe aplicando o Decreto-lei n.0 2.928, 
de 31 de dezembro do mesmo ano. 

SEÇÃO V 

Dos fatores e obrigações atribuídos à Petrobrás 

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

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

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

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

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

Parágrafo único. O Boder Executivo poderá dar aos finan-
ciamentos tomados no exterior, pela Sociedade e pelas suas subsi-
diárias, a garantia do Tesm.i:ro Nacional até 25% (vinte e cinco por 
cento) do respectivo capita~ integralizado quando se tornar neces-
sário pelo vulto de operaçãq, e pelo eminente interêsse nacional em 
causa. 

Art. 26. Somente quando as ações em poder do público, das 
entidades paraestatais, dos Municípios, do Distrito Federal e dos 
Estados auferirem dividendos de 8% (oito por cento), será atri-
buído dividendo ao capital integralizado pela União; sàmente quan-
do os dividendos que couberem à União atingirem 6% (seis por 
cento), poderão ser fixadas percentagens ou gratificações por 
conta dos lucros pela Asserpbléia Geral de Acionistas à Adminis-
tração da Sociedade. 

Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a 
pagar aos Estados e Territórios onde fizerem a lavra de petróleo 
e xisto betuminoso, indeniz;:i.ção correspondente a 5% (cinco por 
cento) sôbre o valor de cada barril de óleo extraído ou da tonelada 
de xisto. 

§ 1. 0 - Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão fixados 
pelo Conselho Nacional do Petróleo. 
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§ 2.0 - Será efetuado trimestralmente o pagamento de que 
trata êste artigo. 

§ 3.º - Os Estados e Territórios distribuirão 30% (trinta por 
cento) do que receberem, proporcionalmente, aos Municípios, se-
gundo a produção de óleo de cada um dêles, devendo êste paga-
mento ser efetuado trimestralmente. 

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

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

Art. 29. Os direitos relativos a concessões e autorizações refe-
rentes a jazidas de óleo mineral, refinarias e oleodutos que a So-
ciedade receber da União serão inalienáveis. 

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

Art. 31. A Petrobrás, de acôrdo com a orientação do Conselho 
Nacional do Petróleo, deverá manter um coeficiente mínimo de re-
servas do óleo nos campos petrolíferos. 

Art. 32. A Petrobrás enviará ao Tribunal de Contas, até 31 de 
março de cada ano, as contas gerais da Sociedade relativas ao 
exercício anterior, as quais serão examinadas juntamente com as 
contas do Presidente da República, e com essas enviadas ao Con-
gresso Nacional. 

Art. 33. A direção da Petrobrás é obrigada a apresentar as 
informações que lhe forem solicitadas pelo Congresso Nacional 
acêrca de seus atos e deliberações. 

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

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

Disposições relativas ao pessoal da Petrobrás 

Art. 36. Os militares e os funcionários públicos civis da 
União e das entidades autárquicas, paraestatais, e das sociedades 
de economia mista, poderão servir na Petrobrás S . A. , em função 
de direção ou de natureza técnica, na forma do Decreto-lei nú-
mero 6. 877, de 18 de setembro de 1944, não podendo, todavia, 
acumular vencimentos, gratificações ou quaisquer outras vanta-
gens, sob pena de se considerar como tendo renunciado ao cargo 
primitivo. 

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

Art. 37. Não se aplica aos diretores, funcionários e acionistas 
da Petróleo Brasileiro S.1 A. o disposto na alínea e do artigo 2.º do 
Decreto-lei n.º 538, de ~· de julho de 1938, podendo ser acionista 
da Sociedade os funcion~rios dela e os servidores públicos em geral, 
inclusive os do Conselho Nacional do Petróleo. 

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

SEÇÃO VII 

Das subsidiárias da Petrobrás 

Art. 39. A Sociedade operará diretamente ou através de em-
prêsas que organizar, com a aprovação do Conselho Nacional do 
Petróleo, nas quais deverá deter sempre a maioria das ações com 
direito a voto. 

§ l.º - Nas emprêsas organizadas pela Sociedade será garan-
tida preferência às pessoas jurídicas de direito público interno, 
para a aquisição de ações, podendo ser admitidos outros acionistas, 
nos têrmos da legislação em vigor. 
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§ 2.0 - As subsidiárias que tenham por objeto o transporte e 
o abastecimento do mercado interno só poderão ter como acionistas 
privados as pessoas físicas e jurídicas que atendam aos requisitos 
do artigo 3.º do Decreto n.0 395, de 29 de abril de 1938. 

§ 3.º - Poderá o Conselho Nacional do Petróleo determinar 
que, numa emprêsa organizada pela Sociedade, sejam obedecidos 
limites, para cada acionista privado, na aquisição de ações com 
direito a voto. Dessa decisão caberá recurso para o Presidente da 
República. 

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

§ 5.º - Na constituição dos corpos de direção das subsidiárias, 
serão adotados critérios análogos aos estabelecidos nesta lei, asse-
gurada ademais às pessoas de direito público com interêsse rele-
vante naquelas emprêsas, a representação na diretoria executiva. 

Art. 40. O disposto nos artigos 22, 23, 24 e 36 aplica-se igual-
mente às emprêsas subsidiárias da sociedade. 

CAP1TULO IV 

Disposições finais 

Art. 41. Ficam excluídas do monopólio estabelecido pela pre-
sente lei as refinarias ora em funcionamento no país. 

Art. 42. Não ficam prejudicadas as autorizações para instala-
ção de refinarias no pais, feitas até 30 de junho de 1952, não po-
dendo ser alterados os prazos de sua caducidade fixados em deci-
são do Conselho Nacional do Petróleo, irreformável a partir desta 
lei. 

Art. 43. Não será dada autorização para a ampliação de sua 
capacidade às refinarias de que tratam os dois artigos anteriores. 

Art. 44. A Petróleo Brasileiro S . A. poderá, independente-
mente de autorização legislativa especial, participar, como acio-
nista, de qualquer das emprêsas de refinação de que tratam os 
artigos antecedentes, para o fim de torná-la sua subsidiária. 

Parágrafo único. A Petróleo Brasileiro S.A. adquirirá, nos 
casos do presente artigo no mínimo 51 % das ações de cada emprêsa. 
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Art. 45. Do monopólio estabelecido pela presente lei, ficam 
excluídos os navios-tanques de propriedade particular ora utilizados 
no transporte especializado de petróleo e seus derivados. 

Art. 46. Sempre que o Conselho Nacional do Petróleo tiver 
que deliberar sôbre assunto de interêsse da Sociedade, o presidente 
desta participará das sessões plenárias, sem direito a voto. 

Art. 47. Na regulamentação desta lei, o Poder Executivo dis-
ciplinará as relações entre a Sociedade e o Conselho Nacional do 
Petróleo. 

Art. 48. O saldo das dotações orçamentárias do Conselho Na-
cional do Petróleo, para o exercício em que começar a vigorar esta 
lei, correspondentes a serviços, encargos, obras, equipamentos e 
aquisições, ou quaisquer outras relativas a atividade que passarem 
à Sociedade, lhe será entregue logo que constituída. 

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

Art. 49. Do total do impôsto único sôbre combustíveis e lu-
brificantes, de que trata 'a Lei n.0 302, de 13 de julho de 1948, 
quarenta e oito por cento ( 48 % ) serão entregues aos Estados e ao 
Distrito Federal, feita a d:istribuição separadamente para os pro-
dutos de óleo cru extraido no país e para os de óleo importado. 

§ 1.º - A receita resultante de produtos do óleo cru extraído 
no país dividir-se-á em partes iguais cada urna das quais será dis-
tribuída respectivamente por Estados e Distrito Federal em pro-
porção: a) à superfície; b) à população; c) ao consumo de lu-
brificantes e combustíveis; d) à produção de óleo cru. 

§ 2.0 - A receita resuUante de derivados importados ou fabri-
cados com 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 super-
fície; c) ao consumo de lubrificantes e combustíveis. 

§ 3.º - As proporções de consumo previstas nos parágrafos 
anteriores serão calculadas sôbre as quantidades efetivamente con-
sumidas em cada unidade federativa e não sôbre o impôsto pago. 

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

Art. 50. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
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TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 15 

A) Automóveis, inclusive camionetas:  
a) Particulares:  

Cr$ 
Atté o pêso de 1.000 kg, inclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 
De mais de 1. 000 até 1 . 500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000,00 
De mais de 1. 500 até 1.1800 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 000,00 
De mais de 1.800 kg. .. . .. .. . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . .. . 8.000,00 

Nota: 1.ª - Reduzem-se de 20% (vinte por cento) as contri-
ouições quando se relacionarem com automóveis de cinco a dez 
anos de fabricação; e de 60% (sessenta por cento) quando se tratar 
de automóveis de mais de dez anos. 

Nota: 2.ª - Aplicam-se aos jipes e outros automóveis de redu-
zido valor, utilizados em atividades rurais, agropecuárias, flores-
tais, minerais e em obras públicas, as bases de contribuição a seguir 
especificadas para os automóveis de aluguel. 

b) De aluguel: 
Cr$ 

Até o pêso de 1.000 kg. inclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00 
De mais de 1.000 até 1.500 kg. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 400.00 
De mais de 1. 500 até 1 . 800 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,00 
De pêso superior a 1. 800 kg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 000,00 

Nota: - Reduzem-se de cinqüenta por cento as contribuições 
quando se relacionarem com automóveis de mais de cinco anos de 
fabricação, caso em que os de pêso até 1. 000 quilogramas ficam 
isentos e isentam-se de todos os automóveis de mais de dez anos 
de fabricação. 

B) Caminhões e outros veículos de carga: 
Cr$ 

de menos de uma tonelada de carga ............. . 200,00 
de uma a duas toneladas de carga ............... . 400,00 
de duas a cinco toneladas de carga .............. . 800,00 
de cinco a sete toneladas de carga .............. . 1.200,00 
de sete a dez toneladas de carga ................ . 1.600,00 
de mais de dez toneladas de carga ............... . 2.000,00 

Nota: - Reduzem-se de cinqüenta por cento as contribuições, 
quando se relacionarem com veiculos de mais de cinco anos de fa-
bricação, caso em que os de capacidade inferior a uma tonelada 
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ficarão isentos e isentam-se todos os demais de dez anos de fabri-
cação, bem como qualquer outro que seja o único possuído e dire-
tamente explorado pelo proprietário. 

C) ônibus: 
Cr$ 

com capacidade até 20 passageiros, inclusive 1.600,00 
com capacidade de 21 a 30 passageiros ......... . 2.400,00 
com capacidade de 31 a 40 passageiros .......... . 3.200,00 
com capacidade de 41 ou mais passageiros ....... . 4.000,00 

A Comissão de Constituição e Justiça, examinando, para efeito 
de redação do vencido, o Projeto n.o 1. 516, de 1951, com as emen-
das aprovadas em primeira discussão que foram as seguintes: 

- números: 7 - 9 - 11 - 15 - 18 - 21 - 22 - 42 -
61 - 62 - 66 - 68 - 75 - 77 - 79 - 80 (1.ª e 2.ª partes) -
92 - 115 - 116 - 117 e 119 do plenário; 

- 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 
e 20 da Comissão de Constituição e Justiça; 

- I - II - III - IV - V - XI - XII - XIII - XIV -
XV - XVI - XVII - XI1í{ - XX - XXII - XXIII - XXIV -
xxv - XXVI - XXVII -- XXVIII - XXIX - XXXIII da Co-
missão de Finanças: - 1 da Comissão de Economia; 

- subemendas A, à E1menda n.º 14; B e C às Emendas 1 -
2 - 24 - 63 - 84 e 123 apresentadas pela Comissão de Justiça; 

- subemendas às Emendas 17 - 41 - 43 - 69 e 72, ainda 
apresentadas pela Comissão de Justiça; 

- subemendas às Emendas números: 2 e 63 - 35 - 71 -
114 e 124 apresentadas pela Comissão de Finanças; 

- subemenda à Emenpa n.o 44 apresentada pela Comissão de 
Economia teve o cuidado qe guardar absoluta fidelidade ao texto 
vencido, limitando-se, apenas, a fazer as correções gramaticais ou 
de remissões, indispensáveis, e a dar à matéria, com alteração da 
numeração dos artigos, tr\Elnspostos para melhor sistematização, 
uma ordenação mais adequada, na qual pensa haver incluído, sem 
qualquer omissão, tôdas as modificações resultantes da livre mani-
festação do plenário. 

E cumprindo, assim, a tarefa que o Regimento lhe defere 
relação às proposições cuja redação de vencido lhe seja reservada, 
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oferece, em separado, o texto do Projeto n.º 1. 516, em condições de 
sofrer discussão e votação no turno regimental conclusivo. 

Sala "Afrânio de Melo Franco", em 3 de setembro de 1952. -
Marrey Júnior, Presidente. - Antônio Balbino, Relator. 

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

Cr$ 
com motor até 5 H.P. 400,00 
com motor de mais de 5 até 10 H.P . . . . .. . .. . . 1.000,00 
com motor de IIJ.ais de 10 até 20 H.P. .......... 2.400,00 
com IIJ.Otor de IIJ.ais de 20 até 30 H.P . ... . .. . . . . 4.000,00 
com motor de IIJ.ais de 30 até 50 H.P . . .. . . .. .. . 6.400,00 
com IIJ.otor de IIJ.ais de 50 até 100 H. P. . ........ . 12.000,00 
com IIJ.otor de IIJ.ais de 100 H.P. . ............... . 20.000,00 

Nota: - As contribuições devidas pelos proprietários de em-
barcações destinadas a fins industriais e comerciais, conquanto 
privativas, são as constantes da tabela a seguir. 

b) Para transportes industriais ou comerciais: 
Cr$ 

coIIJ. motor até 10 H. P. . ........................ . isentos 
com motor de IIJ.ais de 10 até 20 H. P. . ........ . 200,00 
coIIJ. motor de IIJ.ais de 20 até 30 H. P. . ........ . 400,00 
com motor de mais de 30 até 50 H. P. . ........ . 800,00  
coIIJ. motor de IIJ.ais de 50 até 100 H. P. . ........ . 1.200,00  
com motor de IIJ.ais de 100 H. P. . ................ . 2.000,00  

Nota: 1.ª - Reduzem-se a cinqüenta por cento as contribui-
ções quando se referirem a embarcações equipadas com motores 
de mais de cinco anos de uso, caso em que serão isentas as em-
barcações até 20 H.P. 

Nota: 2.ª - Isentam-se tôdas as embarcações com motores 
com mais de quinze anos de uso e as que se destinem à pesca até 
20 H.P. desde que seja a única possuída e diretamente explorada 
pelo proprietário. 

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

Cr$ 
com motores até 150 H. P. . ...................... . 5.000,00 
com motores de IIJ.ais de 150 até 450 H. P. 10.000,00 
com motores de IIJ.ais de 450 até 1. 000 H. P. . .. . 20.000,00 
com motores de IIJ.ais de 1.000 até 2.000 H.P.... . 25.000,00 
com motores de mais de 2. 000 H. P. . ........... . 50.000,00 
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b) Para transportes industriais ou comerciais e serviços 
especializados: 

Cr$ 
Com motores até 150 H.P...................... . 500,00 
Com motores de mais de 150 até 450 H. P. . ...... . 1.000,00 
Com motores de mais de 450 até 1.000 H.P...... . 2.000,00 
Com motores de· mais de 1.000 até 2.000 H.P...... . 2.500,00 
Com motores de mais de 2.000 H .P. . ............ . 5 .000,00 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Lobo Carneiro 
para encaminhar a votação. 

O SR. LOBO CARNEIRO (Para encaminhar a votação) * -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, no momento em que se encerra, 
nesta Casa, a votação do projeto da Petrobrás, desejo manifestar o 
meu ponto de vista, aliás já afirmado na primeira discussão. O 
que saiu da segunda discussão, Sr. Presidente, foi o projeto de pl'i-
meira discussão piorado, com a consagração das concessões de 
refinarias aos dois grupos particulares do Distrito Federal e de 
São Paulo. O que se ap~ovou nesta Casa não foi, em absoluto, o 
monopólio estatal, como insinua a propaganda oficial, e sim um 
falso monopólio de uma sociedade mista, que operará através de 
subsidiárias, tôdas elas com a participação de capitais privados 
ficando fora dêsse falso pionopólio o comércio distribuidor ataca-
dista e as refinarias particulares. 

Desta maneira, Sr. fresidente, repito, um Govêrno como o 
nosso, que se caracteriza pela sua submissão crescente às exigên-
cias dos trustes, de moµopólio norte-americanos, terá tôdas as 
oportunidades para fazer com os trustes, as negociações, a fim de 
lhes dar o contrôle do nosso petróleo. 

Sr. Presidente, os res·ultados da primeira votação da Petrobrás 
nesta Casa foram exami:qados nos três grandes Congressos Regio-
nais de Defesa do Petróleo, que se realizaram em Recife, São Paulo 
e Pôrto Alegre. 

Sr. Presidente, nesses três congressos, o povo brasileiro, atra-
vés dos seus delegados, e}~primiu a sua condenação aos resultados 
da votação da Petrobrás nesta Casa e deliberaram prosseguir em 
sua campanha pelo estabelecimento de verdadeiro monopólio esta-
tal, que é a tese pela qu;al a opinião pública se vem batendo bá 
mais de quatro anos. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Vou ler, Sr. Presidente, as resoluções do Congresso de São 
Paulo que desejo fiquem constando das atas dos trabalhos desta 
Cãmara, corno exprimindo o ponto de vii:te_ daqueles brasileiros que 
se congregam em tôrno do Estudo de Defesa do Petróleo e do 
Centro Nacional. 

São as seguintes as resoluções: 

Resoluções do Congresso Regional em Defesa do Pe-
tróleo realizado em São Paulo, nos dias 5 a 7 de setembro 
de 1952. 

I - O Congresso Regional de Defesa do Petróleo: 
tendo analisado e discutido os resultados da votação 

na Câmara Federal do Projeto n.º 1. 516, que institui a 
Petrobrás, proclama: 

1) que as modificações introduzidas no projeto ori-
ginal enviado pelo Presidente da República, em função do 
chamado "acôrdo parlamentar" promovido pelo govêrno 
por intermédio do Líder da Maioria não eliminaram dêsse 
projeto as possibilidades de penetração dos trustes e por-
tanto não lhe tiraram o caráter entreguista; 

2) que o que foi aprovado na Câmara dos Deputados 
não é o monopólio estatal, como insinua a propaganda 
oficial, e sim um pretenso monopólio de urna emprêsa 
mista e de um número indefinido de companhias "subsi-
diárias" por ela organizadas; 

3) que ficou excluído dêsse falso monopólio o co-
mércio atacadista dos produtos obtidos do petróleo nacicr 
nal, permitindo-se dêsse modo a entrega de um dos ramos 
principais e mais lucrativos da indústria - a distribuição 
a ernprêsas com capital cem por cento estrangeiro, subsi-
diárias ou filiais dos trustes; 

4) que ficaram também excluídas do referido "mo-
nopólio" as refinarias particulares em funcionamento e 
aquelas simolesmente autorizadas, isto é, foram mantidas 
as- escandalosas concessões aos grupos Soares Sampaio -
Correia e Castro (Refinaria União, de São Paulo) e Pei-
xoto de Castro (Refinaria do Distrito Federal); 

5) que tanto na emprêsa principal, a Petrobrás, 
como em suas subsidiárias, haverá a participação de ca-
pitais particulares, com todos os seus graves inconvenien-
tes e perigos, como a penetração dos trustes através dos 
"testas-de-ferro" e o desvio dos lucros, que deveriam bene-
ficiar a todo o povo, para os bolsos de grupos privilegiados; 

42 - 2G 24i5 
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6) que o sistema de operação da Petrobrás através 
de subsidiárias facilitará tôda espécie de manobras para 
dar aos trustes estrangeiros o domínio do nosso petróleo, 
seja por meio de empréstimos externos que envolvam 
ingerência das entidades financiadoras - como pretende 
a Socony Vacuum, servindo-se do grupo Max Leitão na 
projetada Refinaria de Niterói, seja pela entrega aos trus-
tes da distribuição comercial dos produtos; 

7) que, evidenciando ainda mais o caráter entre-
guista do que foi aprovado na Câmara, o artigo 37 do 
projeto determina expressamente que poderão ser dire-
tores da Petrobrás pessoas ligadas por interêsses a com-
panhias de petróleo; 

8) que as emendas introduzidas no projeto original 
do govêrno constituem dêste modo uma burla, com a qual 
o govêrno tenta mistificar a opinião pública a fim de 
desmoralizar a Campanha do Petróleo, para melhor aten-
der às imposições dos trustes; 

9) que a votação do projeto da Petrobrás na Câmara 
Federal representa uma afronta ao povo brasileiro, que em 
mais de quatro anos de campanha cívica se tem mani-
festado de mane~ira inequívoca pelo monopólio estatal 
para tôdas as fases da exploração do petróleo - pesquisa, 
lavra, refinação, transporte especializado e comércio 
atacadista". 

Sr. Presidente, essas ;resoluções dos Congressos Regionais de 
São Paulo, reunidos depois da primeira votação nesta Casa, cons-
tituem a minha declaração de voto contra a Petrobrás. 

Encerrando, declaro que nos têrmos da resolução dos Congres-
sos Regionais, meu voto é contra o Projeto n.º 1. 516, tal como 
acaba de ser emendado nesta Casa. (Muito bem. Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE~- Os Srs. que aprovam o projeto queiram 
ficar como estão. (Pausa). 

Aprovado. 
Vai à Comissão de Reqação. 

Nada mais havendo a tratar vou levantar a sessão. 



SESSÃO EM 22 DE SETEMBRO DE 1952 
........... ' ................................................ .  

EXPEDIENTE 

O SR. LAURO CRUZ -Envia à Mesa a seguinte comunicação: 
Senhor Presidente, Senhores Deputados: 
Por motivo de luto, em virtude do falecimento de meu pai, 

ocorrido na semana passada, não estive presente à sessão desta 
Câmara em que se votaram as últimas emendas ao Projeto da 
Petrobrás, inclusive a da autoria do nobre Deputado Saturnino 
Braga. Tivesse podido comparecer e o meu voto seria favorável, 
contrário, portanto, à Emenda n.º 21, anteriormente aprovada, que 
acarretou sensível prejuízo à economia de meu Estado e de outros 
da Federação. 

Lamento sinceramente, embora respeite, a resolução tomada 
por esta Câmara. Por todos os motivos, São Paulo merece por parte 
dêste Parlamento uma atenção que não se expressou em absoluto 
na emenda aprovada e no espírito que reinou no Plenário quando 
de sua discussão e votação. 

Tenho ainda esperanças de que fatos posteriores venham cor-
rigir a injustiça que, a meu ver, se praticou contra um Estado 
dêste País que não é superado por nenhum outro em patriotismo, 
desprendimento, espírito de trabalho, cooperação desinteressada 
para solução dos grandes problemas nacionais e que sempre se 
identificou da maneira mais alta, mais digna e mais humana com 
as dificuldades, as vicissitudes e as provações que têm atingido 
outros Estados de nossa terra. 

Com essas palavras, justifico aos meus coestaduanos a minha 
ausência a sessão tão memorável, a que só não compareci por mo-
tivo da mais alta significação, qual o do respeito sagrado que 
devemos à memória de nossos entes mais caros. 





SESSÃO EM 23 DE SETEMBRO DE 1952 

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

... . . ..... . . . . . . . .. . . . ...... . . . . . .. . . .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
EXPEDIENTE 

REDAÇÃO FINAL 

Projeto n.º 1. 516-E - 1951 

Redação Final do Projeto n.º 1.516-D, de 1951, que 
dispõe sôbre a política nacional do petróleo, define as 
atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui a 
Sociedade por ações "Petróleo Brasileiro S. A.", e dá ou-
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPíTULO I 

Disposições preliminares 

Art. 1.° Constituem monopólio da União: 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e outros hidro-
carbonetos fluidos e gases raros, existentes no território nacional; 

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

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

Art. 2.º A União exercerá o monopólio estabelecido no artigo 
anterior: 
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I - por meio do Conselho Nacional do Petróleo, como órgão 
de orientação e fiscalização; 

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

CAPÍTULO II 

Do Conselho Naci.onal do Petróleo 

Art. 3.0 O Conselho Nacional do Petróleo, órgão autônomo, 
diretamente subordinado ao Presidente da República, tem por 
finalidade superintender as medidas concernentes ao abastecimento 
nacional de petróleo. 

§ 1.º Entende-se por abastecimento nacional de petróleo a 
produção, a importação, a exportação, a refinação, o transporte, 
a distribuição e o comércio de petróleo bruto, de poço ou de xisto, 
assim como de seus der~vados. 

§ 2.º Ainda se inclpi na esfera da superintendência do Con-
selho Nacional do Petró~eo o aproveitamento de outros hidrocar-
bonetos fluidos e de gaseis raros. 

Art. 4.º O Conselho Nacional do Petróleo continuará a reger-
-se, na sua organização €~funcionamento, pelas leis em vigor, com 
as modificações decorrentes da presente lei. 

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

CAPÍTULO III 

Da Sociedade por Ações "Petróleo Brasileiro 8 .A." (Petro'b'rás) 
e suas subsidiárias 

SEÇAO 1 

Da Constituição da Petrobrás 

Art. 5.º Fica a Uni;ão autorizada a constituir, na forma da 
lei, uma sociedade por ações, que se denominará Petróleo Brasileiro 
Sociedade Anônima e usará a sigla ou abreviatura de Petrobrás. 
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Art. 6.º A Petróleo Brasileiro S.A. terá por objeto a pesquisa, 
a lavra, a refinação, o comércio e o transporte do petróleo - pro-
veniente de poço ou de xisto - e de seus derivados bem como de 
quaisquer atividades correlatas ou afins. 

Parágrafo único. A pesquisa e a lavra, realizadas pela Socie-
dade, obedecerão a planos por ela organizados e aprovados pelo 
Conselho Nacional elo Petróleo, sem as formalidades exigentes de 
limitações de área, e outras julgadas dispensáveis, em face do 
Decreto-lei n.0 3. 236, de 7 de maio de 1941, autorizando-as o Con-
selho em nome da União. 

Art. 7.0 O Presidente da República designará por decreto o 
representante da União nos atos constitutivos da Sociedade. 

§ 1.º Os atos constitutivos serão precedidos: 
I - Pelo estudo e aprovação do projeto de organização dos 

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

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

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

para constituirem 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 Con-
selho Nacional do Petróleo, cuja ata deverá conter os Estatutos 
aprovados, bem como o histórico e o resumo dos atos constitutivos, 
especialmente da avaliação dos bens e direitos convertidos em 
capital. 

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

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

SEÇÃO II 

Do capital da Petrobrás 

Art. 9.º A Sociedade terá inicialmente o capital de ....... . 
Cr$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros), dividido em 
20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias nominativas, do 
valor de Cr$ 20,00 (duzentos cruzeiros) cada uma. 

§ 1.º Até o ano de 1957, o capital será elevado a um mínimo 
de Cr$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de cruzeiros), na forma 
prevista no artigo 12. 

§ 2.0 As ações da Sociedade serão ordinárias, com direito de 
voto, e preferenciais, sempre sem direito de voto, e inconversíveis 
em ações ordinárias pode:lldo 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 artigo 9.0 do Decreto-
-lei n.º 2. 627, de 26 de ~etembro de 1940. 

§ 3.o As ações preferenciais terão prioridade no reembôlso do 
capital e na distribuição do dividendo mínimo de 5 % . 

§ 4.º As ações da Sociedade poderão ser agrupadas em títulos 
múltiplos de ioo (cem) a 100.000 (cem mil) ações, sendo nos 
Estatutos regulado: o agrupamento e o desdobramento de acôrdo 
com a vontade de acionist~s. 

Art. 10. A União subscreverá a totalidade do capital inicial da 
Sociedade, que será expresso em ações ordinárias e, para sua inte-
gralização, disporá de bens e direitos que possui, relacionados com 
o petróleo, inclusive a permissão para utilizar jazidas de petróleo, 
rochas betuminosas e pirobetuminosas, e de gases naturais; e 
também subscreverá, em todo aumento de capital, pelo menos 51 % 
(cinqüenta e um por cen~o) das ações ordinárias, bem como das 
preferenciais, que foram ipmitidas. 

§ l.º Se o valor dos bens e direitos referidos neste artigo, 
apurado mediante avaliação aprovada pelo Conselho Nacional do 
Petróleo, não bastar para a integralização do capital, a União o 
fará em dinheiro. 
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§ 2.º Fica o Tesouro Nacional, no caso previsto no parágrafo 
anterior, autorizado a fazer adiantamentos sôbre a receita dos 
tributos e contribuições destinados à integralização do capital da 
Sociedade, ou a efetuar operações de crédito por antecipação da 
receita até a quantia de Cr$ 1. 500. 000. 000,00 (um bilhão e qui-
nhentos milhões de cruzeiros). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. Os atos relativos a veículos automóveis 
compreendidos na competência da União só poderão ser realizados 
depois de feito o pagam(mto da contribuição a que se refere êste 
artigo, promovendo o Gqvêrno convênio ou entendimento com as 
demais entidades de diref to público para que, em relação ao licen-
ciamento e emplacamento anual daqueles veículos, nos limites de 
sua competência seja prestada colaboração no mesmo sentido. 

Art. 16. Os recursos destinados à Sociedade pela União, pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, ou por particulares, serão 
recolhidos, desde que não aplicados imediatamente na integrali-
zação de ações ou na U11mada de obrigações, a conta ou contas 
especiais no Banco do B:rasil. 

§ l.º A União, por intermédio do representante designado nos 
têrmos do Art. 7.º, poderá movimentar os recursos destinados por 
esta lei à Petrobrás, antes de sua constituição, de acôrdo com as 
instruções do Ministro da Fazenda para ocorrer às respectivas 
despesas. 

§ 2.º Ainda que não tenham sido distribuídas as ações cor-
respondentes ao aumento de capital a Sociedade poderá movi-
mentar as contas especiais referidas neste artigo. 

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

Dos acionistas da Petrobrás 

Art. 18. Os Estatutos da Sociedade, garantida a preferência 
às pessoas jurídicas de direito público interno, poderão admitir 
como acionistas somente: 

I - as pessoas jurídicas de direito público interno; 
II - o Banco do Brasil e as sociedades de economia mista, 

criadas pela União, pelos Estados ou Municípios, as quais, em con-
seqüência de lei, estejam sob contrôle permanente do Poder 
Público; 

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

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

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) . 

SEÇÃO IV 

Da diretoria e do conselho fiscal da Petrobrás 

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

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

e demissível "ad nutum", com direito de veto sôbre as decisões do 
próprio Conselho e da Diretoria Executiva; 

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

d) Conselheiros eleitos pelas pessoas físicas e jurídicas de 
direito privado, em número mâximo de 3 (três) e com mandato de 
3 (três anos). 

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

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

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

§ 5.º Do veto do Presidente, ao qual se refere a letra a do 
§ 1.º, haverá recurso "ex officio" para o Presidente da República, 
ouvido o Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 6.º Os 3 (três) primeiros Diretores serão nomeados pelos 
prazos de respectivame~te, 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) anos de 
forma a que anualmente termine o mandato de um Diretor. 

Art. 20. O Conse~o Fiscal será constituído de 5 (cinco) 
membros, com mandato de 5 (cinco) anos e honorários não infe-
riores a dois terços dos gue percebem os diretores. 

Parágrafo único. A União elegerá um representante, as pes-
soas físicas e jurídicas d(~ direito privado outro; as demais pessoas 
jurídicas de direito público, três, assegurado, neste caso, ao grupo 
de acionistas que representar um terço dos votos, o direito de ele-
ger separadamente um membro. 

Art. 21. O Conselho Fiscal da Petróleo Brasileiro S. A. terá as 
atribuições constantes do Art. 127 do Decreto-lei n. o 2. 627, de 26 de 
setembro de 1940, não se lhe aplicando o Decreto-lei n.0 2.928, de 
31 de dezembro do mesmo ano. 

SEÇÃO V 

Dos favores e ol)rigações atribuídos à Petrobrás 

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

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

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

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

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

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

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

Art. 27. A Sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a 
pagar aos Estados e Territórios onde fizerem a lavra de petróleo 
e xisto betuminoso e a extração de gás, indenização correspondente 
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a 5 % (cinco por cento) sôbre o valor de cada barril de óleo extraido 
ou da tonelada de xisto ou do metro cúbico de gás. 

§ 1.o Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão fixados 
pelo Conselho Nacional do Petróleo. 

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

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

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

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

Art. 29. Os direitos relativos a concessões e autorizações refe-
rentes a jazidas de óleo 1mineral, refinarias e oleodutos que a So-
ciedade receber da Uni~.o serão inalienáveis ainda quando como 
valor econômico, seja, pela Petrobrás, cedido o seu direito de uti-
lização dos mesmos a qqalquer de suas subsidiárias. 

Art. 30. Não ocornmdo a desapropriação, a Petrobrás inde-
nizará pelo seu justo valor os proprietários do solo pelos prejuízos 
causados com a pesquisu. ou lavra. 

Art. 31. A Petrobrá1s deverá manter um coeficiente mínimo de 
reservas de óleo nos campos petrolíferos. 

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

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

Art. 33. A direção da Petrobrás é obrigada a prestar as infor-
mações que lhe forem solicitadas pelo Congresso Nacional acêrca 
dos seus atos e deliberações. 
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Art. 34. Quando o acionista fôr pessoa jurídica de direito pú-
blico, ser-lhe-á facultado o exame dos papéis e documentos da 
sociedade para o fim de fiscalização das contas. 

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

SEÇÃO VI 

Disposições relativas ao pessoal da Petrobrás 

Art. 36. Os militares e os funcionários públicos civis da União 
e das entidades autárquicas, paraestatais e das sociedades de eco-
nomia mista, poderão servir na Petrobrás 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 venci-
mentos, gratificações ou quaisquer outras vantagens sob pena de 
se considerar como tendo renunciado ao cargo primitivo. 

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

Art. 37. Não se aplica aos diretores, funcionários e acionistas 
da Petróleo Brasileiro S . A. o disposto na alínea e do Art. 2.o do 
Decreto-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. 38. A Sociedade contribuirá para a preparação do pes-
soal técnico necessário aos seus serviços, bem como de operários 
qualificados, através de cursos de especialização, que organizará, 
podendo também conceder auxílios aos estabelecimentos de ensino 
do País ou bôlsas de estudo para a preparação no exterior e outros 
meios adequados. 

SEÇÃO VII 
Das subsidiárias da Petrobrás 

Art. 39. A Sociedade operará diretamente ou através das 
suas subsidiárias, organizadas com aprovação do Conselho Nacional 
do Petróleo, e nas quais deverá deter sempre a maioria das ações 
com direito a voto. 
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§ 1.º Nas emprêsas organizadas pela Sociedade será garantida 
preferência às pessoas jurídicas de direito público interno, para a 
aquisição de ações, podendo ser admitidos outros acionistas, nos 
têrmos da legislação em vigor. 

§ 2.º As subsidiárias que tenham por objeto o transporte e 
o abastecimento do mercado interno só poderão ter como acionistas 
privados as pessoas físicas e jurídicas que atendam aos requisitos 
do Art. 3.º do Decreto n.º 395, de 29 de abril de 1938. 

§ 3.0 Poderá o Conselho Nacional do Petróleo determinar que, 
numa emprêsa organizada pela Sociedade, sejam obedecidos limi-
tes, para cada acionista privado, na aquisição de ações com direito 
a voto. Dessa decisão caberá recurso para o Presidente da República. 

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

§ 5.º Na constituição dos corpos de direção das subsidiárias 
serão adotados critérios análogos aos estabelecidos nesta lei, asse-
gurada ademais às pesso~s de direito público, com interêsse rele-
vante naquelas emprêsas1 a representação na diretoria executiva. 

Art. 40. Ao Estado e:m cujo território fôr extraído ou refinado 
óleo cru ou explorado gás natural será assegurada a preferência, 
com o concurso dos seus municípios, para a participação nas socie-
dades subsidiárias destin~das à sua refinação ou distribuição, até 
o montante de 20% (vinte por cento) do seu capital. 

§ 1.0 Sempre que q Estado produtor de petróleo ou de gás 
manüestar o propósito qe usar da preferência de que trata êste 
artigo ser-lhe-ão atribuíc~as ou transferidas pela Petrobrás, nos 
limites prefixados, as ações que o mesmo se proponha tomar e para 
cuja integralização serão, previamente, estabelecidos os prazos e 
condições que, visando 1:1. facilitar a colaboração do Estado, não 
sacrifiquem, no entanto, os interêsses relacionados com a consti-
tuição e o funcionamen~;o da subsidiária de que o mesmo deva 
participar. 

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

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

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

CAP:tTULO IV 

Disposições finais 

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

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

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

Art. 46. A Petróleo Brasileiro S. A. poderá, independente-
mente de autorização legislativa especial, participar, como acio-
nista, de qualquer das emprêsas de refinação de que tratam os 
artigos antecedentes para o fim de torná-la sua subsidiária. 

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

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

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

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

4X - 26 245 
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Art. 50. Sempre que o Conselho Nacional do Petróleo tiver 
que deliberar sôbre assunto de interêsse da Sociedade, o presidente 
desta participará das sessões plenárias, sem direito a voto. 

Art. 51. Na regulamentação desta lei, o Poder Executivo dis-
ciplinará relações entre a Sociedade e o Conselho Nacional do Pe-
tróleo. 

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

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

Art. 53. Do total do impôsto único sôbre combustíveis e lu-
brificantes, de que trata a Lei n.0 302, de 13 de julho de 1948, 48% 
(quarenta e oito por cento) serão entregues aos Estados e ao Dis-
trito Federal, feita a disi;ribuição separadamente para os produtos 
de óleo cru extraído no :pais e para os de óleo importado. 

§ 1.º A receita resµltante de produtos do óleo cru extraído 
no país dividir-se-á em 4 (quatro) partes iguais cada uma das 
quais será distribuída reispectivamente por Estados e Distrito Fe-
deral em proporção: a) à superfície; b) à população; e) ao 
consumo de lubrificante1s e combustíveis; d) à produção de óleo 
cru. 

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

§ 3.o As proporções de consumo previstas nos parágrafos 
anteriores serão calculadas sôbre as quantidades efetivamente con-
sumidas em cada unidatj.e federativa e não sôbre o impôsto pago. 

§ 4.0 A distribuiçãQ da quota do impôsto único atribuída pela 
Lei n.º 302, de 13 de julho de 1948, aos Municípios far-se-á também 
no que fôr aplicável, pelps critérios dos parágrafos anteriores. 

§ 5.º Os novos critérios de distribuição, estabelecidos no pre-
sente artigo, só vigorarijo a partir de 1954. 
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Art. 54. Anualmente o Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem empregará em obras rodoviárias, nos Territórios Fe-
derais, quantia não inferior à quota que caberia a cada um, caso 
participasse da distribuição prevista no Art. 49 da preseate lei, 
tomando-se por base a arrecadação do ano anterior. 

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

Sala "Alcindo Guanabara", em 23 de setembro de 1952. -
Gétúlio Moura, Presidente. - Saulo Ramos, Relator. - Antônio 
Peixoto. - Moura Rezende. 

TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 15 DESTA LEI 

A) Automóveis, inclusive camionetas: 
a) Particulares: 

Cr$ 
Até o pêso de 1.000 kg, inclusive ............... . 1.000,00 
De mais de 1.000 a 1.500 kg, inclusive ............. . 2.000,00 
De mais de 1.500 a 1.800 kg, inclusive ............. . 4.000,00 
De mais de 1.800 kg ............................. . 8.000,00 

Nota 1.ª: Reduzem-se de 10% as contribuições quanto aos 
automóveis de mais de 3 anos de fabricação; de 20 % quanto aos 
de mais de 3 atê 5 anos; de 40% quanto aos de mais de 6 até 7 
anos e, assim sucessivamente, elevando-se a redução a mais 10%, 
na proporção do aumento de cada ano de fabricação, até isentarem-
-se todos de mais de 12 anos. 

Nota 2.ª: Aplicam-se aos jipes e outros automóveis de redu-
zido valor, utilizados em atividades rurais, agropecuârias, florestais, 
minerais e em obras públicas, as bases de contribuição a seguir 
especificadas para os automóveis de aluguel. 

b) de aluguel: 
Cr$ 

Até o pêso de 1.000 kg, inclusive ................. . 200,00 
De mais de 1.000 a 1.500 kg ................... . 400,00 
De mais de 1.500 a 1.800 kg ..................... . 800,00 
De pêso superior a 1.800 kg ....................... . 1.600,00 

Nota: Reduzem-se de 50% (cinqüenta por cento) as contri-
buições quando se relacionarem com automóveis de mais de cinco. 
anos de fabricação, caso em que os de pêso até 1. 000 quilogramas 
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ficam isentos e isentam-se todos os automóveis de mais de dez 
anos de fabricação, bem como qualquer outro que seja o único pos-
suído e diretamente explorado pelo proprietário. 

B) Caminhões e outros veículos de carga: 
Cr$ 

De menos de uma tonelada de carga ............. . 200,00  
De uma a duas toneladas de carga ............... . 400,00  
De duas a cinco toneladas de carga ............... . 800,00  
De cinco a sete toneladas de carga ............... . 1.200,00  
De sete a dez toneladas de carga ................. . 1.600,00  
De mais de dez toneladas de carga ............. . 2.000,00  

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

C) ônibus: 
Cr$ 

Com capacidade até 20 passageiros, inclusive ..... . 1.600,00 
Com capacidade de 21 a 30 passageiros ........... . 2.400,00 
Com capacidade de 31 a 40 passageiros ........... . 3.200,00. 
Com capacidade de 41 ou mais passageiros ..... . 4.000,00 

D) Veículos Aquá t~cos: 
a) Particulares, pafa recreio: 

Cr$ 

Com motor até 5 H.P .......................... . 400,00 
Com motor de mais qe 5 até 10 H. P. . .......... . 1.000,00 
Com motor de mais de 10 até 20 H.P ............ . 2.400,00 
Com motor de mais de 20 até 30 H. P. . ............ . 4.000,00 
Com motor de mais de 30 até 50 H. P. . .......... . 6.400,00 
Com motor de mais de 50 até 100 H. p. . . . . . . . . . . . . 12. 000,00 
Com motor de mais de 100 H. P. . .. . .. . . . . .. .. . . . . 20. 000,00 

Nota: As contribuições devidas pelos proprietários de em-
barcações destinadas a fins industriais e comerciais, conquanto 
privativas, são as constaptes da tabela a seguir. 
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b) Para transportes industriais ou comerciais: 
Cr$ 

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

Nota l.ª: Reduzem-se de 50% (cinqüenta por cento) as con-
tribuições quando se referirem a embarcações equipadas com mo-
tores de mais de cinco anos de uso caso em que serão isentas as 
embarcações até 20 H.P. 

Nota 2.ª: Isentam-se tôdas as embarcações com motores de 
mais de quinze anos de uso e as que se destinem à pesca até 20 H.P., 
desde que seja a única possuída e diretamente explorada pelo 
proprietãrio. 

E) Veículos Aéreos: 

a) Para transporte privado ou de recreio: 
Cr$ 

com motores até 150 H. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 000,00 
Com motores de mais de 150 até 450 H. P. . . . . . . . . 10. 000,00 
Com motores de mais de 450 até 1.000 H. P. 20. 000,00 
Com motores de mais de 1.000 até 2.000 H. P. . . . . . . 25. 000,00 
Com motores de mais de 2.000 H.P. . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 

b) Para transportes industriais ou comerciais e serviços 
especializados: 

Cr$ 
Com motores até 150 H.P. . . . . .. .. .. .. . . . . .. . . .. 600,00 
Com motores de mais de 150 até 450 H. P. . . . . . . . . . . 1. 000,00 
Com motores de mais de 450 até 1.000 H. P. 2. 000,00 
Com motores de mais de 1.000 até 2.000 H. P. . . . . . . 2. 600,00 
Com motores de mais de 2.000 H.P. .. . .. .. .. .. . .. 5.000,00 

c) Para instrução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . isentos 

Sala "Alcindo Guanabara", 23 de setembro de 1952. - Getúlio 
Moura, Presidente. - Saulo Ramos, Relator. -Antônio Peixoto. -
Moura Rezende. 





SESSÃO EM 25 DE SETEMBRO DE 1952 
.............................................................  
. . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . .... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 

ORDEM DO DIA 

o SR. PRESIDENTE - Há sôbre a mesa, redação final, já 
impressa. 

Redação Final do Projeto n.0 1.516-E, de 1951, que dispõe sôbre 

a política nacional do petróleo, define as atribuições do Conselho 
Nacional do Petróleo, institui a Sociedade por ações "Petróleo Bra-

sileiro S. A.", e dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE - A esta redação final foi oferecida e 
vai à Comissão de Redação a seguinte 

Emenda 

Ao artigo 27: substituam-se as expressões: "de cada barril de 
óleo extraído ou da tonelada de xisto ou do metro cúbico de gás" 
pelas expressões: "do óleo extraído ou do xisto ou do gás". 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 1952. - Lobo Carneiro. 

Justificação 

A redação final publicada do artigo 27 do Projeto n.º 1.516-E, 
de 1951, contém incoerência notória, ao mencionar três unidades 
de medida das quais duas (toneladas e metro cúbico) pertencem ao 
sistema métrico decimal, e um (barril) pertence a um sistema de 
unidades práticas norte-americanas; contém além disso absurdo 
manifesto, quando adota uma unidade de medida, o barril, que não 
é legal no Brasil, e não pode portanto figurar numa lei brasileira. 

A legislação metrológica brasileira, cuja regulamentação foi 
aprovada pelo Decreto n.º 4.257, de 16 de junho de 1939, estabelece 
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que as unidades legais de medida em nosso país são exclusivamente 
as do sistema métrico. Nenhuma lei, decreto, regulamento, contrato 
oficial ou escritura ou publicação do Govêrno pode adotar outras 
unidades de medida que não as do sistema métrico, que são as 
únicas legais. Funciona mesmo no Ministério do Trabalho a Co-
missão de Metrologia, que tem, juntamente com o Instituto Na-
cional de Tecnologia, a função de zelar pela fiel aplicação da refe-
rida legislação metrológica. Ora, o barril não é uma unidade legal 
de medida no Brasil, pois não pertence ao sistema métrico. O barril 
é uma unidade de medida de capacidade norte-americana, equiva-
lente a 42 galões (cêrca de 159 litros). Os países que adotam o 
sistema métrico medem o petróleo em metros cúbicos (volume) ou 
em toneladas (massa). Os países latino-americanos, como a Argen-
tina e o Uruguai, utilizam como unidade o metro cúbico. Os paí-
ses europeus, com exceção da Inglaterra, utilizam a tonelada. A 
lei que criou o impôsto único, bem como o Projeto n.º 1.517, 
baseiam-se na medida dps derivados do petróleo em toneladas, 
seguindo-se dêste modo o critério dos países europeus que adotam 
o sistema métrico. Não sefia possível, em face da legislação metro-
lógica brasileira, baseada em Convenção internacional ratificada 
pelo Brasil, adn;litir a redação do Art. 27 do Projeto n.º 1.516 tal 
como foi publicada, fazendo-se referência à unidade barril, que não 
pertence ao sistema métriico, e sim a um sistema de unidade norte-
-americano. 

Na emenda apresentada, proponho simplesmente a supressão 
de quaisquer referências às unidades de medida, pois o que inte-
ressa no caso é o valor do óleo, do xisto, ou do gás extraído. Se a 
Comissão de Redação preterir poderá apresentar subemenda, subs-
tituindo a expressão barril por tonelada ou metro cúbico. Final-
mente, esclareço que a apresentação desta emenda de redação não 
importa na aceitação por mim do Projeto n.º 1. 516, contra o qual 
votei, pois considero a si+a aprovação uma verdadeira afronta ao 
povo brasileiro, que há vários anos vem se batendo pelo monopólio 
estatal para a exploração do nosso petróleo. 

Sala das Sessões, 25 de sr.tembro de 1952. - Lobo Carneiro . 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . 
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O SR. GETÚLIO MOURA - Sr. Presidente, peço a palavra, 
como Presidente da Comissão de Redação, para dar parecer à 
emenda oferecida ao Projeto n.o 1. 516-C, de 1951. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. GETÚLIO MOURA (*) - Sr. Presidente, na qualidade 

de Presidente da Comissão de Redação, venho dar parecer verbal 
à emenda apresentada ao Projeto n.º 1. 516-E, de 1951, que está em 
regime de urgência. O parecer da Comissão é inteiramente favo-
rável à emenda apresentada pelo Deputado Lobo Carneiro. Sua 
Excelência manda substituir, no artigo 27, as expressões: "de cada 
barril de óleo extraído, ou da tonelada de xisto, ou do metro cúbico 
de gás" pelas expressões: - "do óleo extraído ou do xisto ou do 
gás". 

Parece-nos a emenda inteiramente procedente, porque, no sis-
tema métrico brasileiro, não temos "barril" como medida. Julgo 
que o projeto fica mais técnico e melhor redigido . 

'.É o parecer da Comissão. (Muito bem; muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Em discussão. 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação a redação final já impressa. 
Os Srs. que aprovam a emenda, nos têrmos do parecer do 

Relator, queiram ficar como estão. (Pausa). 
Aprovada. 
Os Srs. que aprovam a redação final do Projeto n.º 1.516-C, 

de 1951, queiram ficar como estão. (Pausa). 
Aprovada. 
Vai ao Senado. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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do Sr. Lôbo Carneiro (questão de ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227  
do Sr. Gustavo Capanema (encaminhamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228  
do Sr. Vieira Lins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234  
do Sr. Lôbo Carneiro (pela ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235  
do Sr.Ernani Sátiro (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243  
do Sr. Raimundo Padilha (explicação pessoal) . . . . . . . . . . . . . . . . 253  
do Sr. Mauricio Joppert (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257  
do Sr. Lôbo Carneiro (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259  

SESSAO EM 3 DE SETEMBRO DE 1952  

Expediente 

Redação p/ 2.ª discussão do Projeto 1 516-C/1951 263  

SESSAO EM 4 DE SETEMBRO DE 1952  

Expediente - Discursos: 

do Sr. Orlando Dantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281  
do Sr. Lôbo Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290  
do Sr. Tenório Cavalcanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301  
do Sr. Plínio Coelho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308  
do Sr. Saturnino Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314  
do Sr. Moura Andrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328  
do Sr. Aliomar Baleeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338  
Emendas apresentadas: de 1a24 .. .. . . . . . . . ...... .. . . . . . . . . . .. 345  

SESSAO EM 5 DE SETEMBRO DE 1952  

Expediente - Discursos: 

do Sr. Pereira Lopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363  
do Sr. Nestor Duarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372  
do Sr. !ris Meinberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 384  
do Sr. Vieira Lins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391  

SESSAO EM 8 DE SETEMBRO DE 1952  

Expediente 

Projeto 1516-D/1951 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . 403  
Emendas apresentadas: 1 a 24 ................................ · . 418  
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça ................ · . 437  
Idem da comissão de Transportes, comunicações e Obras Públicas 443  
Idem da Comissão de Segurança Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450  



- 686 -

453Idem da Comissão de Finanças ..................... · · · · · · · · · · ·  
468Idem do Deputado Daniel Faraco na Comissão de Economia 

SEBSAO EM 10 DE SETEMBRO DE 1952 

Expediente 

Parecer da Comissão de Economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 

SESSÃO EM 11 DE SETEMBRO DE 1952 

Ordem do Dia - Votação das emendas 

Discursos: 

do Sr. Eusébio Rocha (encaminhamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 
do Sr. Moura Andrade (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 
do Sr. Lima Figueiredo ......................... ; . . . . . . . . . . . . 515 
do Sr. Daniel Faraco (encaminhamento) ........... , . . . . . . . . . . 521 
do Sr. Lúcio Blttencourt (idem) · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 
do Sr. Lima Figueiredo (idem) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 
do Sr. Gustavo Capanema (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 
do Sr. Ernanl Sátiro, (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 
do Sr. Nestor Jost (idem) ..................... , . . . . . . . . . . . . . . . . 627 
do Sr. Daniel Faraco (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 
do Sr. Orlando Dantas (idem) ................ ; . . . . . . . . . . . . . . . 538 
do Sr. Daniel Faraco (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 
do Sr. Orlando Dant~s (pela ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 
do Sr. Daniel Faracp (questão de ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 
do Sr. Orlando Dantas (idem) . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 
do Sr. Daniel Fara~o (encamlnham~nto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 

SESSAO EM 17 DE SETEMBRO DE 1952 

Expediente - Discurso: 

do Sr. Manoel Ribas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 

SESSÃO EM 18 DE SE1'EMBRO DE 1952 

Ordem do Dia - D~cursos: 

do Sr. Orlando Dantas (encaminhamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 
do Sr. Daniel Faracp (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 
do Sr. Lôbo Carneit·o (pela ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 
do Sr. Daniel Faraco (encaminhamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 
do Sr. Orlando Dantas (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 
do Sr. Lôbo Carneiro (pela ordem> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 
do Sr. Gustavo Cap\Ulema (questão de ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . 564 
do Sr. João Agripino (encaminhamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 



- 687-

do Sr. Daniel Faraco (idem) ................................. 565  
do Sr. Lôbo Carneiro ........................................ 567  

SESSAO EM 18 DE SETEMBRO DE 1952  
(Extraordinária Noturna)  

Expediente - Discursos:  

do Sr. José Estêves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571  

Ordem do Dia - Requerimentos:  

dos Srs. Vasco Filho, Pereira da Silva e Ulisses Guimarães 574  

Discursos: 

do Sr. Luís Viana (questão de ordem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576  
do Sr. Nestor Duarte (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579  
do Sr. Godói Ilha (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581  
do Sr. Aliomar Baleeiro (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582  
do Sr. Ulisses Guimarães (encaminhamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584  
do Sr. Vasco Filho (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592  
do Sr. Afonso Arinos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609  
do Sr. Pereira da Silva (encaminhamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611  
do Sr. Saturnino Braga (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626  
do Sr. Lôbo Carneiro (idem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656  

SESSÃO EM 22 DE SETEMBRO DE 1952  

Expediente - Discurso:  

do Sr. Lauro Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659  

SESSAO EM 23 DE SETEMBRO DE 1952  

Expediente  

Redação final do Projeto 1516-E/1951 661  

SESSAO EM 25 DE SETEMBRO DE 1952  

Ordem do Dia  

Votação da redação final do Projeto 1 516-E/1951 . . . . . . . . . . . . . . 679  

Discurso:  

do Sr. Getúlio Moura .......................................... 681  
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