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Enquanto o Projeto n.º 1.516/51, que institui a Petrobrás,
tramitava na Câmara dos Deputados, no Senado, durante a hora
de expediente, vários oradores ocuparam a tribuna para debater o
problema do petróleo.
Reunimos neste volume grande parte d6sses discursos pra
nunciados a partir de março de 1952.

SESSAO EM 31 DE MARÇO DE 1952
Expediente

O SR. PRESIDENTE tllias Olympio.

Tem a palavra o nobre Senador Ma-

O SR. MATIDAS OLYMPIO (Lê o seguinte discurso: Sr. Presidente, o estudo para pesquisas e exploração do petróleo, se não é o
o problema que maior agitação tem despertado à Nação, é certamente o que mais interêsse tem provocado em tôdas as camadas
sociais. Só o podemos comparar ao da Independência e ao da
Abolição, porque aquém lhe ficará o interêsse dispensado à proclamação da República, circunscrito ao grupo positivista do Exército e aos círculos de intelectuais do País. Para o petróleo não
voltam as vistas apenas as classes dirigentes, mas o próprio povo,
que organiza sociedades, funda clubes, assiste a reuniões, aplaude
comícios e manifesta por todos os meios e modos o desejo de ver
o assunto resolvido, consultando aos verdadeiros interêsses coletivos. Por uma intuição digna de louvores, vê-se que a grande
maioria sente que, dadas as condições atuais do mundo, o problema não deve ser resolvido de acôrdo com o interêsse de companhias internacionais que exploram o petróleo nas diversas partes
do mundo.
A solução do caso do petróleo empolga a alma nacional porque o povo, por instinto, pressente os perigos próximos ou remotos que uma solução má trará para todos nós, porque, como assinala o Presidente Bernardes, com o petróleo seremos amanhã uma
poderosa Nação e sem êle não passaremos, no palco mundial, de
meras figuras decorativas e satélites das grandes potências.
Estão vivas na memória de todos as peripécias ocorridas entre
nós, antes de ficar fora de qualquer dúvida a existência do petróleo em nosso País. Não podíamos, aliás, fugir ao que, em geral, haviam sofrido os demais pai.ses do continente, onde, por todos os

-6meios, interêsses estranhos proclamavam a inexistência do petróleo.
1 :
Técnicos estrangeiros negaram a existência do petróleo que
hoje jorra em Lobato e apesar dessas declarações, que traíam os
indisfarçáveis interêsses pela continuação da posse do mercado
que a descoberta lhe fazia escapar das mãos, enormes extensões
do Estado de Mato Grosso estão marcadas de sinais de óleo; de
lagoas de água salgada; de calcários, conchas e aglomerados :fósseis, indicativos de formações petrolíferas; derrames de asfalto ou
petróleo que perdem por evaporação as partes mais leves; de eflorescência de petróleo; de nata de óleo nos pântanos e cacimbas.
Mencionando tudo isto, assim concluía o patriotismo de Monteiro
Lobato:
"Até os bois sabem disto, pois se recusam a beber
certas águas, dizendo com os seus grandes olhos: "Isto
é óleo".
Descoberto o petróleo, COITf os recursos do Govêrno Brasileiro, apesar da campanha derrotista orientada por estrangeiros empenhados em seu não descobrimento, surgem os trustes tentando,
como assinala o General Horta Barbosa, dar sua participação na
pesquisa e lavra de nossos horizontes petrolíferos.
Em defesa dessa concessão, ergue-se a proclamada solidariedade continental, mas nós jam13tis recusamos à mesma nossa cooperação. Ainda na guerra recente, concorremos não apenas económicamente, mas até com o próprio sangue.
Alegam ainda uns, para justificar a interferência de corporações estrangeiras, que somos pobres e com os nossos recursos
não poderemos enfrentar o custeio das pesquisas e refinação, que
exigem somas elevadas e outros que não possuindo técnicos e
que sendo em regra o Estado maior administrador - arriscaríamos a perder nossa maior riqueza nacional malbaratada pela incompetência dos nacionais.
Respondendo, por parte, a essas alegações, diremos:
I - Efetivamente, nossa pobreza, justamente porque não temos ainda petróleo, é inegável, mas tão grandes são as vantagens
advindas dessas explorações que com os nossos próprios recursos poderemos realizá-la.
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dos que examinaram o assunto conclui afirmando que, com os
próprios recursos, solucionaremos o problema. Acresce que as vultosas despesas não são realizadas de um jacto. Falem, porém, os
que se têm dedicado ao estudo da matéria. Comecemos por um dos
engenheiros que compunham o Conselho Nacional do Petróleo:
"0 consumo nacional é da ordem de 2.200.000 toneladas por ano. Para produzir 5.000 barris diários ....
(2.500.000 toneladas anuais), pode-se avaliar que o capital necessário no Brasil será de dois bilhões e meio de
cruzeiros - sendo: 700 milhões para pesquisas; 400 milhões para os poços calculados em número de 800; um
bilhão para as refinarias e 400 milhões para os navios-tanques. Num plano de cinco anos, tendo em conta o
lucro líquido de 33 % do capital será suficiente uma inversão inicial de 600 milhões de cruzeiros. Menos ainda,
pois parte dessa inversão já foi feita. Em pesquisas e perfurações de poços, dos quais uma boa parte está em condições de produzir, foram gastos cêrca de 300 milhões de
cruzeiros".
O Sr. Rômulo Almeida, Assistente Técnico do Sr. Presidente
da República, em artigo inserto na Tribuna da Imprensa, desta
capital, de 14 de dezembro último, afirmou:
"que os projetos da solução Vargas para a produção
nacional do petróleo asseguram Cr$ 7,5 bilhões de recursos líquidos, os quais com a adição, se necessário, da parte correspondente à taxa sôbre os lucros retidos, estabelecida na Lei recente sôbre o plano do reaparelhamento
econômico, permitirá atingir de Cr$ 9 a 9,5 bilhões de capital em dinheiro".
Ainda mesmo, como assinala o General Valério Braga, que da
quantia acima referida seja retirada a parcela de 2 bilhões de cruzeiros de subscrição de ações ou obrigações pelos proprietários de
veículos, em parcelas anuais, o que atingiria cêrca de 2 bilhões,
ficariam 7,5 bilhões que dariam para solucionar a parte :final
do problema do petróleo. Mas mesmo que não bastassem os bilhões
a que se refere o Assistente do Senhor Presidente da República, a
solução seria dada pelo próprio projeto, quando admite a possibilidade de se realizarem operações de crédito, por antecipação da
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a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e outros. Há, em tôda
parte, técnicos e organizações para auxílios técnicos, fáceis de serem contratados, de todo o gênero, fora da ação dos trustes, os
quais, aliás, muito nos têm auxiliado em todos os serviços que já
executamos na indústria petrolífera."
III - Resta-nos apreciar a última argüição de que, sendo o
Estado um mau administrador, não deve nacionalizar a indústria
do petróleo. l!:sse defeito não é apenas apontado como peculiar ao
Brasil, por êle respondem todos os povos, mas, quando assim não
fôsse, e quisessem ser lógicos os que assim raciocinam, deveriam
pleitear a entrega do Govêrno da própria Nação aos elementos que
lhes parecem capazes.
Aponta-se como exemplo de mau administrador a Estrada
de Ferro Central do Brasil, mas se esquecem os que exemplificam
que ao lado da Central está a Leopoldina, cujas condições financeiras não lhes são superiores. Mas se quiséssemos mostrar que
não resiste à menor análise a falaz capacidade administrativa do
elemento estrangeiro entre nós, poderíamos, começando pelo extremo norte, citar a Amazon River, que, explorando a navegação
fluvial da vasta bacia amazônica, apesar das gordas subvenções
federais, fracassou e lá estão seus calhambeques apodrecendo. Em
seguida vem a Port of Pará, que já fêz entrega de seu material ao
G<:>vêrno, deixando sem luz e transporte a cidade de Belém; o Ceará não foi mais feliz e a Light and Power, em Fortaleza, está reduzida a ferro-velho, estando o Prefeito mandando arrancar os
trilhos dos bondes. Descendo em direção ao sul, depara-se-nos a
Great Western, servindo aos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, cuja situação deficitária levou-a à
encampação pelo Govêrno da União. A Ilhéus, em Conquista, na
Bahia, para não parar os seus trens, teve de ser adquirida pela
União.
~tes exemplos não reabilitam a direção da Central, mas equiparam administradores brasileiros e estrangeiros .
A razão assiste, neste particular, ao Presidente Bernardes,
que, com a clara visão de nossos problemas, declara que "as falhas da administração na esfera pública e privada provêm da impossibilidade de o Chefe do Govêrno dirigir, pessoalmente, os vários
ser.viços, e de ter de recorrer a um corpo de numerosos auxiliares,
em cuja escolha, por mais que medite, tem sempre de errar", afir-
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mando, apoiado em Vieira, que até Cristo, sendo Deus, errou na
escolha de um de seus doze discípulos, não sendo, portanto, de estranhar que nós, falíveis mortais, erremos muito mais.
Reconhecida e proclamada a existência do petróleo em nosso País e desfeitas as alegações favoráveis à colaboração das companhias estrangeiras na sua exploração, surgiu há pouco tempo
uma corrente contrária às suas pesquisas, achando que as vistas
do Govêrno deviam se voltar para o esquisto betuminoso, cuja
existência abunda em várias regiões e cuja exploração é muito
mais barata.
Efetivamente assim é, mas é igualmente certo que o óleo extraído do esquisto, sendo de qualidade inferior à do petróleo, não
poderá substituí-lo nas várias aplicações. Assim não poderá impulsionar os modernos motores de nossos navios de guerra e a gascUna nã.o possui o número de octanas necessárias ao movimento
dos modernos aviões.
A análise feita do folhelho de Irati acusou os seguintes resul'
tados: em 8,35% de petróleo aIJlurou-se
um resultado fixo de 78%,
o que não diverge da análise realizada no material colhido no Rio
Grande do Sul. A exploração, pois, só se justifica em condições excepcionais e, malgrado os es.pantosos processos da tecnologia
moderna, ainda é feita, mesmo nos Estados Unidos, em custosas
usinas-modêlo. Dêste modo, nações previdentes preparam-se para
enfrentar a futura e inevitável escassez de petróleo, indo extrair
em fontes mais difíceis e de forma mais cara o elemento impulsionador do progresso moderno.
~ste combustível é incapaz, por sua qualidade inferior, de
atender às exigências dos mais modernos motores de avião e dos
grandes motores diesel, utilizados na Marinha e em grandes instalações industriais, que sàmente podem funcionar com gasolina
com mais de 80 octanas e die~el-fuel-oil mais denso e de destilação pesada. (Orfila Reinal, El Petróleo, página 36).
Vê-se, por conseguinte, diante dos fatos, que não é possível
abandonar o petróleo pelo esquisto, por não oferecer êste as mesmas vantagens daquele.
Dir-se-á que o inconveniente desaparecerá desde que é possível, por processos repetidos de refinação, conseguir a gasolina com
número de octanas necessário para movimentar qualquer avião
e, embora realmente assim seja, o preço da gasolina obtida por
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essas repetidas refinações não pode ser objeto de comércio pela
elevação de seu preço.
O esquisto não dispensará, pois, o petróleo, e como estamos
encontrando dificuldades para exploração de um dos dois, tudo
aconselha que demos preferência ao primeiro que, além de tôdas
as vantagens do segundo, tem outras que êste não possui.
Jíl certo, e ninguém contesta, que as despesas para exploração do esquisto sejam inferiores às que requer a exploração do petróleo, mas vale assinalar que os capitais necessários não serão
chamados de uma só vez, mas por parcelas perfeitamente suportáveis pelos nossos próprios recursos e com os próprios lucros da emprêsa. Os trustes também, em país algum, jamais fizeram as instalações de uma só vez. Vão por partes. E quanto a nós, particularmente, não lhes interessa, por enquanto, a exploração. Querem
apenas a garantia da concessão porque, "enquanto possuírem
disponibilidades em Venezuela e Oriente Médio, não lhes interessa
o petróleo brasileiro, a não ser como reserva. Comprometidas em
grandes inversões no Oriente Médio, onde o lucro é certo, está
traçado, a olhos vistos, o verdadeiro programa do trabalho das
companhias, nos próximos anos".
"Não é provável, afirma o General Horta Barbosa,
que desviem, para aplicação no Brasil, economias de dinheiro, gente e material, com a certeza de um prejuízo,
quaisquer que sejam os resultados das pesquisas. Na melhor das hipóteses, se favoráveis terão de vender a mercadoria por preço inferior ao que atualmente cobram,
embora lhes saia mais cara a matéria-prima e tenham
de refiná-la em usinas de maior rendimento econômico.
Obtidas as concessões, a conduta das companhias será de
descrição e modéstia, de maneira a retardarem, pelo
maior prazo possível, a situação que ora desfrutam.
Basta ponderar que o petróleo do Oriente Médio chega em Nova Iórque por menor preço do que o vindo do
Texas.
Procurariam, assim, as concessionárias explorar de
preferência os admiráveis lençóis do Irã e guardar as reservas da América.
Não há uma razão comercial que justifique o interêsse dos trustes em intensificar as pesquisas no Brasil.
O capital internacional não tem pátria e é indiferente a
outros objetivos que não sejam os próprios."'

-
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A êste respeito, não discrepam as autoridades no assunto.
Trate-se do General Horta Barbosa, defensor intransigente da
exploração feita pelo Estado, ou do ex-Ministro Odilon Braga, favorável à entrega da exploração à sociedade de economia mista
em que as ações com direito de voto pertençam pelo menos 60%
a brasileiros. O pensamento do primeiro já ficou expresso e o do
segundo é de que as companhias estrangeiras não têm interêsse
na exploração de nossas jazidas, porque a capacidade de produção
dos campos do Oriente Médio torna desinteressante a exploração
de nosso petróleo.
"Mesmo descoberto, afirma êle, ficaria guardado para outra
eventualidade. No momento, o que importa é extrair nas vizinhanças dos Sovietes todo o petróleo que êsses possam cobiçar. E a prova de que assim é têmo-la na Colômbia, cujo petróleo, no obstante descoberto e medido, continua em depósito em seus reservatórios".
Os que defendem a sociedade mista alegam a urgência reclamada pela solução do problema, mas se esquecem de que os
trustes nunca tiveram pressa :q.essa solução nos países onde têm
feito inversões de capitais. A êste respeito, é de maior interêsse o
conhecimento da conferência que sôbre "O Petróleo no Brasil"
proferiu o Sr. John Sherman, Diretor da "Standard Oil Compay",
na Câmara do Comércio, desta cidade, em meados de 1951, e que
foi publicada em o número 143, da Revista Esso. Nessa conferência diz êle que à Standard só interessa a aplicação de capitais na
indústria do petróleo no Brasil quando houver oportunidade de
um l1tcro razoável no empreen(i,imento e que, "mesmo que uma
busca metódica fôsse iniciada hoje, ainda levaríamos um certo
número de anos, além de 1955, até encontrar petróleo suficiente
para fazer face às crescentes n(~cessidades domésticas de petróleo
no Brasil".
Mesmo na ausência desta expressa declaração, não é aceitável
que qualquer dessas grandes companhias procedesse no Brasil de
modo diferente do que aconteceu na Venezuela, na Colômbia e
no Iraque.
IV - Neste particular não pode haver alternativa, porque a
única solução que consulta aos :Q1terêsses da Nação é a do monopó.lio. Entregar a exploração ao capital estrangeiro é reduzirmo-nos à
triste condição da Venezuela, que recebe do estrangeiro para seu
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consumo até hortaliças. Permitirmos que capitais nacionais e estrangeiros se associem, é assistirmos à reprodução do que aconteceu em Itaca, na Argentina. Ali foi fundada, em 1918, uma refinaria com o capital de 4 milhões de pesos de acionistas argentinos.
No ano de sua fundação, distribuiu de lucro 26,5% e no seguinte
37%. Admitindo o truste como sócio, para maior desenvolvimento
do negócio, elevou o capital para 5 e depois para 8 milhões de pesos,
em 1931. Pois bem. Os dividendos caíram para 8, 6, 5 e 4%, vindo
afinal os balanços acusar prejuízos em 1935, 1936 e 1937. Desnecessário é dizer que a refinaria fechou.
V - Sendo assim, não vejo por que desprezarmos o exemplo
do vizinho. É isto o que nos aguarda se persistirmos na idéia das
sociedades mistas, que são condenadas pelas maiores autoridades
de Direito Administrativo.
Mayer sustenta que nossas instituições jurídicas, necessàriamente de natureza uniforme, ou são de Direito Civil ou de Direito Público. Não existem instituições mistas, porque não é possível que a mesma pessoa se apresente ao mesmo tempo como poder
superior e simples particular (Direito Administrativo Alemão,
tradução francesa, tom. I, página 186) e Rafael Bielsa, o grande
jurista sulamericano, declara que "estas sociedades de forma híbrida, incerta e antijurídica são recursos que os grandes consórcios estrangeiros ou nacionais (que às vêzes são nacionais apenas
no nome) aproveitam ou promovem para submeter o Estado a
seus planos imperialistas ou de iníqua exploração dos administrados, cuja justa repulsa se quer atenuar com o rótulo de sociedade
mista, como se lhes dissesse: também vocês participam dos negócios" (Las Sociedades de economia mista, los servicios publicas y
las indústrias de interés nacional, 1948, pags. 5 e 6).
Justifica-se, pois, plenamente, o interêsse que a Nação dispensa ao problema do petróleo, porque dêle depende o equilíbrio
ou o desequilíbrio do mundo contemporâneo. Já por ocasião da
Grande Guerra de 1914, foi êle que decidiu da vitória dos aliados e
ficou, então, bem conhecido o patético apêlo feito por Clemenceau
ao Presidente Wilson:
"Se os aliados não querem perder a guerra, é necessário que a França combatente, na hora suprema do choque germânico, possua gasolina, que é tão necessária
como o sangue nas batalhas de amanhã".
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Chamando a atenção do Senado para a magnitude do assunto,
aguardo a chegada do Projeto da Câmara para desta Tribuna melhor justificar meu ponto de vista. (Muito bem/ Muito bem/ Pal-

mas. O orador é cumprimentado).

SESSÃO EM 13 DE MAIO DE 1952
Expediente

O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Domingos Vellasco, primeiro
orador inscrito.
O SR. DOMINGOS VELASCO (*) - Sr. Presidente, aquêles que tiveram a bondade de ler ou ouvir o discurso que aqui proferi sôbre o petróleo, hão de lembrar-se de que sustentei e provei, à
luz dos documentos, duas incontestáveis verdades: a primeira, que
o petróleo não enriquece o país que o possui, mas a Nação que o
explora; e a segunda, que, nas mãos de particulares, sua exploração constitui fonte de intranqüilidade pública, de comoções intes. tinas e de conflitos internacionais.
Hoje, venho ainda abordar a questão do petróleo, do aspecto
político, encarando-a, todavia, sob outro ângulo. Não pretendo dizer novidades, pois novidades não há. Desejo apenas reviver documentação bastante conhecida, para ressaltar a ingenuidade de
uns e a astúcia de outros ao defenderem a solução que se procura ao problema com a organização de companhias mistas, do
tipo Petrobrás, para o caso do petróleo.
Vou provar farta, completamente à saciedade, que o petróleo
não é mercadoria qualquer a ser tratada como se trata da produção de sapatos, de brinquedos para crianças ou de cachaça.
Quanto às discussões técnicas, inteiramente teóricas, sôbre
as vantagens e desvantagens da organização de companhias mistas, sinto-me acabrunhado, porque a questão do petróleo é essencialmente política, e sómente os políticos - munidos de experiência e procurando em seus atos refletir os anseios do povo, cuja
intuição de justiça e do bem comum, não deixa de ser manüesta<•) Não foi revúito pelo orador.
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ção da Misericórdia Divina - somente os políticos, repito, estão
em condições de solucioná-la. A opinião dos técnicos é, incontestàvelmente, de real valor, mas apenas como informação, êles têm
uma visão restrita do assunto, ao passo que os políticos com a
víSão panorâmica e aquêle sexto sentido que o contacto permanente com os problemas do país faz gerar, prevêm as repercussões
que terão sôbre a vida nacional as soluções adotadas.
Para começar, Sr. Presidente, examinemos o que aconteceu
na Inglaterra, onde a política petrolífera não foi traçada por técnicos. No entanto, havia ali grandes técnicos. Winston Churchill,
quando primeiro Lord do Almirantado, proferiu conhecido discurso, em 17 de julho de 1913, na Câmara dos Comuns. Reproduzirei as palavras do atual Primeiro Ministro britânico, para que :fiquem registradas em nossos Anais, e sobretudo na consciência dos
Srs. Senadores, que verificarão como, há 40 anos, um grande estadista traçou a política petrolífera do Govêmo inglês.
Dizia êle:
"Nosso objetivo é que o Almirantado se torne o dono
e produtor independente de seus próprios suprimentos
de combustível líquido: em primeiro lugar pela progressiva formação, nêste país, de uma reserva de óleo suficiente para nos dar segurança, na guerra e para nos habilitar a conter, na paz, as flutuações dos preços; em segundo lugar, pela aquisição do poder de intervir nos negócios de óleo bruto, quando a preços baixos êle mudar
o mercado. O segundo aspecto daquele nosso objetivo
abrange, para o Almirantado, o direito de beneficiar, recompor e destilar óleo cru de várias espécies até que adquira a qualidade requerida pelos usos navais. Isso ainda
nos leva a possuir, para dispor, de sobras de produção outro grande problerr+a - mas, para mim não vejo razão
alguma que nos impeça, se necessário, de entrar nesse
campo da emprêsa estatal, e não vejo razão alguma, nem
a vêem os meus assistentes, para que devamos evitar essa
mais ousada extensão dos já vastos negócios do Almirantado. O terceiro aspecto dos nossos objetivos é o de que
nos devemos tornar (lonos ou, por qualquer maneira, os
controladores, nas foµtes, ao menos, de certa proporção
do abastecimento do óleo natural de que carecemos. Eis
as linhas sôbre as quais estamos avançando ràpidamente."
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Hâ quarenta anos, portanto, o Govêrno inglês, pela palavra
do Primeiro Lorde do Almirantado, Sr. Winston Churchill, traçava a política que a Inglaterra até hoje adota.
O notável, porém, é que as linhas gerais da política britânica
delineada em 1913, somente em 1920 se tornaram mundialmente conhecidas, através de um relatório sôbre assuntos petrolíferos
elaborado àquela época, pelo Senado dos Estados Unidos. Segundo esta publicação, estabelecia-se:

"1.º - Interdição a estrangeiros de possuir e explorar terrenos petrolíferos na Grã-Bretanha, nas colônias
e nos protetorados inglêses;
2.0 - Participação direta do Govêrno inglês na indústria do petróleo por meio de fornecimentos de capitais a sociedades de petróleo de maior importância e de
participação de represent~ntes do govêrno na administração de tais sociedades;
3.º - Interdição às sociedades inglêsas de alienarem
direitos concernentes a petróleo a sociedades controladas por grupos estrangeiros;
4.o - Proibição de cessão de sociedades inglêsas a
estrangeiros".
Como se verifica, o mundo veio a saber das diretivas nacionalistas estatais com que a Inglaterra resolvia o problema do petróleo por intermédio de um relatório apresentado ao Senado americano em 1920, portanto 7 anos depois da formulação da matéria
perante a Câmara dos Comuns, por Winston Churchill.
Evidentemente, muitos ingênuos - e os há, neste País, cada
vez em maior número, a respeito do petróleo - muitos dêles ainda sustentam que podemos entregar a exploração do produto a
emprêsas particulares mistas, das quais participam estrangeiros.
Pois bem, desde 1913, há quarenta anos, repito, um dos homens
tidos no mundo como baluartes do conservadorismo, o Primeiro
Ministro inglês Winston Churchill já sustentava o que nós, nacionalistas do Brasil, hoje sustentamos.
Informava o General Horta Barbosa, numa de suas magníficas
conferências proferidas no Clube Militar:
"Pertence ao Govêrno inglês a maioria das ações da
Royal Dutch Shell, que é o segundo grande ramo do truste
petrolífero. l?or seu intermédio, controla a Inglaterra o
1 - M397
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preço da energia no seu império e faz sentir o seu poderio
econômico: fórmula velada de monopólio do Estado. Para
obter concessões nas conferências mundiais de paz ou de
guerra, fala o govêrno britânico: para explorá-las, surge a
Royal Dutch, por si ou por umas das companhias subsidiárias. Confundem-se os interêsses da Corôa com os da
City, ambos acordes em dominar a mais nobre fonte de
energia, a fim de assegurar a prosperidade do Império.
Mesmo antes da política nacionalista implantada pelo
partido de Attlee, já em 1934 promulgava a Inglaterra a
lei que conferiu à Coroa a propriedade do petróleo
existente em seu território. Em discurso pronunciado
nessa oportunidade, disse Lord Londonderry, Ministro da
Aviação."
Peço a atenção do Senado para êste período:
"Devem deixar-se de lado os direitos de particulare1
e os interêsses criados, tendo em conta somente os interêsses do país em assegurar e garantir a exploração de
uma indústria de cujo florescimento depende em alto grau
o bem-estar coletivo, tanto do ponto de vista do comércio e da indústria, como da defesa nacional".
Em breve a política da In~laterra se estendeu a outros países

e, a 24 de abril de 1920, em S~n Remo, a Grã-Bretanha fazia um
acôrdo com a França, pelo qual os respectivos governos se obrigavam a apoiar seus súditos nos entendimentos para outorga de concessões, para compra de ações e quanto a outros interêsses de sociedades de petróleo.
Assim, V. Ex.a está vendo, Senhor Presidente, que desde 1913
- assinalo a data para mostrar o fato de um Govêrno estrangeiro
usar do seu poderio econômico, financeiro e armado no sentido de
apoiar os seus súditos na obtenção de concessões petrolíferas no
resto do mundo - surgiu essa idéia. Decorreram, portanto, quarenta anos.
Qual foi, então, a polític~ dos Estados Unidos? Uma política
exatamente igual, conforme documentos que vou ler, publicados
em outubro de 1945, pela Comissão Especial do Senado para Investigação dos Recursos Petrolíferos - "Special Senato Comitee Investigation Petroleum Ressom,.-ces".
Sr. Presidente, como sempre tenho acentuado, não estou mostrando documentos secretos. ~ão tenho a pretensão da originalida-
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Estados Unidos somente os ingênuos ou os muito sabidos.
Analisando a política do petróleo seguida pelo Govêrno norteamericano, vemos como todo o poderio financeiro e econômico daquela nação, como todo o seu poderio armado, estão a serviço dos
seus súditos, concessionários das companhias petrolíferas ligadas
ao Departamento de Estado, no sentido de forçarem os demais
países a fazerem. concessões onerosas para êsses povos, mas substanciais para a defesa dos Estados Unidos.
Vamos ler os documentos. Diz o relatório:
"A simples exposição dos citados fatos torna claro,
desde logo, que a história do petróleo agora desdobrará no
horizonte internacional adquire a importância de um drama político e econômico de primeira grandeza; - o drama
da paz e da guerra, e do progresso, que pode afetar o futuro da civilização muito mais profundamente que no
passado.
A fixação da política nacional do petróleo (national oil
police) suscita por conseguinte relevantes problemas tanto nacionais quanto internacionais, a saber:
o da produção e do consumo internos e externos; o da
articulação entre companhias independentes e as Majors
(trustes) e mesmo, na esfera das segundas, entre estas e
alguns governos estrangeiros; e da cartelização e do imperialismo; o das ligações entre empresários americanos e
o Govêrno dos Estados Unidos, e, finalmente, o dos entendimentos de caráter internacional entre os povos do mundo, uma vez que o petróleo, em lugar de ser uma possível
causa de choques de ambições entre potências rivais, pode
tornar-se um fator de elevação do padrão de vida de todos
os povos e de disseminação dos princípios cardiais de liberdade humana."
Sr. Presidente, à Comissão do Senado Norte-Americano compareceram então várias personagens mundialmente conhecidas na
história do petróleo, entre elas um representante do Departamento
de Estado, um representante de Departamento da Guerra, um representante dos trustes. Vai a Casa ouvir agora o que cada um dêsses elementos disse perante aquêle alto órgão da política americana.
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Neste ponto, recorro ao relatório subscrito pelo Sr. Odilon Braga, onde êsses documentos se encontram transcritos no original e
em tradução.
As declarações do representante do Departamento de Estado,
Sr. Charles Rayner são as seguintes:
"O Departamento de Estado tem, por isso, adotado a
posição de considerar que o interêsse público dos Estados
Unidos da América exige a máxima conservação das reservas nacionais e próximas e a expansão em larga escala
do contrôle sôbre as reservas estrangeiras de óleo por parte
de seus naturais.
Tem êle, em conseqüência, apoiado, ativamente os esforços dos interêsses petroleiros dos Estados Unidos da
América, no sentido de conseguir e consolidar concessões
no estrangeiro".
Como V. Ex.ª sabe, Sr. Presidente, a estratégia americana, no
caso do petróleo, era economi2íar os recursos do território americano, mantendo-os em reserva :para outra oportunidade, e adquirir
por qualquer meio, suasàriameµte ou pela fôrça, concessões de petróleo no estrangeiro, a fim die que dali se extraísse o óleo para
abastecer o povo americano e ;suas Fôrças Armadas.
O Sr. Attílio Vivacqua - Permite V. Ex.ª um aparte? (Assenimento do orador) - Aliás, a tendência política, digamos da Inglaterra, e assim os Estados Unidos, foi sempre no sentido do contrôle externo dessas riquezas. Os interêsses das organizações particulares, os trustes, coincidiram com os interêsses dêsse contrôle
que são instrumentos de polítlca mineral expansionista. De sorte
que os Estados Unidos não tiveram necessidade de reforma institucional, para êsse fim. Essas entidades tentaculares são da esfera
externa órgãos administrativos, políticos e mesmo militares das
potências. Na Inglaterra, não obstante o seu regime capitalista,
sempre foi tradição permanecerem algumas jazidas no domínio
privado, e quando houve necessidade de legislar - V. Ex.ª citou
o fato - fora da common law ela adotou neste particular o regime estatal, como no caso do petróleo. Assim, só no Brasil - onde
há uma tradição de regime dominial que vem de tempos anteriores à Independência, porque já no colonial tôdas as riquezas eram
do domínio do Estado e só abolimos com a Constituição de 91, o
nacionalismo sôbre propriedade e o aproveitamento das mesmas,
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das riquezas minerais - desperta estranhàvelmente reações como
se fôsse em determinados setores uma atitude suspeita.
O SR. DOMINGOS VELASCO - Essas reações, entretanto V. Ex.a há de admitir - são naturais. Estou lendo documentos oficiais, para esclarecer a consciência de cada patriota. Essa reação
contra o nacionalismo, na indústria do petróleo, é fruto do esfôrço
gigantesco que o truste faz, com seu grande poderio econômico
e financeiro e apoiado pelo formidável poder militar dos Estados Unidos.
Diz ainda o documento que estou lendo:
"O representante do Departamento do Estado encareceu, ainda, a necessidade de uma forte política externa,
no concernente ao petróleo, que, de modo pleno, reconheça o interêsse dos Estados Unidos da América, em cada
uma das áreas petrolíferas do mundo".
Só não entende o alcance dessa advertência quem não quer
entendê-lo. Todos os que, no Brasil, conhecem esta documentação
ou têm estudado a história do petróleo, sabem perfeitamente que
a campanha de difamação que se lança neste País contra os defensores do monopólio estatal só tem uma origem: a que está provada nesta documentação. Os trustes norte-americanos, as Fôrças
Armadas dos Estados Unidos, através do Departamento de Estado,
frizam bem, para que não haja dúvida, que atrás das pretensões
dos trustes, estão êles dispostos a fazer tudo. E, realmente, neste
País assim estão procedendo.
O Sr. Attilio Vivacqua - Permite V. Ex.a outro aparte?
O SR. DOMINGOS VELASCO -

Com muito prazer.

O Sr. Attílio Vivacqua - Também entre nós há grande confu.
são relativamente à opinião pública americana, que é por vêzes
mesclada no mesmo julgamento a que são submetidos os trustes.
Esas opinião tem-se manifestado contra os trustes.
O SR. DOMINGOS VELASCO-V. Ex.a tem tôda a razão.
O Sr. Attílio Vivacqua - Quando estudei êste assunto em meu
livro "A Nova Política do Subsolo", cheguei à seguinte conclusão:
Fol, no seio da opinião pública democrática americana, que os me-
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xicanos ganharam, também, as grandes batalhas na luta pela libertação de suas riquezas minerais.
Assim, o Brasil precisa estar atento. Há nos Estados Unidos
também reações liberais contra as tremendas máquinas dos trustes.
Nossas críticas e nossa campanha se dirigem contra êsses perigosos
grupos e a política que os apoia.
O Sr. Ivo D'Aquino - Permita o nobre orador um aparte. O
que o nobre Senador Attílio Vivacqua diz é verdade. A opinião pública americana reage contra os trustes. Aliás, o próprio govêmo
dos Estados Unidos é o primeiro a reagir contra essas organizações.
O Sr. Mathias Olympio -Hoje não sei! Roosevelt e Wilson fo-

ram contrários a elas.

O SR. DOMINGOS VELASCO - A estratégia política do petróleo está muito bem traçada em documentos oficiais das autoridades americanas. Indiscutivelmente, no território dos Estados
Unidos os trustes, inclusive os de petróleo, sofrem pressão e fiscalização do govêrno. Mas, depois ijUe o Departamento da Guerra, segundo documento que vou ler, e o Departamento de Estado delinearam planos estratégicos a respeito do petróleo, tudo mudou.
Dentro dos Estados Unidos 1 a Standard Oil of New Jersey, companhia que realmente controla os negócios do petróleo, sofre fiscalização do govêrno americano; mas, em compensação, em território estrangeiro onde haja petróleo, êsses trustes têm inteira liberdade de ação e o apoio integral do Govêrno em tudo quanto, com sua
capacidade técnica, julguem necessário à indústria do petróleo.
Depois de ler declarações do Departamento de Estado, darei
conhecimento do documento do Departamento da Guerra.
Repito, Sr. Presidente, que não estou divulgando documentos
secretos: êles estão publicados em livros . Propositadamente dou
preferência a essa parte do relatório que o eminente Dr. Odilon
Braga divulgou em 1948. Convém, outrossim, ressaltar que as declarações estão no original, mas cpm a tradução ao lado; caso algum
dos nobres Senadores deseje conferir, será fácil.
Dis o Departamento de Estado, por intermédio do Senador
Peckmann, seu representante nft Comissão respectiva do Senado:
"Os Estados Unidos da América têm dirigido o mundo, por muitos anos, na arte de descobrir petróleo e f ornecê-lo aos consumidores relativamente baixos. Do nosso
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próprio ponto de vista nacional, tanto quanto do da prosperidade e da paz mundiais, é importante que as atividades dos nacionais americanos sejam continuadas não
sómente nos Estados Unidos da América, mas também nos
campos estrangeiros".
A parte seguinte já não é do documento e sim do Dr. Odilon
Braga.
"Depois de insistir em que os americanos devem ser
plenamente protegidos pelo govêrno no desenvolvimento
de suas legítimas emprêsas, acrescentou o representante
do War Department:
Como corolário da proteção governamtntal, todos os
possíveis arranjos deverão ser feitos para impedir que os
nacionais americanos disponham das suas reservas estrangeiras de óleo, por venda ou arrendamento, sem aprovação do govêrno dos Estados Unidos da América. Somente por êsse meio pode a nação estar segura de tôda a possível utilização, para fins de defesa, no futuro, das reservas
externas"'.
Mister Johnson, representante da Standard Oil of New Jersey
e dos demais trusts americanos que participavam também dêste
inquérito do Senado Americano, apresentou seu depoimento. Tor·
no a acentuar, de propósito, que êstes documentos estão em vários
livros e são citados por todos os que estudam a questão do petróleo. O General Horta Barbosa a êles faz alusão, o General Juarez
Távora, se não me engano, também alude a êles, e o Dr. Odilon
Braga os transcreve. unicamente os inocentes desconhecem que a
Standar Oil, ao pretender o petróleo brasileiro de qualquer maneira, está apoiada não só pelo poderio econômico e financeiro, mas
também pelo poder militar dos Estados Unidos.
Vejamos o que diz o representante da Standard Oil, perante o
Senado Americano:
"O plano da atividade das companhias privadas americanas empenhadas na indústria do óleo no estrangeiro
obedecerá a diretrizes de ampla concepção, nltidamente
traçada& pelo nosw govêrno ... "
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"Pelo nosso govêrno"! ... A ação da Standard Oil no estrangeiro e neste momento no Brasil, é traçada pelo govêmo americano.
Aqui está, neste documento:
" ... obedecerá a diretrizes de ampla concepção, nitidamente traçadas pelo nosso govêrno e por êle mantidas
com firmeza e baseadas no entendimento e na cooperação mais completa que deverão existir entre elas e o Department of State."
Textualmente:
"Essa coordenação é essencial, dada a importância
do petróleo para o bem-estar econômico e a segurança
dêste país e suas repercussões sôbre a paz mundial. O efeito dos planos de atividades das companhias privadas sôbre as diretrizes governamentais e destas sôbre aquêles
não pode ser ignorado. Os objetivos externos da indústria
petrolífera americana e os da política externa do govêmo
não podem ser separSrdos em dois compartimentos diferentes, sem perda de eficiência para ambos.
A indústria petrqlífera deverá receber do govêmo,
para os seus esforços no estrangeiro, um apoio inteiramente cordial, desde que nenhum de seus setores será amparado pelo Department of State sem que os homens
dêste a julguem merecedora de auxílio. Torna-se óbvio
que ela deve se esforç;;:tr para que sua contínua conduta
seja tal que assegure o apoio do govêmo. Não somente o
apoio do govêrno é importante, em si mesmo, como convém que o mundo inteiro saiba ... "
"Como convém que o mundp intetro saiba!"'
Sr. Presidente, não é possível que os brasileiros ignorem.
". . . como convérr.i. que o mundo inteiro saiba que a
indústria o recebe de maneira firme e contínua"".
São documentos oficiais que os patriotas, no Brasil, têm procurado divulgar de tôdas as marneiras, no intuito de esclarecer a
opinião pública que todo o esfôrço de entrega do nosso petróleo a
companhias de que participem estrangeiros, é apoiado pelo poder
econômico e financeiro dos trustes americanos e pelo poder dos Estados Unidos.
Nós, que reagimos contra e(Ssa entrega, estamos, na realidade,
defendendo os superiores interêiSSe da Nação brasileira.
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O petróleo é o nervo da política internacional, porque dêle dependem a segurança e a prosperidade de cada nação.
Entrego à meditação dos Senhores Senadores o que diz o Sr.
Odilon Braga, à página 21 do seu relatório:
"As emprêsas estrangeiras, que somente agora começam a se interessar pelas nossas jazidas de petróleo e pelas possibilidades do nosso mercado e que nutrem a esperança de aproveitá-las de mãos livres, como fazem na
Venezuela, dirão que o excesso de formalidades e, sobretudo, a exigência da reversão bastam para colocar o Brasil fora das suas cogitações. Ou aceitamos, em toca da entrega efetiva do nosso petróleo, o pagamento de taxas superficárias, royalties e impostos, rigorosamente limitados, embora de apreciável vulto e, nesse caso, os seus técnicos farão o favor de descobrir as nossas jazidas, mais
para o seu exclusivo proveito, ou teremos que nos ater à
prata da casa.
Concederem-nos a posição de sócio no negócio, tal
como fizeram com a França e com a Holanda, parece-nos
pouco provável, pelo menos enquanto suspeitem que nos
faltem homens da capacidade daqueles que na França e
na Holanda souberam reclamá-la para os seus países".
Felizmente, Sr. Presidente, não faltam homens no Brasil para reclamar contra quelquer medida nesse sentido. Graças a Deus,
temos homens que protestam.
O movimento a favor do monopólio estatal, que data de seis
anos, já tem prestado ao Brasil serviços inestimáveis ...
O Sr. Drault Ernany -

Muito bem.

O SR . DOMINGOS VELASCO - . . . pois tem conseguido deter a ganância dos trustes.
E por falar em ganância dos trustes, não cometeria leviandade
se apelasse para um Senador da República, que conheceu de perto,
no caso do petróleo, a ação dos trustes. Não considero leviandade
ouvir quem nos possa dizer que os trustes agem empregando todos
os processos imagináveis e inimagináveis, quando querem obter
concessões de petróleo.
Apelo para o Senador Drault Ernany, porque êle bem conhece
o que significa sua ação no Brasil.
O Sr. Drault Ernany- Agem desumanamente.
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O Sr. Drault Ernany -

É

o que a Nação espera.

O SR. DOMINGOS VELASCO - Espero que todos os partidos, examinando o problema a fundo, cheguem ao monopólio estatal, única solução- e é por isso que ocupo a tribuna - que condiz
com os interêsses da nossa Pátria.
O Sr. Ivo D'Aquino - Permite V. Ex.a novo aparte? (Assentimento do orador) - Não estou dando minha opinião a priori.

Desejo, apenas, que a questão fique devidamente colocada. Já que
V. Ex.ª fala em monopólio estatal, precisamos considerar que um
projeto objetivando êsse fim, e para que vingue tal objetivo, que é
a extração do petróleo, deverá proporcionar recursos concretos.
O SR. DOMINGOS VELASCO matéria.

Já emiti opinião sôbre a

O Sr. Ivo D'Aquino - Precisamente examinar com tôda a cautela, dentro da realidade, se os recursos propostos resolvem o problema, porque, se não, acabaremos fazendo pelo monopólio estatal
o que os trustes querem: que não retiremos o petróleo.
O SR. DOMINGOS VELASCO - Da questão que V. Ex.ª acaba de abordar, já tratei em outro discurso.
O Sr. Ivo D'Aquino mento?

V. Ex.ª compreendeu bem o meu pensa-

O SR. DOMINGOS VELASCO - Já cheguei a uma conclusão a êsse respeito. Lamento que o tempo não mo permita demonstrar. Cheguei à conclusão de que temos, realmente, recursos para
conseguir a solução.
O Sr. Alfredo Simch isso.

O Sr. Drault Ernany -

Muito bem.
Perfeitamente, não há dúvida sôbre

O Sr. Ivo D'Aquino - Se V. Ex.ª ou quem quer que seja, discordar do que afirmo, deverá apresentar provas.
O SR. DOMINGOS VELASCO - Não vou provar, porque não
sou técnico. No caso, devemos recorrer aos técnicos.
O Sr. Attílio Vivacqua - O de que precisamos é de liberalidade política para procurarmos os recursos necessários.

-
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O Sr. Ivo D'Aquino - Considere o nobre orador que não estou contestando a priori. Coloco o problema objetivamente, sem
slogans e sem preocupações de ordem partidária. Nós, no Senado,
representamos a Federação Brasileira, e num problema dessa natureza, devemos ficar acima dos nossos próprios partidos para resolvê-lo.

O SR. DOMINGOS VELASCO - As palavras de V. Ex.ª enquadram-se perfeitamente no meu pensamento, tanto que se fôrem inquiridos os jornalistas aos quais distribuí o resultado de meu
discurso, o nobre colega verificará que coloco a questão do petróleo exatamente nos mesmos têrmos de V. Ex.n.. Nem o Presidente
da República, nem o Congresso Nacional podem transformá-la em
questão partidária, porque interessa substancialmente a todo o
País.
O Sr. Ivo D'Aquino - É preciso também que tôdas as correntef! políticas não a transformerp. em problema partidário.

O SR. DOMINGOS VELA~CO - É inegável que os partidos
nacionais para votar terão qu~ estudar a questão e tomar as devidas posições.
Sr. Presidente, felizmente no Brasil há homens, como diz o Sr.
Odilon Braga, que defendem nossos interêsses, como aconteceu
na França e na Holanda. Já vimos um ex-Presidente da República,
Sr. Arthur Bernardes, certa vez, qualificar a todos êsses projetos de
"monstruoso crime contra a pátria"; há pouco o ex-Chefe da Nação, Sr. General Eurico Gaspar Dutra, com a ineg·ável responsabilidade que tem perante o País, declarou que já se formou uma consciência nacional a respeito do :petróleo e não mats é possível dar-se
um passo, sequer, atrás. O Brigadeiro Eduardo Gomes, outra grande figura nacional, cuja opiniiio repercute em todo o País e influi
no pensamento de centenas de milhares de brasileiros, também
em carta de 19 de abril, dêste ano, declarou o seguinte:
"Soldados de um povo livre, só temos obrigações com
a Pátria e com o seu regime: Com a Pátria, para amá-la e
defendê-la em tudo que se relacione ou se possa relacionar
com a soberania e independência do país cuja guarda nos
é confiada; e com o regime, para mantê-lo e preservá-lo
nas leis que definem ~ protegem as liberdades civis e políticas e promovam o tiem-estar social. Somos, por isso, nacionalistas e democra,tas. Como nacionalistas, não transi-
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giremos com quaisquer influências exteriores, incompatíveis com o brio e pundonor dos nossos compatrícios, ciosos
de reger os seus destinos, nem com as que visem a destruir
a ordem jurídica estabelecida e a nosso concepção cristã
de existência..."
Tôda gente sabe que a União Democratica Nacional se inspirou
no pensamento do Brigadeiro Eduardo Gomes, para tomar a atitude patriótica ditada pelo seu Diretório Nacional.
Desejo, por fim, ler o depoimento de outra alta personalidade
- o Sr. General Estilac Leal- que, no seu magnífico discurso proferido no Clube Militar, não deixou dúvidas a respeito da importante questão:
"Na luta - diz o Sr. General Estilac Leal - em que
tenho empenhado o melhor de minhas energias, não defendo somente um ponto de vista pessoal, mas o vosso
ponto de vista. De fato, nada mais exprimiria eu, senão
um sentimento pessoal, porventura respeitável mas sem o
maior pêso, se não fôsse o fato - que está mesmo na consciência dos adversários dos nossos pontos de vista - de
que exprimimos os sentimentos da quase totalidade dos
componentes das Fôrças Armadas, que se batem pela tese
nacionalista e os legítimos interêsses morais e materiais da
Pátria. Ainda aí, seria limitada a sua significação se, neste caso, como em momentos de igual significação da nossa História, as Fôrças Armadas não fôssem, ao sustentar
a tese da nossa emancipação econômica, porta-voz do sentido profundo de tôda a Nação Brasileira. Esta a nossa
fôrça e a nossa justificativa. Hoje, como ontem, não pretendemos tutelar a Nação; ao contrário, com ela identificado apenas exprimimos os anseios e procuramos, num
País em que a opinião não é ainda bem organizada, tornar
bem claro os reais interêsses da nossa Pátria".
Sr. Presidente, li êstes documentos para mostrar que à, testa
do movimento nacionalista pelo monopólio estatal na indústria do
petróleo estão homens eminentes, da maior responsabilidade, pertencentes a várias organizações partidárias .
Não se trata de questão que se possa resolver com ingenuidade. Defronta-se-nos, na realidade, problema seríssimo. Da maneira pela qual o Congresso o decidir, dependerá o progresso da
nosso Pais.
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Confirmando a resposta que dei ao aparte do nobre líder da
Maioria, o Senador Ivo D'Aquino, apelo para tôdas as agremiações
partidárias, para o Sr. Presidente da República e para o Legislativo a fim de que considerem o assunto como uma questão transcendente a partidos e às suas lutas inconseqüentes, porque dêle
dependem a felicidade do povo brasileiro e a soberania nacional.
(Muito bem! Muito bem! (O orador é cumprimentado).

SESSÃO EM 15 DE MAIO DE 1952
Expediente

O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Drault Ernany, segundo orador inscrito.
O SR. DRAULT ERNANY - (L~ o seguinte discurso) - Sr.
Presidente:
É com especial satisfação que ocupo pela primeira vez esta tribuna para prestar informações e emitir conceitos sôbre o problema,
que se me afigura primacial para a independência econômica e
política do nosso País.
Os anos da minha existência consagrados a urna das mais árduas e penosas campanhas em prol dfl. fundação da indústria nacional de refinação do petróleo, dão-me créditos para ocupar por
alguns momentos a atenção do Senado, prestando-lhe um depoimento sincero, nesta hora em que o Govêrno, submetendo ao Congresso o projeto de criação da Petrobrás S.A., reacende o debate entre as correntes que se contendem a propósito da solução do petróleo nacional.
Desejo reafirmar, desde logo, a firme convicção com que iniciei
anos atrás, aquela campanha, e da qual não tive razões, um só instante, para descrer - a de que o Brasil só poderá esperar a sua
emancipação econômica, no tocante a combustíveis líquidos, dos
próprios brasileiros, seja através do monopólio estatal, seja através do capital em mãos de brasileiros natos, seja através da combinação destas duas fórmulas, mas sempre solução nacionalista, sob
real, efetivo e permanente contrôle do Estado.
Desejo fazer o elogio do Decreto-lei 395, de 29 de abril de 1938,
e dos decretos-leis que se lhe seguiram, os quais colocaram o problema da iniciativa em têrmos realistas, sem preconceitos de ordem
doutrinária, mas defendendo-nos de choque da falsa concorrência
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estrangeira, que, na realidade, nunca pretendeu, nem pretende
trazer sua contribuição ao mais premente de nossos problemas.
Nada há de menos jacobino do que o nacionalismo em matéria de industrialização e exploração de óleos. O jacobinismo é
uma forma primária e puramente emotiva de nacionalismo baseada apenas na má vontade sistemática com o estrangeiro e na subestimação das possibilidades nacionais. O nacionalismo em matéria de petróleo não é jacobino; é uma realidade pragmática ...
O Sr. Domingos Velasco -Apoiado.
O SR. DRAULT ERNANY - ... uma convicção oriunda da experiência, que o exame aprofundado do problema só consegue confirmar.
De fato, não podemos esquecer que o nosso Pais, consumidor de
110.000 barris diários de combustíveis líquidos, é hoje um dos maiores, senão o maior mercado importador de produtos refinados, pois
países de menor consumo e de menor desenvolvimento industrial
compreenderam mais cedo a necessidade de se emanciparem das
grandes companhias fornecedoras de refinados, instalando a indústria da refinação nacional. ltsse extenso e valioso mercado, que é o
Brasil, recebe hoje os combustíveis necessários ao seu consumo de
grandes, poderosas e moderp.as usinas instaladas pelos grandes
trustes na zona do Caribe, e assim sendo não poderão êles contribuir com sinceridade para autonomização de um mercado que privará as suas grandes usinas da melhor e mais segura das clientelas.
Nada há de mais irreal e de mais calunioso do que a acusação
levianamente feita, por pessoas que deveriam examinar melhor o
fundamento de suas assertivas, de existir entre a iniciativa privada brasileira e os grandes trustes internacionais qualquer entendimento ou oculta cooperação. Entre a iniciativa privada brasileira
e os trustes internacionais nunca existiu senão antagonismo
de interêsses, hostilidade e guerra. Se, hoje, as refinarias brasileiras, cuja exploração foi concedida pelo Conselho Nacional do Petróleo em 1946, não estão aip.da em pleno funcionamento, deve-se
principalmente à ação subterrânea, mas constante dos trusts estrangeiros, que lhes sabotaram as iniciativas dentro e fora do País,
criando obstáculos de tôda sorte ao financiamento procurado, e f omentando campanhas periódicas de descrédito ou de dúvida, a ponto de transformarem em verdadeira batalha o esfôrço dos conces-
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sionários para levarem a cabo suas realizações. De t l •oosa. 1.Pt('
em que apliquei pessoalmente, ao lado de companheiros denodados, alguns anos da minha existência, tracei um curto retrospecto,
112, carta com que me despedi dos meus companheiros de diretoria
da refinaria de que fui incorporador, ao ter de deixar, pela convocação para esta Casa, o pôsto que ocupara desde que dou conta
dos principais episódios daquela luta em prol do mais vital dos
interêsses brasileiros. Eis o seu teor, que passo a ler:
1

"Rio de Janeiro, 26 de abril de 1952.
Senhor Presidente e demais diretores da Refinaria de
Petróleo do Distrito Federal.
Prezados amigos:
Imperativos legais e constitucionais impõem-me o dever de renunciar ao pôsto de Diretor-Geral da Sociedade
de que muito me orgulho de haver sido o fundador, incorporador e organizador. Acerca-se o instante em que necessitarei de assumir o cargo com que fui honrado pelo eleitorado paraibano, no Senado da República. Jamais, em
minha vida, cogitei um só instante de ocupar-me, em
qualquer tempo, com atividades político-partidárias. Quantos me conheceram e conhecem sabem que minhas inclinações, pendores e vocação sempre se orientaram para
outros campos de atividade. Porque assim nasci e porque
sou, julgo de minha indeclinável e inadiável obrigação
servir-me desta despedida, para fazer constar desta carta, - a incorporar-se nos arquivos da Sociedade que vi
nascer, como se fôra o mais dileto dos filhos -, não somente o motivo real de minha presente incursão nas terras sáfaras e agrestes da política, mas principalmente uma
breve anamnese, tanto das origens longínquas, como dos
antecedentes próximos de uma grande história, que se
poderá dizer realmente heróica. Ao adjetivar tão superlativamente iniciativa de que fui partícipe, não o faço mirando-me a mim mesmo, mas repassando e recordando os
esforços magníficos de meus escassos companheiros de ingente escalada, entre os quais, para não ferir modéstias,
nem estabelecer injustiça das prioridades, apenas desejo
recordar três valentes e denodados companheiros que se
foram antes do têrmo da jornada: Roberto Carneiro de
Mendonça, Joaquim Pedro Salgado Filho e Clemente de
Faria.

, ,1
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Como não desejo e não posso fazer, nesta carta e nesta
oportunidade, o registro de todo um longo capítulo de
nossa luta pela libertação econômica do Brasil ...
O Sr. Domingos Velasco -

Muito bem.

O SR. DRAULT ERNANY - ... limitar-me-ei apenas a
acentuar alguns de seus parágrafos mais salientes, entre
os inúmeros que ornam e exornam a história dessa verdadeira "conspiração", de que participei, com alguns poucos, pelo enriquecimento nacional.
l.º) Se fôsse obrigado a determinar, com precisão,
quais os motivos exatos de minha iniciativa em prol da
criação da indústria de refinaria de óleos e combustíveis
no País, creio não exageraria, limitando-me a responder
que as causas determinantes daquela audaciosa aventura
repousam no meu berço natal e na minha profissião inicial
- a Medicina. Não há dúvida de que foram a terra nordestina, bem assim o aprendizado médico que cêdo me ensinaram e convencerarp da pobreza de nossa terra e da miséria de nossa gente, Da mesma forma foram o contáto
com a gleba e o convívio com o homem que me fizeram intuir que aquela pobr1=za e aquela miséria só poderiam ser
conveniente e ràpidamente debeladas pelo enrequecimento
do homem. e da terra brasileiros .
2.º) Poucos anos após meu doutoramento na arte
médica, capacitei-me dessas verdades: primeiro, o petróleo
era e é a mais considerável e imediata fonte de riqueza
pública; segundo, os países pobres não se devem entregar,
de início, ao luxo d~ pesquisa, dispendiosa e aventurosa,
sendo mais aconselhável aplicarem seus restritos recursos
na destilação do óleq importado, indústria suficientemente lucrativa para que se possa destinar seus benefícios à
busca do óleo de poço; terceiro, quem controla a refinação
é senhor do mercado, e por último, a indústria petrolífera
é de tendência essencialmente monopolista, tanto quando o mercado se acha entregue à exploração particular,
como à estatal.
3. 0 )
Imbuído de tais conceitos é que decidi abandonar a profissão médica e resolvi iniciar-me em atividades
bancárias. Sempre tive de mim para comigo que a formação de potente capital financeiro seria a mola das molas
da formidável rique2:a que é o petróleo. Mais se me arraigaram no espírito tais verdades quando, em viagem ao
Prata, em 1938, puqe conhecer, pessoalmente e de perto,
a "Administración ~acional de Combustibles, Alcohol y
Portland", a ANCAf, de Montevidéu e os "Yacimientos
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Petrolíferos Fiscales", a YPF, de Buenos Aires, ambas
iniciativas essencialmente estatais.
4.0 ) Fiquei de tal maneira possuído pela magnificência daquelas emprêsas uruguaia e argentina, que imediatamente promovi a vinda ao Brasil, por minha conta,
de um dos construtores da ANCAP, o eminente Engenheiro Carlos R. Vegh Garzon, que procedeu a minuciosos estudos apresentando-nos, posteriormente, projetos e orçamentos para a instalação de uma destilaria em Salvador.
5.º) Na base de tais estudos e projetos, apresentamos a 16 de janeiro de 1939 uma proposta com aquêle fim
ao Govêrno da Bahia, então exercido pelo ilustre Senador
Landulpho Alves que, em data de 4 de abril daquele mesmo ano, nos deu a competente autorização, condicionada
ao § IX de nossa referida carta de 16 de janeiro de 1939,
que rezava:
O Sr. Landulpho Alves -

zer.

Permite V. Ex.ª um aparte?

O SR. DRAULT ERNANY -

Ouvirei V. Ex.a com todo o pra-

Posso dar testemunho da superioridade de propósitos e de patriotismo com que V. Ex.ª, com o grupo
que organizou, conduziu o problema. Tenho certeza de que o Brasil
pode confiar na emprêsa fundada por V. Ex.ª e, sobretudo, no futuro do petróleo nacional, problema que, infelizmente, não estâ
sendo encarado devidamente pelos brasileims, a começar pelo fato
de suporem que está em jôgo a extração do petróleo do nosso subsolo, quando estamos, principalmente, cuidando de destilar o óleo
bruto estrangeiro, o que é fundamental para nós porque êle custa
uma ninharia na fonte de produção e pode ser destilado aqui por
menos. Trata-se de maneira segura e certa de nos precavermos
contra as incertezas da guerra. Dou meu testemunho, repito, e estou certo de que o Senado ouvirá V. Ex.ª com tôda a atenção, por
ser um dos maiores informantes que, no País, pode prestar depoimento sôbre o mais importante dos assuntos nacionais.
O Sr. Landulpho Alves -

O SR. DRAULT ERNANY - Agradeço enternecido o aparte
de V. Ex.ª, porque sabe realmente quanto tenho sofrido nesta quadra. Pode imaginar a minha gratidão ao ouvir êsse testemunho dado ao Senado, a que hoje pertenço.
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"O Estado da Bahia como incorporador e maior subscritor do capital da sociedade anônima autorizará os signatários a negociar a aquisição e o financiamento a que se
referem as letras A e B do n.º II supra e a realizar as
despesas preliminares com os estudos, projetos e orçamentos para a instalação da destilaria, abastecimento
dágua e de energia elétrica.
6. 0 ) Quero, desde já chamar a atenção para dois
pontos: a) a sociedade, então proposta, já reservava e
preservava a maioria de ações da S. A. para o Estado; b)
meu primeiro cuidado, ao iniciar tão atrevida emprêsa,
foi inteirar de minhas atividades o Estado Maior do Exército, então exercido pelo ilustre General Góes Monteiro,
que chegou mesmo a promover conferências do Engenheiro Vegh Garzon, ante seus camaradas de exército.
7. 0 ) Nosso projeto de janeiro de 1939 não teve andamento por motivos alheios à nossa vontade. A existência do Conselho Nacional do Petróleo (CNP) parecenos e parece-nos o ~om caminho, na solução da fome
de combustíveis líqu\dos no Brasil. Infelizmente, aquêle
organismo não pode dar execução, em conseqüência da
guerra, à indústria d1.~ refino, aplicando, por muitos anos,
seus minguados recursos na loteria geológica, aliás com
muitas tentativas bem premiadas.
8.º) Quero chaµiar brevemente a atenção para o
Decreto-lei n. 0 395 de 1938, que fixou as bases de nossa política do petróleo.
Suponho não incorrer em exageros ao afirmar a minha convicção de que nenhum país dispõe de mais perfeita
legislação do que a que se encerra naquele decreto-lei.
Apesar disto, tantos anos se passaram sem que o
Brasil pudesse dispor de sua indústria basilar, o que vem
corroborar que não há lei perfeita, quando em mãos displicentes. O fator homem continua e prosseguirá sendo sempre o elemento essepcial para quaisquer problemas humanos.
9. 0 ) Não necessito demorar-me em recordar a odisséia que se seguiu à conquista da concessão dada a nossa
refinaria de acôrdo com a Resolução n.º 1, decorrente da
exposição de motivos do CNNP, de 17 de outubro de 1945.
Tôdas as iniqüidades, perversidades e monstruosidades padecidas constaram do Memorial Confidencial e_
Pessoal, por mim dirigido a 30 de abril de 1947, ao Sr.
General Chefe do Estado-Maior Geral, bem como do documento, de 31 de jl]llho de 1947, tremendamente demons-

-

37-

trativo das reiteradas intervenções do monopólio internacional do petróleo para impedir que se implantasse no
Brasil a indústria do fracionamento do óleo'".
O Sr. Attília Vivacqua - Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimerzto da aradar) O depoimento d.e V. Ex.ª é dos mais esclare-

cedores e significativos porque, realmente, repousa em caso concreto, qual seja a batalha que V. Ex.ª, com todos aquêles que se entregaram a êsse empreendimento, teve de enfrentar. Com relação à
refinaria de Cubatão, também a mesma campanha surgiu. Chegou-se até a considerar preferível a perda de alguns bilhões de cruzeiros a se prosseguir na obra, numa atitude de descrédito à capacidade dos brasileiros. Ontem, após a visita de parlamentares a essa
refinaria, devemos confessar que voltamos de lá com maior confiança na capacidade de nossos patrícios e nos próprios destinos do
Bras11, porque é uma obra que consagra a competência e o espírito
de iniciativa de nossas elites e de nossos operários, onde realmente
a cooperação estrangeira se traduz como elemento técnico, dentro
de uma colaboração leal.
O SR. DRAlJLT ERNANY - Perfeitamente.
O Sr. Attílio Vivacqua - Com relação à exploração do petróleo, sabemos que ela é hoje uma técnica superada. Tôda a questão
reside em têrmos liberdade política para procurar a colaboração
de técnicos e mesmo dos capitais que forem necessários ...
O Sr. Landulpha Alves -

Apoiado.

O Sr. Attílio Vivacqua - ... indígenas ou não, seja nos Estados Unidos, onde existem emprêsas independentes, dos trustes políticos menores, seja, ainda, na Europa. No caso da refinaria de
Cubatão, graças à política de liberdade de compra, aí está hoje
êsse monumento, que é realmente um dos marcos da civilização
brasileira.

O SR. DRAULT ERNANY - Muito agradeço o aparte de V.
Ex.ª, que vale como ratificação do meu ponto de vista.
Continuando, Sr. Presidente, aquêle magno documento, que
se deveu ao patriotismo do nosso Diretor-Secretário de então, o Dr.
Eliezer Montenegro Magalhães, passou a ser conhecido nos meios
em que circulou como o "Livro Negro" ...
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O Sr. Domingos Velasco - Permita V. Ex.ª um aparte. Nessa
ocasião, mereci a confiança de V. Ex.ª e do Dr. Eliezer Magalhães,
meu velho amigo e um dos melhores homens que conheço.
O SR. DRAULT ERNANY padrão de dignidade.

O Dr. Eliezer Magalhães é um

O Sr. Domingos Velasco - Mereci a confiança de tomar ccr
nhecimento dêsse documento que V. Ex.ª dirigiu às autoridades militares e daí nasceu a minha maior, a minha mais profunda convicção de que, realmente, nessa questão do petróleo, sofremos tamanha pressão dos trustes que é quase como uma invasão estrangeira no Brasil .
O Sr. Landulpho Alves -

Muito bem.

O Sr. Domingos Velasco - Justamente por êsse documento
e por fatos sucessivos vindos ao meu conhecimento, cheguei à plena
convicção de que os que defendem uma solução nacionalista do
problema do petróleo estão re;almente repelindo uma invasão estrangeira no País .
1

O SR. DRAULT ERNANY -- Sinto-me satisfeito que o "Livro
Negro" produziu frutos e efeitqs no espírito de V. Ex.a, desde aquela ocasião.
Sr. Presidente, o citado documento, igualmente confidencial,
foi dirigido ao Exmo. Sr. Pre~idente da República. Tomaram conhecimento do mesmo muitos Oficiais Generais de nossas Fôrças
Armadas, Exército, Marinha e Aviação.
"10.º) Já que f~z menção à grave matéria contida
naqueles dois memoriais de 30 de abril e de 31 de julho
de 1947, respectivamente, não quero retardar a formal
declaração de que foi com a intenção de contar, um dia,
se possível, de público e se não em sessão secreta; foi para narrar aquela séri.e de atentados contra o Brasil que
aquiesci em aceitar a indicação de meu nome para a suplência de meu eminente e dileto a.migo, Assis Chateaubriand, no Senado Federal.
Elementos intereiSsados em que o Brasil prosseguisse
colonialmente definhando dia a dia, à falta de carburantes e carecente de riquezas não só procuraram sufocar
nossa emprêsa como também liquidar seus empresários.
A conveniência de promover a narrativa de todos êstes
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crimes, cometidos muito menos contra nós, do que em
detrimento do Brasil, foi fator preponderante para meu
ingresso na arena político-partidária, sempre arredia de
minhas cogitações".
O Sr. Walter Franco -

Permite V. Ex.ª um aparte?

O SR. DRAULT ERNANY -

Com todo prazer.

O Sr. Walter Franco - Perguntaria se a emprêsa de que V.
Ex.ª faz parte foi constituída por capitais nacionais.
O SR. DRAULT ERNANY - Perfeitamente, e por brasileiros
natos, casados com brasileiras natas.
O Sr. Walter Franco - Desejava que V. Ex.ª me respondesse
ainda a três questões. Primeira, qual o capital dessa emprêsa; segunda, qual o grupo de maiores acionistas dessa emprêsa de que
V. Ex.ª é um dos ilustres Diretores; terceira, se essa emprêsa já
encomendou maquinaria e se o seu capital é suficiente para atender ao pagamento da maquinaria encomendada.
O SR. DRAULT ERNANY maior satisfação.

Responderei a V. Ex.a com a

Primeiro: o capital era de 60 milhões de cruzeiros.
O Sr. Walter Franco sa importância.

Um tanto pequeno, para emprêsa des-

O SR. DRAULT ERNANY - Acontece que a outra companhia do Distrito Federal, hoje chamada Manguinhos, pertencente
ao mesmo grupo de acionistas da refinaria e que possui 120 milhões
de cruzeiros, propôs-se a financiar o empreendimento com essa importância. De sorte que partimos de um capital de 180 milhões
de cruzeiros.
Segundo: entre os acionistas, figura o Dr. Peixoto de Castro,
o presidente da Companhia, e inúmeros outros ...
O Sr. Joaquim Pires fiança.

Basta êsse nome para inspirar con-

O Sr. Walter Franco - Conheço de nome o Dr. Peixoto de
Castro, e sei de sua capacidade financeira.
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O SR. DRAULT ERNANY - Agradeço os apartes dos nobres
colegas.
Aliás, não foi fácil atrair para essa refinaria um homem da
capacidade e do caráter do Dr. Peixoto de Castro.
O Sr. Walter Franco - Não o conheço pessoalmente, mas ouço falar de suas possibilidades financeiras.
O Sr. Ivo D'Aquino - Não se devem levar somente em conta
as possibilidades financeiras, mas também o valor das qualidades
morais.
O SR. DRAULT ERNANY - Fato comprovado que, aliás assinalei.
O Sr. Joaquim Pires -

Apoiado.

O SR. DRAULT ERNANY - Informo aos nobres colegas que
a refinaria do Distrito Federal foi comprada e paga, nos Estados
Unidos. Acha-se em construçãq e dentro de 8 meses tôda ela deverá
estar no Distrito Federal, no seu terreno onde as construções já
foram iniciadas. Oportunamente os Srs. Senadores receberão
convite para visitá-la. Tudo isso tem sido feito sem alarde ou publicidade, porque é mais interessante -· mesmo nas pequenas
obras - nada apregoar e apresentar casos concretos, fatos.
O Sr. Walter Franco - Permita-me V. Ex.ª acrescentar uma
pergunta - se minhas interrUfpções não o incomodam.
O SR. DRAULT ERNANY - Absolutamente.
O Sr. Walter Franco - Qual a quantia necessária para pagamento total dessa maquinai;ia?
O SR. DRAULT ERNANY - O primeiro crédito aberto foi de
4 milhões e 200 mil dólares; neste momento, a companhia está
apresentando um pedido de 400 mil dólares para a montagem.
O Sr. Walter Franco - A~redita, então V. Ex.ª que essa companhia dirigida integralmente por brasileiros, constituída de capitais exclusivamente nacionais pertencentes a brasileiros natos e
outras emprêsas dessa natureza, possam proporcionar ao Brasil o
que desejamos - as refinarias - para, futuramente, pesquisarmos
o petróleo em todo o Brasil?
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O SR. DRAULT ERNANY - Sim.

É

dúvida já superada.

O Sr. Walter Franco - V. Ex.ª então admite a tese do capital
exclusivamente nacional para as refinarias, para que depois elas
ajudem na pesquisa do petróleo brasileiro?

O SR. DRAULT ERNANY - Sem dúvida, pois as refinarias
reservam, obrigadas por lei, 50% dos seus lucros líquidos à pesquisa
do petróleo.
O Sr. Attílio Vivacqua - O lucro da refinaria de Cubatão foi
calculado em 1 milhão de cruzeiros diários; e êsse cálculo foi retificado, nos Estados Unidos, para o dôbro.

O SR. DRAULT ERNANY - Passou a dois milhões de cruzeiros. :msse lucro reverte para a pesquisa do petróleo e será aplicado onde o Govêrno determinar porque não hâ lucros a distribuir.
É uma entidade estatal.
O Sr. Walter Franco -

deço a V. Ex.ª a atenção.
O Sr. Ivo d'Aquino -

Estou inteiramente esclarecido e agraPermite o nobre orador um aparte?

O SR. DRAULT ERNANY -

Com muito prazer.

V. Ex.ª deve estar lembrado de que há
dois anos tive ocasião de pronunciar no Senado três discursos a
êste respeito e de alguma forma tocando no problema. da instalação dessas refinarias. A tese que no momento sustentava, quando se pretendia abandonar a instalação das refinarias e volver
para outros setores, como o do aproveitamento do xisto betuminoso, era a de que poderíamos fazer os dois aproveitamentos.
Nações da Europa que não têm jazidas de petróleo ou as têm
em pequeno número como a frança, Portugal e Espanha - para
não citar outras - repousam exatamente sua economia em matéria de transporte, nas refinarias .
O Sr. Ivo d'Aquino -

O SR. DRAULT ERNANY a V. Ex.ª pelo aparte.

Perfeitamente. Muito obrigado

"11.º) Dentro de poucos dias terei que prestar juramento, ao investir-me no cargo para que fui eleito pelo
povo de minha Paraíba.
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Quando o projeto governamental sôbre a "Petrobrás"
chegar à instância superior do Senado Federal, espero
saberei contar, por miúdo, à Nação brasileira os legítimos e patrióticos propósitos com que nos engajamos naquela rude batalha pelo enriquecimento nacional - a
criação da indústria transformadora do óleo combustível.
De certo, quando me couber a honra de ocupar a tribuna do Senado, não me esquecerei de assinalar e recordar os episódios mais salientes da verdadeira história do
petróleo brasileiro .
Partirei de premissas com tanta exatidão escritas, a
nosso respeito, pelo ínclito Coronel Juracy Montenegro Magalhães, cuja honorabilidade de todos conhecida e reconhecida, nem mesmo aquela proverbial honradez foi poupada pelos agentes interessados na manutenção do pauperismo e da miséria do País .
12.º) Não me esquecerei, nem poderia jamais olvidar a ação constante e decisiva das Fôrças Armadas na
preservação e conservação para o Brasil do petróleo brasileiro. Para não alongar-me na citação de um número
vultoso de soldados a cujo patriótico desvêlo se deve
achar-se ainda em vigor a mais perfeita das leis sôbre
o petróleo nacional, qual seja o D~creto n. 0 395; para não
me estender exageradamente, limitar-me-ei a mencionar
as seguintes patentes do Exércitc1 sempre solícitas e desveladas ao apoio do nosso empreendimento: Generais
Eurico Gaspar Dutra, Canrobert Pereira da Costa, Newton Cavalcanti, César Obino, Fim;a de Castro, Juarez Távora, Bina Machado; Brigadeiro Ivo Borges e Cel. Pedro da Costa Leite.
o grupo de brasileiros, todos brasileiros natos e casados com brasileiras, que me cqube capitanear, sempre
manteve permanente contato com o Estado-Maior do
Exército e o Conselho de Segura1wa Nacional.
Para aquilatar-se do interês;se pelo bem público e
pela segurança nacional com qu~ sempre fomos atendidos por nossos chefes militares, permito-me resumir um
desconhecido e interessante episódio da vida atribulada
de nossa difícil emprêsa.
Havia chegado um momento trágico para a vida da
indústria de refino do petróleo ·prasileiro. Tanto as indústrias em gestação, como a já existente na cidade do
Rio Grande, estavam perecendo, tais e tantos eram os
entraves à criação das primeiras e à ampliação da capacidade da última. Foi em tais circunstâncias qve, em reunião promovida por um de nossos companheiros, fomos
recebidos por um grupo de eminentes generais, sob a pre-
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sidência dêsse soldado de escol que é o General Canrobert
Pereira da Costa, então Ministro da Guerra.
Nunca se falou mais claro sôbre o sentido real de nossos propósitos. Confirmada nossa intenção de transferir
ao próprio Exército a concessão de que éramos portadores, sem pleitearmos sequer a mais mínima indenização
por todos os gastos vultosos já efetuados, - e somavam
milhões de cruzeiros - a discussão da oferta reiterada
prosseguiu em várias outras reuniões posteriores.
Merecemos ainda uma vez de tão dignos soldados não
só as mais inequívocas provas de confiança, como resultou, ademais, de tão memoráveis reuniões, uma solução
que bem revela a sabedorta, a prudência e o patriotismo
daqueles generais.
Decidiu-se que ao invés da solução puramente estatal do problema da refinação por nós reafirmada e sugerida, se realizasse a original experiência de política econômica, assim concebida:
As concessões de refinarias brasileiras eram de solução nacionalista e naquela época de três naturezas:
a) - A Refinaria de Cubatão, integralmente
estatal.
b) - A Refinaria de Mataripe, de economia
mista.
c) - A Refinarta União, a "Ipiranga" e a nossa,
totalmente particulares.
Para as vigentes atribuições do CNP sôbre a fiscalização econômico-financeira das refinarais, fácil seria
a averiguação, em um período de 5 a 10 anos, de qual das
três formas de sociedade, estatal, mista ou particular,
era mais rendosa e qual a mais recomendável forma de
administração da indústria de refinados no Brasil.
Adotar-se-ia, ao têrmo da experiência, a fórmula que
resultasse mais satisfatória.
Não é realmente uma experiência com o sabor de
provas de laboratório?
Senhor Presidente e demais Diretores da RPDF:
A veemência com que abordei alguns temas e referi
alguns episódios da breve existência de nossa iniciativa,
hoje ao abrigo de perseguições e vexames, pelo constante
apoio do atual Govêrno da República, - se por um lado
retratam a paixão e a obstinação com que nos entregamos, de corpo e alma, àquela ingente luta, por outro lado
significam a tranqüilidade e a certeza com que antevemos o próximo funcionamento da Refinaria de Manguinhos, em boa hora entregue em tão idôneas mãos, e cujos
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equipamentos, em adiantado estado de fabricação na
América do Norte, deverão, dentro de breves meses, ser
montados em fundações e obras diversas em acelerado andamento.
Renovando o testemunho de meu mais alto aprêço por
todos vós, ao renunciar o meu cargo de Diretor-Geral,
subscrevo-me muito cordialmente - (a) Drault Ernany
de M ello Silva."

Senhor Presidente:
Desculpai-me e também me permití que, além da carta anterior, em que fixei as coordenadas de um empreendimento de interêsse nacional, retire do ângulo de meus arquivos um outro documento. Trata-se de uma carta de 16 de abril de 1949, do ilustre
Sr. Orlando Dantas, redator-proprietário do Diário de Notícias, dirigida ao Exmo. Sr. General Eurico Gaspar Dutra, então no exercício da Presidência da República, carta que na época de sua redação foi considerada sigilosa , por imposição minha, dada a necessidade de resguardar e pres~rvar o êxito de uma emprêsa de interêsse lidimamente nacional e que, apesar disto, estava sofrendo,
naquela oportunidade, rudes ataques que só poderiam e só podem interessar a quem conspire pela permanência de nossa servidão econômiCa.
Para os que me conhecem, não careço de apresentar avais e
endossas sôbre o conteúdo de µieus propósitos, na batalha nacional do petróleo brasileiro. Mas, neste momento, estou depondo ante
a Nação e, por isto, quero confiar ao Senado um documento que
confirma, acima de quaisquer dúvídas e suspeitas, a ação do grupo que me coube capitanear.
"Rio de Janeiro, 1() de abril de 1949 - Exmo. Sr. Presidente da República, peneral Eurico Gaspar Dutra.
Respeitosos cumprimentos:
A propósito dos últimos debates, na imprensa e no
Parlamento, em tôrno da projetada instalação de quatro grandes destilarias de petróleo no País, recebi, quartafeira última, no Diária de Notícias, a visita do Dr. Drault
Ernany, principal figura do grupo que tem a concessão
para a montagem da usina destinada ao Distrito Federal.
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Permita V. Ex.ª leve ao seu conhecimento, em resumo, o que, como resultado da nossa palestra e em face
da minha argüição e dos pontos de vista que sustentei,
me declarou, por fim, aquêle banqueiro.
Estranhei, em meio à conversa, que o Dr. Drault
Ernany, tão empenhado, há mais de três anos, na iniciativa pela qual se vem batendo com tanta energia e capacidade, colocasse sempre, na sua argumentação, os interêsses do Brasil, da coletividade brasileira, acima dos
que êle, como industrial, teria, naturalmente, de, em
primeiro lugar, defender.
Foi nesse ponto que o Dr. Drault Ernany assumiu
uma atitude que não se poderia esperar e que desejo levar
aqui ao conhecimento de V. Ex.ª.
Alegava aquele brasileiro, desta vez como em uma
outra visita que há meses me fizera, já haver aplicado na
sua iniciativa em andamento cêrca de dez milhões de
cruzeiros. Perguntei-lhe, tão patriota êle se mostrava,
se estaria disposto a afastar-se, com o seu grupo, do empreendimento a seu cargo, uma vez que o Govêrno o indenizasse dos gastos comprovadamente feitos e necessários, passando ao Estado, sem quaisquer outros ônus para êste, o seu contrato de compra da destilaria feito nos
Estados Unidos com a Foster Wheeler Corporation.
Respondeu-me o Dr. Drault Ernany que não hesitaria em tomar essa atitude, se, com efeito, o Govêrno se
comprometesse a realizar prontamente, por sua conta, a
instalação da destilaria contratada.
Objetei, entretanto, que não faltaria quem quisesse
descobrir, dentro dessa transigência do Dr. Drault, por
mim levada ao conhecimento de V. Ex.ª; um interêsse
qualquer meu, ligado, possivelmente, aos dois, quatro,
cinco ou dez milhões de cruzeiros que tivesse o Govêrno
de restituir ao grupo daquele industrial.
Em face dessas dúvidas, apressou-se o Dr. Drault Ernani a declarar disposto a ceder inteiramente ao govêrno a sua posição e a dos seus companheiros, sem despesas para os cofres públicos, sem indenização de qualquer espécie uma vez se disponha, realmente, o poder público a montar no Rio de Janeiro a destilaria projetada
ou outra de maior capacidade.
É esta, Sr. Presidente, a comunicação que tenho a
fazer a V. Ex.a. Submetí ao Dr. Drault Ernany uma cópia desta carta e a envio a V. Ex.a depois de me dar êle
a sua aprovação.
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Antes da minha idéia de fazer V. Ex.ª conhecedor
das disposições do Dr. Drault, perguntei-lhe se poderia
registrá-las no meu jornal. Não concordou êle com o alvitre, alegando que isso viria enfraquecer seriamente a
sua posição, como concessionário sem a necessária segurança do acatamento que pudesse merecer de V. Ex.ª.
A sua declaração era e é, assim, sigilosa, só me permitindo o Dr. Drault que a transmita a V. Ex.ª, submetendo-a
desta forma, ao exame da mais alta autoridade do pais.
A destilaria planejada pela Refinaria de Petróleo do
Distrito Federal representada pelo Dr. Drault Ernani,
está contratada, como sabe, o govêrno, com a Foster
Wheeler Corporation, de New York. Teria capacidade para 10.000 barris diários e custaria, nos Estados Unidos,
US$ 10.000.000,00. Depois do insucesso daquela emprêsa
nas suas tentativas de empréstimo junto ao Export &
Import Bank e a outros grupos financeiros, passou a esperar do Banco do Brasil um empréstimo de 80%, correspondente a 8 milhqes de dólares, e a transferência das
cambiais para os Estados Unidos.
A inauguração d~ destilaria se realizaria 24 meses
depois da compra e ~L Forter Wheeler a faria funcionar
com os seus próprios técnicos, até que os nossos se fôssem especializando nar nova indústria.
Sem a concessão do empréstimo solicitado ao Banco
do Brasil, não será montada a Destilaria do Distrito
Federal.
Sendo assim, potje-se concluir que o govêrno possui
o terreno e 80 % do dinheiro necessário ao Dr. Drault,
além de tôdas as facilidades e privilégios exigidos pelo
empreendimento. Por que, neste caso, não concordar com
a patriótica disposição do concessionário, que não deseja
a esta altura, mais que ver efetivar-se a instalação da
grande indústria no nosos país, sem a intervenção de estrangeiros na sua propriedade?
A Argentina e Q Uruguai assim procederam como
sabe V. Ex.ª com inteiro êxito.
Releve, Sr. Presidente, ter-me eu animado a levar ao
conhecimento de V. ~x.ª a declaração que me fêz, ante
ontem, a principal figura da Refinaria de Petróleo do
Distrito Federal S. A.
Subscrevo-me, respeitosamente - Orlando Dantas."

-

47-

Senhor Presidente:
Não era meu propósito ocupar, neste momento, a atenção do
Senado com documentos recentes e velhos papéis, relativos a um
dos aspectos do problema dos combustíveis líquidos, em que há
vários anos vimos militando e pelejando. Se porventura, estivesse
no exercício desta cadeira do Senado da República, no momento
em que aqui viesse a ser debatida a mensagem presidencial sôbre
o projeto de criação da Petrobrás S. A., então exultaria em poder
discutí-lo à luz de minha modesta experiência, sem outra paixão
que não seja o anseio de contribuir para o efetivo e rápido fortalecimento econômico do país.
Mas, chamado agora ao debate parlamentar sôbre aquêle
magno tema, não pude subtrair-me ao dever de apresentar as duas
cartas acabadas de ler, como uma síntese de meu pensamento e
de meu tirocínio sôbre tão debatida e discutida matéria, como
também não conseguirei furtar-me a antecipar algumas outras
breves considerações sôbre o mesmo assunto.
No momento está o Congresso chamado a decidir sôbre projetos de lei, que traduzem diretrizes e pontos de vista diversos, em
face da questão dos combustíveis. Não tenho dúvida em dizer que,
no meu entender, a solução prática do problema podia ser alcançada independentemente de qualquer dêles, pois o Govêrno já dispõe, através do Decreto-lei n.º 395, e da legislação subseqüente, de
meios para conduzir um programa administrativo de realizações
prontas, conjugando a iniciativa estatal e a privada, na escala
material de que necessitamos. O Conselho Nacional do Petróleo
não foi concebido como um organismo burocrático, mas como verdadeiro centro de planejamento e realizações industriais. Se a sua
constituição e as suas praxes tornaram num ou noutro ponto,
inadequada a execução de iniciativas rápidas, não seria düícil,
mediante o exercício do poder regulamentar que pertence ao Presidente da República, readaptá-lo a êsse escopo, que sempre foi o
seu e dar pleno desempenho ao programa estatal, por seu intermédio. Não esqueçamos que a Refinaria de Mataripe, organização
pioneira, foi levada a cabo pelo Conselho, e que a êle também devemos a realização do notável plano da Refinaria de Cubatão, que
se vem construindo sob a segura administração do honrado General Stênio de Albuquerque Lima. Também não nos esqueçamos de
que somos devedores ao CNP, além da compra da frota de petro-
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leiros, de outra magistral obra pioneira qual seja a construção
do oleoduto de Santos a São Paulo, em tão boa hora confiado à
direção de um soldado e administrador do porte do Coronel Arthur
Levy.
Ao lado do esquema estatal a iniciativa privada integrada
exclusivamente por capitais brasileiros e conduzida por di.retores
brasileiros natos, estã hoje em condições de realizar qualquer programa de equacionamento das nossas necessidades. Não esqueçamos
que a ausência de maior número de empreendimentos e o retraimento do capital privado em matéria de petróleo, tem sido, entre
nós, um reflexo da desconfiança enquadrada pelas oscilações do
próprio Govêrno, pelo combate acérrimo dos trustes, através de
campanhas de tôda ordem. Hoje, porém, que se têm ampliado as
perspectivas do mercado privado de capitais, se o Govêrno adotas·
se, em relação à atividade particular, com os requisitos jã assinalados, uma atitude firme e tranqüilizadora, em tudo diversa da
atmosfera que o atual debate 'parlamentar mantém no país, não
seria difícil que recursos privapos de monta se canalizassem para
a indústria da refinação, e através desta, para pesquisa e exploração da riqueza do subsolo. Teria, assim, o Govêrno dentro da lei
395, podido ganhar um ano de operosidade que lhe estã sendo
roubado pelo debate da Petroprás que nada mais é do que uma
ressonância das discussões e polêmicas que desde 1946 vêm sacudindo desnecessàriamente a Nação. Do que o Brasil carecia e
não foi efetivado, era a execução plena e corajosa da Lei 395.
Só o enunciado laudatório com que me referi à Lei 395, devida à sabedoria e ao patriotismo do Presidente Getúlio Vargas e à
inspiração do Estado-Maior do Exército, define minha maneira de
encarar a solução de nossos problemas da produção de combustíveis líquidos.
Não perderei tempo em ressaltar que os dois projetos de lei,
tanto o conhecido pela designação de "Estatuto do Petróleo", como o que propicia a criação da "Petrobrás S. A." parecem aspirar
ao milagre de transformar um país carecente e importador da
quase totalidade do petróleo consumido, como infelizmente é o
caso de nosso país, em uma nação em breve prazo transformada
em manancial petrolífero, capaz de saciar as necessidades energéticas, tanto nacionais, como ipternacionais.
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O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) Pondero ao nobre orador que faltam apenas dois minutos para se esgotar a hora do Expediente.
O Sr. Ivo d'Aquino - (Pela ordem) - Sr. Presidente requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa sôbre se concorda seja prorrogada a
hora do expediente, por trinta minutos, a fim de que o nobre Senador Drault Ernani possa concluir suas considerações.
O SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador Ivo d'Aquino
Os Senhores que concedem a prorrogação solicitada, queiram
permanecer sentados. (Pausa). - Está concedida.
Continua com a palavra o nobre Senador Drault Ernani.
O SR. DRAULT ERNANY - Sr. Presidente, muito agradeço
a V. Ex. a e ao Senado a prorrogação concedida.
Prossigo:

Também passarei de lado sôbre o desinterêsse total - e isto
posso afirmar com conhecimento pessoal e direto - do truste internacional do petróleo, por qualquer forma de associação em que
o mesmo fique em minoria. Participação nos lucros, em ações preferenciais, não lhe interessa. O contrôle era e é a conditio sine qua.
Mas tal privilégio era e será inexeqüível sem a proscrição da
lei 395. E o instrumento para abater e anular aquela sábia lei faz
parte do outro sombrio capítulo da história do petróleo nacional,
que um dia será publicamente revelada, já que a mesma é por demais conhecida dos responsáveis pela defesa e segurança nacionajg,
Não sou contra a Petrobrás S. A., sou cada dia mais favorável à lei 395, capaz de conseguir tudo quanto aquela promete, sem
nenhum dos inconvenientes e riscos que lhe possam ser apontados e num prazo mínimo.
Digo mais, Sr. Presidente. Sugere-se vez por outra a necessidade e a conveniência da reforma constitucional. Se há um tópico
de nossa Constituição digno de ser revisto, é justamente aquêle
em que, sob a invocação de "sociedades organizadas no país", se
assegura direito ao monopólio internacional do petróleo, de reconquistar as posições já perdidas pela vigência da Lei 395, ainda
não derrogada.
4-24397
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Pela citada e vigente Lei 395, a exploração e o refino do petróleo são atividades socialmente reguladas sôbre cujos preços e benefícios o Govêrno tem absoluto contrôle, através do regime de concessões e da fiscalização permanente do Conselho Nacional do Petróleo. É uma fórmula sábia e sui generis de conservar-se o regime da iniciativa privada de par com a experiência de sociedade
mista e a de natureza estatal, em tudo semelhante a um instrutivo ensaio de laboratório.
Não quero deixar esta tribuna sem dizer uma palavra sôbre
as concessões de refinarias, decorrentes da Lei 395. Trata-se de um
triste espetáculo em que os detratores gratuitos ou a serviço de
interêsses inconfessáveis, têm lançado ao público em mais de uma
oportunidade, por malícia, maldade ou má informação, insinuações cavilosas que devem ser retificadas do alto de uma tribuna
como esta.
Muito se escreveu e muito se afirmou, a respeito da concessão
da Refinaria do Distrito Federal, cuja vida conheço pelo trato
cotidiano de seus problemas, as mais graves inverdades assoalhadas por homens cujas funções públicas fariam presumir a sinceridade e a boa qualidade de suas infarmações. Declara-se, por
exemplo, que a Companhia concessionária foi beneficiada com a
aquisição de um terreno na enseada de Manguinhos, que hoje
constitui em suas mãos vultoso patrimônio imobiliário. Ignora-se·
ou finge-se ignorar que êsse terreno, por expressa determinação
legal e contratual, foi concediõ,o em aforamento anual de ....... .
Cr$314.000,00 e mais um jóia de Cr$ 31.410.000,00 acrescida esta
de juros de 10% ao ano, impostos pelo Sr. Guilherme da Silveira,
Ministro da Fazenda de então, para pagamento, no prazo de 15 anos,
em 180 mensalidades, pagas religiosamente. O contrato impôs ainda, na cláusula 7.ª, sua revers(ão sem indenização pelas benfeitorias,
caso a refinaria não se construísse, tudo isto importando em cêrca
de 70 milhões de cruzeiros.
Fala-se também, nos lucros fabulosos da indústria, esquecend0-se propositadamente que o::; preços de venda são fixados pelo Conselho Nacional do Petróleo e que 50 % dos lucros são obrigatoriamente veiculados para pesq11isa do subsolo nacional. Na verdade,
se um programa existe que merecesse ser atacado pelo Govêrno
Federal, seria o de dotar o país de nacionalização, o qual cons1
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tituiria a mais sólida barreira às incursões e aos ataques dos
trustes internacionais.
Devemos reconhecer ainda que a iniciativa privada nos moldes preconizados ao lado da iniciativa pública, representa o melhor
dos sistemas de contrôle dos resultados de uma indústria, pois,
o preço de custo de uma, influência o da outra, e impede que o
custo dos serviços do Estado se eleve .
Sr. Presidente, ainda duas palavras sôbre o falado terreno de
Manguinhos. Eu não desejava deixasse o Senado de tomar conhecimento da jóia cobrada sôbre um terreno aforado para uma
indústria considerada por lei de utilidade pública.
O Sr. Victorino Freire -

Permite V. Ex.ª um aparte?

O SR. DRAULT ERNANY -

Com muito prazer.

O Sr. Victorino Freire - Quero esclarecer ao Senado que na
parte relativa ao terreno e jóia, sei perfeitamente da luta de V.
Ex.ª. O Sr. Guilherme da. Silveira, além das exigências feitas, só
faltou impor que se armasse uma guilhotina para V. Ex.ª.

O SR. DRAULT ERNANY - Procastinou a assinatura do
contrato o mais que pôde, e fêz as exigências no último dia do prazo fixado para o firmarmos. As cláusulas eram leoninas. Aquêle
tempo não era fácil desembolsar-se trezentos e tantos mil cruzeiros mensais, quando nada havia sôbre refinarias. O capital não
fôra ainda chamado para tal empreendimento. Pretendia-se, evidentemente, estrangular a iniciativa; e quase o Sr. Guilherme da
Silveira levava a melhor! Conseguiu que até os meus companheiros de Diretoria da Refinaria do Distrito Federal me aconselhassem a não assinar contrato tão oneroso.
O Sr. Victorino Freire - Mais ainda: diàriarnente encaminhava uma carta ao General Eurico Gaspar Dutra, intrigando
tôda a gente.

O SR. DRAULT ERNANI - Sr. Presidente, naquele dia todos
os Diretores da Companhia renunciararr~ - exceto eu - para não
assinar o contrato. Felizmente, um condescendeu em firmá-lo e
entregar ao mesmo tempo, a sua carta de demissão.
Talvez se deva portanto, à pouca vontade do Ministro da Fazenda de então, a realização da refinaria de petróleo do Distrito
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Federal. O Sr. Guilherme da Silveira se mostrava teimoso, e eu
muito mais. Minha teimosia, porém, provinha da convicção de
que estava dando, na ocasião, o que podia pelo amado Brasil.
O Sr. Victorino Freire - V. Ex.ª honrou os homens do Nordeste com a sua energia e teimosia, enfrentando o Sr. Guilherme
àa Silveira.

O SR. DRAULT ERNANI - Obrigado a V. Ex.a.
O Sr. Victorino Freire - Faço êstes comentários a respeito do
ex-Ministro da Fazenda, para que o Senado se certifique de que
me penitencio de o haver defendido, várias vêzes, da tribuna.
Quando, porém, me convenci dos seus erros, trouxe-o a esta Casa
para justificar-se perante a Nação.
O SR. DRAULT ERNANI - Sr. Presidente, não quero deixar
esta tribuna sem uma palavra de fé no patriotismo e na sabedoria
do Parlamento brasileiro. Tenho como certo que nenhum representante do povo, nenhum partido político adotará ponto de vista
contrário ao projeto de criação da Petrobrás S. A., só e por mero
espírito oposicionista. Tenho certo que os parlamentares e as agremiações partidárias brasileira~ hão de encontrar, em breve, um
terreno comum, votando e ratificando, uma lei como a 395, que
transforme, em realidade imediata, êsse patrimônio potencial, até
aqui à espera da decisão do homem brasileiro.
O Senhor Presidente da República tem prestado ao problema
do petróleo serviços inestimáveis neste como no seu período anterior de govêrno. A êle devemos a legislação nacionalista que preservou a nossa independência e as nossas riquezas. Ao seu conselho esperamos agora, e nos permite ainda hoje discutir de mãos
livres, qual a solução que melhor atende aos sagrados interêsses
econômicos do país e de sua soberania.
Afirma a mensagem presidencial que o Conselho Nacional do
Petróleo realizou obra admirável, em que pesem às peias burocráticas e à parcimônia dos recursos de que dispôs. Insiste em que o
objetivo primacial e a pesquisa e a lavra de horizontes oleíferos,
capazes de abastecer o Brasil, tendo em vista o impressionante
crescimento do consumo dos derivados do petróleo, verificado no
último qüinqüênio. Para isso faz acompanhar a mensagem de dois
projetos de lei: um, prevendo e provendo meios para atender, na
escala desejada ao programa planejado, além de recursos para ace-
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lerar a realização do plano rodoviário nacional; outro, criando a
Petrobrás S. A., sociedade eclética, de constituição complexa e cuja
criação tantas reações vem provocando mesmo dentro de partidos
que, integralmente, apoiam o Govêrno.
Aplaudo, em princípio a lei que promove largos recursos para a imediata aceleração da pesquisa da lavra, da industrialização e do transporte do petróleo, de modo a buscar, para a Nação,
a almejada auto-suficiência nesse setor.
Já afirmei que não sou contra a Petrobrás, pelo simples
propósito de combatê-la, mas a julgo desnecessária porque jamais
poderá atingir o objetivo colimado pelo Govêrno. Entendo, sim,
que os recursos que o contribuinte puder pagar, deverão ser entregues ao CNP, órgão que, com dotações tão diminutas e tão
grandes pelas burocráticas, provou, conforme afirma o Executivo,
ser capaz de realizar a brilhante obra que o Govêrno assinalou
em sua mensagem.
Reestruture-se, para isto, o Conselho Nacional do Petróleo
dando-se-lhe organização consentânea com o objetivo em mira
com a flexibilidade de uma verdadeira organização industrial,
anulando-se quaisquer entraves burocráticos e entregando-se-lhe
os grandes recursos votados e apurados, sem esquecer o Govêrno
de que o fator homem continua e prosseguirá sendo sempre o elemento essencial para todos os problemas humanos .
O Sr. Victorino Freire - Permite V. Ex.ª outro aparte? (Assentimento do orador) - Conhecendo a firmeza de caráter, a
honradez e probridade de V. Ex.a, o magnífico discurso com que
está impressionando o Senado servirá de roteiro à minha conduta na votação do projeto da Petrobrás.
O SR. DRAULT ERNANI - Obrigado a V. Ex.ª.
Votem-se, com urgência, as verbas solicitadas e entreguêmolas ao órgão apropriado, feitas as necessárias reestruturações e
reformas, e tão debatido problema encontrará solução adequada
e execução imediata.
Ao reafirmar minha fé nacionalista, nos têrmos em que o
fiz, é minha profunda convicção que não faltarão ao homem brasileiro as qualidades para promover a sua própria libertação.
(Jiuito bem. Muito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado).

SESSÃO EM 16 DE MAIO DE 1952
Expediente

O SR. ALFREDO SIMCH (Lê o seguinte discurso) - Sr. Presidente, o tão batido chavão - O Petróleo é nosso - tem, contudo,
o sentido de um rebater de sinos, de um toque de alarma, de conclamar as gentes, diante da ameaça de um perigo. Eis que uma
riqueza nativa brasileira, das mais valiosas, admirável fonte de
ene~gia com infinda série de derivados e subprodutos, está sob o
ôlho grande do gigante de fauces hiantes do estrangeiro insaciável.
O nosso petróleo não é, bem o sabemos, produto do homem
industrioso, porém o é uma das muitas dádivas da natureza, que
foi tão pródiga para com os brasileiros, escondendo nas profundidades do solo os mais variados jazigos de invejáveis riquezas.
Contrariando indisfarçadas intenções de trustes estrangeiros,
que negavam existir o precioso óleo mineral no Brasil, o saber e
a porfia de brasileiros capazes, ilustres e pertinazes, anularam,
totalmente, o arriere pensée do franco astucioso.
Está nos primeiros passos, podemos dizer, a lavra dessa fonte
de energia, devido ao desinterêsse, até então, por quem de direito,
para o completo estudo das capacidades e reservas, etc. através
da ampla prospecção em todo o território nacional.
Abordamos a orla atlântica, apenas, em um Estado da Federação brasileira, quando é de prever, presumir, com muitas probabilidades, a existência de lençóis abundantes pela nossa hinterlândia, rumos Oeste, Sul e Norte do País. Se o Gran-Chaco, a Bolívia, a Venezuela e as Guianas o possuem, é, sem receio de êrro, de
esperar que, após, muitíssimas sondagens executadas por homens
proficientes e probos, tenhamos a confirmação almejada não só
da realidade, como daí resultem os algarismos pelo menos aproximados, para o cálculo da capacidade dos lençóis do nosso petróleo.
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Sr. Presidente, tempos houve em que se dizia que o país que
tem carvão seria o de um povo rico, por isso que a industrialização dessa riqueza natural o levaria à independência econômica.
Passados muitos sóis e luas, afirmam hoje aquêles profetas das
conjunturas econômicas que a terra que tem petróleo nativo, está
fadada à prosperidade econômica e à completa independência de finanças.
Ora, se o Brasil, que foi aquinhoado pela generosidade da Natureza com êsse precioso bem, o petróleo - que já está em via de
lavra, que se intensificará em breve, para, em prazo não muito remoto, bastar-se a si mesmo, permitindo ainda explorar os subprodutos e derivados - é evidente que êsse bem de tão alta valia
não se o deixe cair no reino de Netuno, na famélica fauna dos
esqualos.
Essa, pela variedade dos selácios, cações, tintureiros, enfim
pelos terríveis tubarões, dos quais a modalidade terrestre é, para
o caso, mais daninha e insaciáyel do que as congêneres do mar.
As fauces impiedosas dêstes esqualos, que se locomovem em
vistosos rodados rabos de peixe, com seus testas-de-ferro, estão
sempre em busca, não de sarqinhas, que não lhes apraz o sabor;
buscam êles o grosgibier, as boas boladas.
O nosso petróleo será um dos apetitosos grosgibier para êsses
cações que têm a ânsia, a vol\l.pia do ouro, sempre em busca dos
crachás de miliardários.
Em boa hora compreendeu o nosso Govêrno ser chegado o
momento de acudir e defender da concupiscência estrangeira que
açula uma matilha, já não elll- busca de cobiçada prêsa, mas, encurralando-a, para não sair dq seu covil no subsolo. E não faltam
testas-de-ferro, apatriotas, maus brasileiros, que se prestam, por
trinta dinheiros, ao papel de J,tniseráveis judas, favorecendo a entrega da nossa riqueza ao pod•~roso polvo estrangeiro.
O Sr. Drault Ernani -

Mµito bem.

O SR. ALFREDO SIMCH - Está em tela o caso da Petroll·
bras (e não petrobrás) e vem sendo arejado pela opinião pública

onde todos os valores nacionai~ emitem opinião dentro de um são
patriotismo, na defesa do nosso petróleo. A fórmula governamental de sociedade mista, opõe-se poderosa corrente nacionalista pelo
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monopólio estatal. Chovam argumentos, pró e contra ambas correntes.
O Brasil não tem capitais de vulto para atacar empreendimento de tal envergadura - é um país pobre - logo não será aplicável a fórmula estatal, dizem, de um lado. A Sociedade mista é
uma boa organização onde o nacional terá um mínimo de 51 %,
defendendo assim o caráter brasileiro da emprêsa, dizem outros.
Sr. Presidente, estudam economistas, financistas, capitalistas as duas modalidades de emprêsas que deverão reger a matéria. Gastam-se palavras e argumentos a favor e contra - e nós
continuamos em ponto morto.
Nesta Casa já ouvimos autorizados estudos de ilustres Senadores onde o penúltimo a falar - o conspícuo Senador Mathias
Olimpo expendeu esplêndida argumentação pró fórmula estatal.
O intrépido representante de Goiás, o nobre Senador Domingos Velasco, revelou ao Senado brasileiro, no seu último e vigoroso discurso, em argumentos irrefutáveis, junto com documentos indestrutíveis, o modo insólito, solerte pelo qual, à outrance, age o poderosíssimo truste petrolífero americano, não só
pelas próprias fôrças - as do ouro - como também estimulado
e com apoio formal do govêrno do seu pais, através dos Departamentos civil e militar.
O Sr. Mathias Olímpio - Agora, há também os argumentos
de V. Ex.ª, que é voz autorizada.
O SR. ALFREDO SIMCH - Obrigado a V. Ex.a.
Sr. Presidente, não podia eu deixar de dizer dest.a tribuna,
que ouvi, ontem, com a maior atenção - como aliás o merece o brilhante discurso pronunciado pelo ilustre Senador Drault
Ernani.
O Sr. Drault Ernany - Agradecido a V. Ex.ª.
O SR. ALFREDO SIMCH - O trabalho apresentado é admirável e sua argumentação contribui brilhante e fortemente para
que fique bem esclarecido o assunto que em breve virá ao plenário
desta Casa.
Face a tão grave denúncia, está criada para nós uma situação
de rebate, de alarma. Porém ainda há tempo para meditar sôbre
tal contingência. O brasileiro são, o patriota verdadeiro, sabe con-
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gregar-se nos momentos cruciais da nacionalidade para a defesa
da integridade brasileira. Conjuguemos, pois, com tôdas as fôrças
e tôdas as energias os nossos esforços no sentido de defender
a grande riqueza nacional, do nosso petróleo, da cupidez dos magnatas, dos trusts.
Unamo-nos todos para evitar o vexame de ficarmos reduzidos
a uma suserania estrangeira .
Desejamos, também, contribuir com o nosso ponto de vista,
isto é, antecipar o nosso pensamento, relativamente à solução do
assunto em foco. A fórmula de Sociedade mista, pela naturezada
organização dêsse gênero de sociedade, é um tanto hermética,
fechada, o que não dá lugar a uma vigilância, a um necessário
contrôle e, ainda, na falta de capital, é possível a penetração atrevida ou disfarçada do outro estrangeiro, com segunda intenção:
e também há margem para a transferência clandestina das ações.
A fórmula estatal queremps frizar bem, deve ser a solução
adotada - não só para o petróleo como para os demais serviços
de interêsse público, interêsse brasileiro, como sejam os abastecimentos de energia elétrica, d~ carvão de pedra, das vias férreas
de todo o país, etc. Dizem os pessimistas que o Brasil é pobre, que
não tem capitais.
Realmente, o ouro brasileiro já fêz o fausto das côrtes européias e hoje nós somos pobres, de dinheiro, somente. Mas, rebuscando a prata da casa, ainda vamos encontrar nos nossos mealheiros patacões bastantes para iniciar a obra de lavra e distilação do nosso petróleo. Tenhamos fé e coragem, o que nunca faltou aos brasileiros, ataquemos frontalmente a exploração do nosso petróleo pela fórmula de Monopólio Estatal.
Sr. Presidente, esta soluçãq é de cunho absolutamente pessoal;
não temos qualquer ligação ou compromisso, nem dependemos de
injunção partidária, política qu de qualquer natureza. 1!:ste é o
nosso modo de encarar o problema do nosso petróleo. (Muito bem.
Muito bem. Palmas. O

orador~

cumprimentado).

SESSÃO EM 19 DE MAIO DE 1952
Expediente

O. SR. MATHIAS OL1MPIO (Ll o seguinte discurso) - Sr.
Presidente, não fôra a magnitude do problema e a inabalável convicção em que estou de que sua solução influenciará decisivamente sôbre os nossos destinos de nação soberana, não voltaria a
ocupar a atenção do Senado para renovar e aduzir argumentos
pró monopólio estatal na exploração dos combustíveis líquidos:
Estamos empenhados em uma luta que não é senão episódica:
se agora pugnamos pela posse do petróleo, ontem combatemos para
que não fôssem entregues aos trustes alienígenas nossas preciosas
reservas de ferro. E aí estão o manganês, as areias monazíticas,
todo o valioso subsolo brasileiro sendo explorado sem que o pais
e seu povo dêle se beneficiem. Exportações in natura fazem-se indiscriminadamente, num alarmante esgotamento de jazidas.
Infelizmente, os grandes interêsses em choque fizeram com
que o exame e o estudo da questão adquirissem êsse tom explosivo
que, muitas vêzes, leva à incompreensão deturpadora do sentido
da posição daqueles que se colocam contra a participação do ca,,
pital estrangeiro em sociedades constituídas para extrair, beneficiar e distribuir o petróleo nacional.
E se chega ao extremo de defender o argumento de que devemos prosseguir na exportação de matérias-primas desvalorizadas, porque a economia das nações do hemisfério ocidental assim o exige. E, destarte, o interêsse nacional passa a existir em
função de solicitações internacionais. Aqui caberia relembrar a
advertência de Sun Yat Sen:
"As nações que estão empregando o imperialismo
para conquistar outras e que estão tentando manter suas
posições favorecidas como senhoras soberanas de todo o
mundo, estão advogando o cosmopQlitismo e querem

-

60-

que o mundo adira a essa idéia". ("Trés Princípios do
edição brasileira, 1944, pãgina 65).

Povo",

Tais palavras, proferidas há mais de três décadas, refletem
a luta atual dos povos contra a infiltração do imperialismo apátrida cuja última investida contra nós se concretizou no célebre
acôrdo que conduz à internacionalização de todo o vale amazônico,
sob o especioso pretexto de que só assim levaremos à Hiléia as conquist.a.s materiais da civilização. Civilização que será transplantada sem raízes e sem continuidade histórica e cultural, desgarrada
do patrimônio comum e que passaria a existir e gravitar em tômo
de concepções cosmopolitas.
O Sr. Apolônio Salles - Permite V. Ex.ª um aparte?
(Assentimento do orador) - Quanto ao caso da Hiléia Amazônica, V.

Ex.a está coberto de razões, sobretudo quando se invoca, como pretexto para a organização do grande Instituto da Hiléia Amazônica,
a cooperação que receberia de técnicos e cientistas de todo o mundo. Foi o Brasil que instalou o primeiro instituto de pesquisas na
área do Amazonas, e êsse oripnismo tem merecido a colaboração
de sábios de nomeada, em relação à borracha e a outros misteres que interessam ao pais. Evidentemente, internacionalizar o
Instituto para que faça pesqUfisas com a cooperação internacional,
poderá parecer um pouco especioso.
,Q SR. MATIDAS OL:tMPIO - Agradeço o aparte de V. Ex.a
que, talvez, seja o maior téc1;iico no assunto, nesta Casa.
Não estamos aqui de tacape em punho para defender o que
se diz ser "nacionalismo obtuso e botocudo". Mas não queremos
desnacionalizar o Brasil, fa~endo-o trilhar por caminhos estranhos e diversos daqueles que palmilhamos há mais de quatro séculos e que nos deram a unidade de que nos orgulhamos e que, levianamente, estamos comprometendo.
Numa época como a atUfal devemos, acima de tudo, propugnar por uma política que vise, acima do mais, os imperativos nacionais, isto porque "o nacior+alismo - adverte-nos o fundador da
república chinesa - é êsse precioso objetivo que capacita um Estado a aspirar ao progresso e uma Nação a perpetuar sua existência."
No momento, atravessal'rfOS um perigoso processo de desnacionalização, de descaracterização de nosso povo com a importação
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maciça de conceitos e concepções estruturados numa nova ordem
internacional, à qual comparecemos sem nenhuma contribuição
pessoal, porém como simples caudatários. E quando nos tentam
importar tais rumos, o fazem seus pregoeiros sob a argumentação
de que a tanto somos obrigados por fôrça de compromissos externos, esquecidos de que deve ter prevalência a preservação da independência econômica só alcançável pelo autodomínio das fôrças
produtivas fundamentais.
Embalados pela falaz concepção de independência política,
permitimos que a nossa economia gravitasse sempre em razão de
interêsses estranhos. Para exemplificar, citemos o nosso desmantelado sistema ferroviário, todo êle construído para canalizar para
os portos exportadores as matérias-primas depreciadas, ~onduzi
das para beneficiamento no exterior. E assim nossas estra.das de
ferro existem ainda hoje sem articulação interna, sem atender
às necessidades de abastecimento e desenvolvimento do mercado
nacional; é, antes um sistema desarticulado, que apenas sobrevive
somando deficits anuais pagos pela Nação para atender a imposições do mercado internacional.
Progressiva e sistemàticamente vimos perdendo contrôle das
indústrias básicas e, agora, quando podemos reter em nossas mãos,
conservar sob nossa exclusiva direção e comando a indústria petrolífera, a ela queremos associar as fôrças do imperialismo internacional, sob o frágil argumento de que o Brasil, pais em processo
de desenvolvimento, poderá a êle associar-se, não só em pé de igualdade, mas admitindo os trustes posição de inferioridade.
Aceitemos o argumento como de boa fé, embora a história não
nos aponte um único fato em abono de tese tão ingrata. O que sempre assistimos foi o predomínio desbragado das fôrças econômicas
sôbre as organizações estatais, mesmo quando estas se apresentam poderosas. Richard Lewinsohn, que por muitos anos orientou as pesquisas da "Fundação Getúlio Vargas", nas páginas de
seu livro clássico "O dinheiro na política", demonstra a convivência desastrosa para Estado sempre que êste é alcançado pelos
tentáculos dos monopólios.
Em minha primeira oração aqui proferida, pedindo a atenção
desta Casa para a magnitude da solução do problema do petróleo,
que já se encontrava na Câmara acompanhada da Mensagem do
Exmo. Sr. Presidente da República, acentuei o interêsse com que o
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povo, vigilante, estava aguardando a solução nacionalista por ser
aquela que melhor defende o patrimônio nacional e melhor assegura nossa independência econômica. Os fatos lhe mostraram que
dêle não dependem apenas o comércio, a indústria, mas o próprio bem-estar coletivo porque, como bem assinala Pio XI, na Encíclica "Quadragésimo Ano", publicada em 1931, "certas categorias de bens, como o petróleo, devem ser privativas do Estado
pois conferem um poder econômico tal que não podem ser deixadas
nas mãos dos particulares, sem perigo para a comunidade em geral". Sendo um bem de uso coletivo, criador de riqueza indispensável defesa nacional, dêle não pode abrir mão a Nação, sem perigo
de sacrificar sua própria soberania. E o Presidente Wilson, sentindo que o petróleo está intimamente vinculado à defesa do pais
e à preservação da sua independência, afirmava que "a pessoa e
a propriedade de um cidadão americano fazem parte do domínio
da Nação mesmo no estrangeiro"; e mais concludente ainda era
Rainer, assistente de petróleo do Departamento de Estado, ao declarar que "o interêsse naci~nal ianque deve ser reconhecido em
qualquer área petrolífera do mundo".
~stes dois depoimentos I1;0S deixam à vontade para dizer que o
Projeto submetido à discussüo e à aprovação do Parlamento, envolve uma questão fundamentalmente política e transcende às limitações de um bronco e :primário jacobinismo econômico. De
modo nenhum podemos ser acusados porque somos contrãrios à
"internacionalização" de um patrimônio ligado diretamente à segurança, à defesa e à sobrev:.ivência da independência nacional. t
de tal significação a existência do petróleo na vida de uma comunidade, que o General Horta Barbosa considera "uma injustiça social entregar o privilégio da indústria do petróleo a alguns, mesm.o sob a forma de uma sociE?àade mista, porque o petróleo pertence à Nação, que há de dividi··lo, igualmente, por todos seus filhos".
Se em tôdas as nossas srtividades sofremos dos males do imediatismo, em política êsse aspecto ainda mais se agrava ao assumir
o caráter de imediatismo em, razão exclusiva ou preponderante de
amparo a interêsses de facçôes ou agrupamentos. Por isso mesmo,
porque a nossa posição é sinigular no panorama político nacional,
não somos entendidos por alguns e somos mal julgados por muitos.
Os indiferentes e os desencantados descrêem da capacidade do
povo para impor a sua vontade soberana e traçar seu próprio des-
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tino. Conhecemos o poder e sabemos da astúcia daqueles que nos
combatem; porém acreditamos na invencibilidade do sentimento
coletivo, mesmo porque a luta forja as armas da vitória, e se a descrença aniquila a resistência de uns, em outros robustece o ânimo de combater a qualquer preço. Eis a razão de nossa atitude e
porque não defendemos interêsses privativistas, temos como certa a solidariedade dos que nos ouvem com interêsse patriótico.
Hoje se fala muito no binômio terrível - Guerra e Paz. A
humanidade, impressionada por gigantescos consórcios financeiros e dirigida por insidiosos meios de propaganda, vê-se atônita e
inerme diante da perspectiva sombria e aterrorizadora de nova
guerra. Fala-se em guerra fria quando os generais e os diplomatas
apuram suas armas e concertam suas alianças, para nova redistribuição dos mercados mundiais. Nesse vasto fronta nós coube um
dos setores mais castigados - o do petróleo. Ninguém ignora a história que o acompanha desde sua descoberta, no século passado.
É uma crônica ainda não escrita nem de todos conhecida, História estranha, cheia de mistérios e segredos inviolados.
Por tudo isso, é natural e compreensível que tôda a Nação se
apaixone em tôrno do problema do petróleo. Onde quer que exista
o homem, para a satisfação de suas necessidades mais diversas, o
domínio do ouro negro se exerce onipoderoso. Para acionar as máquinas, as mais simples como as mais complexas, como componente indispensável nas combinações químicas, participando das
experiências dos laboratórios para prevenção e cura de moléstias
que atingem a tôda a humanidade, em milhares de produtos oferecidos pela indústria moderna, encontramos o petróleo como a
arma insubstituível dada ao homem para a conquista da felicidade. Esquivo e, por isso, cobiçado pelas Nações, transformou-se
em polo de disputas internacionais. Nêle se apoiam os impérios, que
dêle dependem para a manutenção das desigualdades, tão contristadoras quando estudamos as relações entre as potências. 1!: êle
que as alça à posição de primeira grandeza ou as atrela ao carro
daquelas que o detêm como trunfo decisivo nas conferências diplomáticas. Preocupação permanante das chancelarias, o petróleo
vem sendo objeto de maquinações a que a nossa imaginação dificilmente dá crédito. Pela sua posse, as guerras se sucedem ininterruptas. Os intervalos não os tomemos como pausas; apenas a batalha se transferiu para os gabinetes, onde os interêsses de seus
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detentores manipulam a política. O seu domínio incontrastado
nós o temos vendo a triste história dos últimos quarenta anos
que tão mal vamos vivendo.
A era do petróleo, e ela se afirma com o nascer do século XX,
se caracteriza pela luta desapiedada em tôrno da monopolização do
mercado mundial. Para conquistá-lo e assegurar-se a sua posse,
assistimos, de início, à desordenada refrega de milhares de produtores independentes que, implacàvelmente, foram sendo destruídos e triturados pelos menos escrupulosos e pelos mais audazes na
escolha dos métodos de luta. A trusteficação violenta iludiu as
legislações preventivas que regulamentam a ética dos negócios, porque a fôrça imensa dessas organizações tem um alto poder de sedução.
Fazem verdadeira literatura folhetinesca os que tentam descrever e interpretar as combinações políticas entre os governos intérpretes dos grupos financeiros na disputa pelas posições que
lhes assegurem o contrôle do petróleo.
Assim, o Projeto ora suometido à discussão e aprovação do Parlamento Brasileiro, envolvendo questão fundamentalmente política, nenhuma consciência ~;clarecida deixará de opor-se à "internacionalização" de um patrimônio ligado diretamente à segurança, à defesa e à sobrevivênc~.a da independência nacional.
Ninguém hoje pode nei$ar a estreita ligação estabelecida entre os governos e os trustes do petróleo. Se em países como a Inglaterar encontramos o Estado participando do monopólio, em outros, como os Estados Unidqs, os vemos patrocinando e amparando
os seus interêsses, colocando à sua disposição a máquina estatal.
lt o que lemos no relatório firmado pelo ilustre ex-deputado Odi~
lon Braga.
"Compreende-se que, em determinadas circunstâncias, as esquadras 1:ie combate de S. M. Britânica se movimentem para mares afastados em ação de cobertura armada dos interêss(! da "Royal Dutch Shell" e da "Anglo
Persian ou Anglo Iranian Co." e de outras emprêsas da
mesma índole. A Nação que concorre para guarnecer os
navios e pagar o seu custo e o de sua manutenção, participa daquelas emprêsas e delas recebe copiosos dividendos" (Estatuto do Petróleo, página 45).
Aliás, a política britânica, no particular, a temos exposta
clara, rude e sem flores de retórica, no discurso pronunciado por
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Churchill, como Primeiro Lord do Almirantado, em 1913. Dispensamo-nos de citá-lo, porque é do conhecimento público; apenas
é oportuno destacar um dos objetivos do império inglês qual seja o
de que "nós nos devemos tornar donos, ou, por qualquer maneira, os controladores, nas fontes, ao menos, de certa proporção do
abastecimento de óleo natural de que carecemos".
Cremos ser mais que ingenuidade conceber participação de capitais nacionais, em igualdade de condições, em sociedades das
quais participem companhias que contam com o apoio das "esquadras de combate de S. M. Britânica... em ação de cobertura
armada" de seus interêsses.
Afastada, assim, essa possibilidade por perigosa e incompatível com a soberania nacional, restar-nos-ia apelar para o outro
truste mundial - o da Standard Oil, embora devêssemos ser cautelosos na admissão de tal sócio porque, é ainda do Relatório de que
nos valemos para argumentar, "soberanos, homens de Estado, generais, altos funcionários dispersos pela mundo foram movimentados de acôrdo com as circuntâncias" (pág. 28) na disputa com a
"Royal Dutch Shell". O poder dos trustes, descrito pela autoridade
do nosso ex-ministro da Agricultura, Sr. Odilon Braga, se pecou
o foi por omissão, deixando de mencionar, entre as armas utilizadas no "jôgo do petróleo", os sindicatos de informação pública, que
mantêm verdadeiros "pipe-lines" ligados ele suas gerências aos departamentos de publicidade dos monopólios. E é ao bater dos tambores de uma campanha organizada à sombra de concessões e de
favores que se pretende jungir a nossa fraqueza econômica a reboque de uma corporação que controla 30 milhões de dólares e "sôbre ela se abrem as asas protetoras da águia americana" (Relatório citado, pág. 47). Neste ponto, privamo-nos de alinhar citações
e pedimos apenas que se leiam as páginas 31 e seguintes do relatório já tantas vêzes citado em abono do nosso ponto de vista. Ali
vemos traçada a política dos Estados Unidos que, num compreensível movimento de defesa das reservas petrolíferas nacionais, proibiu a participação de estrangeiros na sua exploração. Mas os Estados Unidos não se limitaram à defesa da riqueza do subsolo na
Nação: a política que os orienta vai além e, na qualidade de representante do Department of State, C. Rayner encarece a
"necessidade de uma forte política externa no concernente ao petróleo, que de modo pleno reconheça o in5 -
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terêsse dos Estados Unidos da América em cada uma das
áreas petrolíferas do mundo".
Lembremo-nos de que tudo o que aí se lê, transunto do inquérito procedido, em 1945, pelo "Special Committee Investigating
Petroleum Resources", o foi em plena época rooseveltiana, quando a política de "boa-vizinhança" impunha freios às ambições
das corporações financeiras ianques. Se voltarmos ao passado, deparamos com a fundamentação da política atual seguida pelo nosso poderoso aliado do norte do hemisfério, Wilson, com estas palavras, exprimiu todo o seu profundo desprêso pelos países que não
sabiam defender e resguardar o pundonor nacional:
Fala-se, freqüentemente, de concessões outorgadas a
estrangeiros pelos países da América Latina. Nunca se disse que os Estados Unidos acordassem tais concessões. Em
nosso país os estrangeiros não obtêm concessões semelhantes. Os Esta4os que se vêem obrigados a reconhecer
êsses direitos estãp colocados em tal situação que os interêsses estrangeirc>s podem chegar a dominar sua política
externa levando-ps a situações humilhantes". (Barcia,
El Imperialismo cf,el Petróleo y la Paz Mundial, Pág. 52)
O exemplo de nossos vizinhos argentinos e uruguaios nos deve servir de modêlo, pois não tem sido pequena a luta para se li-

bertarem dos consórcios internacionais. Graças à visão de seus estadistas Figueroa Alcorta e Saenz Pefía e ao patriotismo de representantes das classes armadas, tendo à frente as figuras de Huergo
e Mosconi, enveredou, de logo, a Argentina pelo caminho certo,
qual seja o do contrôle estatal. Hoje, a vigilância em tôrno dêste
patrimônio tem sido a cop.stante de muitos patriotas: a atividade
parlamentar de Júlio Gonzalez é exemplo ilustrativo e é dêle que
vamos extrair o seguinte texto:
"A experiência de meio século ensina que, quando
um pais se vir favorecido pela natureza com o extraordinário privilégio de possuir petróleo em seu solo, êsse país
deve imediatamente colocar por traz daquela fonte de riquez~.. tôdas, a,b::olutamente tôdas, as reservas materiais
e políticas da Nação" (Nacionalização del Petróleo, 1947,
página 66).
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Não é outra a palavra do Presidente Perón ao reafirmar, em
Mensagem de 12 de dezembro de 1947, que
"A política petrolífera argentina há de basear-se nos
mesmos princípios em que descansa tôda a política econômica: conservação absoluta da soberania argentina sôbre as riquezas do nosso subsolo e exploração nacional e
científica por parte do Estado, advertindo-se de que,
quando o Estado assume a direção imediata e direta dos
bens que a Nação detém, não deve despojar-se do privilégio de continuar administrando-os, sem compartilhar
funções com outros interêsses que não sejam os que corpondem aos de todos os argentinos.
Tenho, como vê o Senado, alinhado fatos que não sofreram,
até hoje, contestação. Não alimentemos, pois, ilusões, qual a de
acreditar que os monopólios tenham sido dominados em seus países de origem e que, no momento, hajam passado a trabalhar com
outros métodos. Em plena presidência Roosevelt lemos contristados
o memorando firmado pelo Secretário de Estado, Hull, datada de 3
de abril de 1940 e endereçado ao govêrno mexicano. Assim é que,
a certa altura dêsse triste documento diplomático, encontramos
a afirmativa de que
"tão pouco é, por qualquer forma, tranquilizadora a
declaração de que se deve esperar a decisão dos tribunais
mexicanos" (Herzog, pág. 180).
Aí temos o reconhecimento claro, por parte do govêrnc norteamericano, de que desconhece e nega o poder soberano da justiça
do México para apreciar e julgar questões surgidas entre súditos
e companhias ianques e governos estrangeiros.
Para fortalecer minha desvaliosa opinião, valho-me da autoridade dos conhecedores do assunto e daí as repetidas citações, que
consolidam minhas convicções.
O Sr. Flávio Guimarães - Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador) - Estou ouvindo V. Ex.ª com tôda a aten-

ção: e estimaria dissesse, segundo o conceito que V. Ex.ª tem do
nacionalismo, se é contra a internacionalização do petróleo.
O SR. MATHIAS OLÍMPIO - Estou-me manifestando contràriamente ô. internacionalização do petróleo.
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Permita-me, então, V. Ex.ª: quer
dizer que V. Ex.ª não estaria inteiramente de acôrdo com a organização de sociedades diversas, com capitais vários nacionais no
sentido da exploração do produto?
Sr. Flávio Guimarães -

O SR. MATHIAS OLÍMPIO . . :. . . Esta hipótese é diferente. Não
se trata de truste. Peço ao nobre colega que acompanhe minha exposição. Verá que estou justamente analisando o papel dos trustes,
inclusive na América.
O Sr. Flávio Guimarães - Estou seguindo atentamente o brilhante discurso de V. Ex.ª. Daí haver tomado a liberdade de aparteá-lo.
O SR. MATHIAS OLÍMPIO - Muito obrigado a V. Ex.ª..
Eis por que somos nacionalistas. Aí têm V. Exas. as razões de
nossa oposição a essa espécie de internacionalismo, muitas vêzes
espúrio e que nas guerras, enquanto as nações contribuem com o
sangue generoso de seus filhos, concertam alianças para auferir
maiores lucros.
Apoiado em dados pficiais, colhidos nos Departamentos da
Guerra e do Tesouro norte-americano, vejamos um só exemplo:
na Segunda Guerra Mundial, a viga mais sólida do nazismo era a
I.G. Farben. Industrie, controlando trezentos e oitenta firmas
alemães e quinhentas companhias, operando em noventa e três
países.
Peço a atenção do nobre Senador Flávio Guimarães para êste
trecho do meu discurso.
O Sr. Flávio Guimar(fos -

ma atenção.

Estou ouvindo V. Ex.ª com a

máxi~

O SR. MATHIAS OLfMPIO - Para consolidar posições nos
mercados internacionais, firmara cêrca de 2.000 acordos de cartel
nas indústrias de tintas, produtos farmacêuticos, fertilizantes
sintéticos, explosivos, petróleo (sempre o petróleo), borracha sintética, alumínio, magnésio, materiais plásticos, produtos fotográficos, materiais de construção, indústrias têxteis artificiais, maquinária especializada, etc. Pois bem, segundo testemunho não invalidado e prestado per;ante o Sub-Comitê de Assuntos Militares
do Senado Norte-Americano, suas ligações com os monopólios ianques se expressavam através de 162 acordos de cartel. Em plena
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guerra de 1941, os monopólios Du Pont (americano) e Farben
(alemão) ajustavam condições para entendimentos após o término do conflito. Também a Standard Oil concertou condições similares, forçando o govêrno americano a confiscar patentes secretamente negociadas entre os dois trustes, o que levou o Senador
Harry Kigore a suspeitar de que
"as corporações americanas, durante a II Guerra
Mundial também haviam separado reservas para pagar
os direitos às companhias alemãs pelo uso de seus privilégios e patentes (James St. Allen, El Monopoleo Mundial y la Paz, ed. argentina, pág. 28)
Verifica o nobre Senador Flávio Guimarães que os trustes não
têm pátria. Na guerra firmaram acordos com os alemães contra
os americanos .
O Sr. Plínio Pompeu -

vemos recear.

Se estão em todos os países não os de-

O SR. MATHIAS OLfMPIO - Por que? Se somos dos mais
fracos, transformar-nos-emos em colônia, como a China.
O Sr. Plínio Pompeu - Os Estados Unidos não são colônia. E
eu pergunto: quais países que têm monopólio estatal?

o SR. MATHIAS OLfMPIO - Apesar de todo o poder que possui, o govêrno americano luta com grandes dificuldades nesse setor. Na última guerra por exemplo, verificou que êles estavam
aliados aos inimigos - os alemães .
O Sr. Plínio Pompeu - Em que país existe o monopólio estatal
do petróleo?
O SR. MATHIAS OLfMPIO O Sr. Plínio Pompeu -

existe num pais -

a Rússia.

No México.

O monopólio estatal do pet.róleo só

O SR. MATHIAS OLfMPIO - O nobre colega verificará, no
decorrer do meu discurso, que o México perdeu até parte do seu
território!
O Sr. Plínio Pompeu - O monopólio estatal só existe na Rússia. No México nunca foi monopólio estatal. Antes de 1922 produzia
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193 milhões de barris; quando passou para o Estado, em 1942, des-

ceu para 53 milhões.

O SR. MATHIAS OLíMPIO - A baixa da produção decorreu,
naturalmente, da desorganização. O México, porém, está-se reorzanizando. O argumento de V. Ex.ª não é lógico.
O Sr. Plínio Pompeu - Diz V. Ex.a. que meu argumento não
é lógico! É muito lógico, e não tem por onde sair.
O nobre orador permite outro

O Sr. Flávio Guimarães aparte?
O SR. MATHIAS OLfMPIO -

Com todo o prazer.

O Sr. Fláv'io Guíma.rães - É preciso que a paixão patológica
do mêdo não destrua a necessidade que tem o Brasil de produzir
petróleo.

o SR. MATHIAS O:p!MPIO - Nunca fomos covardes! Nossa
História não nos apresenta como covardes em situação alguma.
Se, porém, podemos evitar um conflito, por que não o afastar?
O Sr. Flávio Guimarães -

realidade.

Tudo é fictício. Não corresponde à

O SR. MATHIAS 0+.fMPIO - Citei o exemplo de países nossos vizinhos. Por que o privilégio com relação ao Brasil?
Irã.

O Sr. Flâvi.o Guima.rães -

Eu poderia invocar o exemplo do

O SR. MATHIAS O+,íMPIO - São os fatos, é a realidade que
nos mostra o poder incontrolável das gigantescas corporações financeiras. São os documentos, ex1;raídos em fontes oficiais, que
demonstram seu predor,nínio exercido sôbre os Estados mais fortes, transformados em :meros instrumentos de uma ambição que
ignora os mais comesinhos princípios morais inerentes às relações humanas. Macrocéfalos, anormalmente disformes, os monopólios sabem que a sua sobrevivência está condicionada às desinteligências entre os povos. Só êles lucram com êste estad0 de superexcitação em que vivemos, meio enlouquecidos e sempre traumatizados pelas perspectivas sombrias. O truste manifesta-se
quando a Nação passa a ser prêsa de nervosismo, quando as di-
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Quando as contradições dominam a vida de um povo, podemos
estar certos de que a ação dos trustes já se fêz sentir dividindo
opiniões e formando corpos inimigos dentro da própria Pátria
ameaçada.
Meus senhores, chegou a nossa hora de meditarmos sôbre a
importância do debate.
A complacência de determinados círculos agrava, sobremodo,
as penosas condições de luta em que nos empenhamos, por se haverem engajado em defesa do invasor. A situação atual exige o
sacrifício supremo - o de defender, a todo o custo a independência econômica nacional. O front é um só: aqui como na Indonésia,
na Venezuela como no México.
Recordemo-nos de que não é apenas nos países de economia
fraca que o monopólio subjuga a máquina do Estado, que passa a
servir seus interêsses mesmo se opostos aos interêsses coletivos.
Peço, para êste ponto, a atenção do nobre colega, Senador Plínio Pompeu.
Quando o representante do Estado de Geórgia, deputado Cox,
solicitou, na legislatura de 1934, a criação de uma comissão parlamentar com poderes para examinar se a po1ítica de preços e
de quotas ...
O Sr. Plínio Pompeii - O preço de petróleo é mais baixo que
o de qualquer outro produto nacional.
O SR. MATHIAS OLíMPIO - ... adotada pelos trustes, era
justa ou füj usta, assim encerrou o seu discurso:
"É para o bem e em benefício de todo o povo da União,
do produtor, do distribuidor e do consumidor, e espero
que a resolução seja aprovada; porque um voto a favor
dela é um voto a favor dos numerosos produtores independentes, e de cada um dos inumeráveis postos de gasolina e de cada consumidor no país; enquanto que um voto
contrário, é um voto favorável à Standard Oil e seus dependentes.

Intervindo nos debates, o deputado O'connor denunciou, dêste modo, a concentração progressiva dos monopolizadores:
"Sei perfeitamente que se formularam denúncias perante o Sr. Ickes (Administrador do Petróleo) por auto-
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ridades - responsáveis, denúncias que foram publicadas
nos jornais e que demonstram claramente, que, se a Administração do Petróleo continua atuando pela mesma
forma e com os mesmos processos do Inomento presente, se chegará, inelutàvelmente, ao monopólio da indústria do petróleo, que ficará em mãos de três ou quatro
grandes companhias, enquanto os independentes ficarão escluídos totalmente do negócio". (Boletim de Informaciones Petroleras, janeiro de 1935, páginas 17 e seguintes).
desnecessário acrescentar que, posta ein votação, a resolução foi rejeitada por 177 contra 104 votos ...
Arrolemos outro exemplo para confirmar a regra. Quando se
d.1scutia, em Pensilvânia, o problema da energia elétrica, o governador Pinchot, em Mensagem, afirmava:
É

"Segundd a forma pela qual a Pensilvânia e a Nação resolveram o problema da energia elétrica, seremos
nós e os nosi:;os descendentes homens livres, donos de
nossos destin(>s e de nós mesmos, ou, os desamparados
servos do moqopólio mais amplo, de maior alcance e mais
penetrante, jl:l-Inais conhecido. Ou controlamos a energia
elétrica ou os detentores e proprietários dela nos controlarão". (Mac Iver, O Estado, tradução brasileira, 1945,
página 214).
O Sr. Plínio Pompeu - É mais fácil controlar-se o preço de
produto sob truste. Qu,.ando maior o número de produtores e mais
disseminada a produção, mais caro será o produto. Com o truste
da energia elétrica, a Light nos fornece energia mais barata.
O Sr. Flávio Guimarães - Perinite o nobre orador um aparte?
(Assentimento do orad,or) - Estou de acôrdo em que sejam toma-

das providências asseguradores em relação ao petróleo. A história,
poréin, desmente a ar~umentação de V. Ex.ª. Todos sabem que a
Alemanha foi a nação, em determinada época, mais poderosa. No
entanto, o fato não impediu que o Brasil interviesse na indústria
daquele país, quando quis, como quis e como entendeu, ou como
achasse que deveria intervir.
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O SR. MATIDAS OLfMPIO - É ainda o mesmo professor de
Filosofia Política e de Sociologia da Universidade da Colúmbia
quem nos alerta:
"A fôrça econômica dos monopólios, nos Estados Unidos, não pôde impedir a legislação contra o monopólio.
Mas, mesmo assim, lograram evadir-se a essa legislação
que não puderam evitar". (Obra citada, página 207).
Como vêem, Senhores, todo o mal e todo êrro do projf'to que
cria a Petrobrás está em admitir como sócio quem apresenta
prontuário tão comprometedor e comprometido, e seriamos demasiado ingênuos se acreditássemos em que faríamos exceção à constante histórica, - tal seja a exploração desapiedade dos povos pelas fôrças monopolistas.
O Sr. Plínio Pompeu - Acredita V. Ex.ª que somente com o
monopólio estatal teremos petróleo?
O SR. MATHIAS OUMPIO - Como não! Todos os técnicos
o afirmam. Entre êles, citarei os Generais Horta Barbosa, Valério
Braga, Ministro Bittencourt Sampaio.
O Sr. Plínio Pompeu -

Baseados em que?

O SR. MATHIAS OLÍMPIO - Comprovam suas informações
com dados. Se V. Ex.ª me tivesse ouvido quando proferi meu último discurso ...
O Sr. Plínio Pompeu - '.mies mesmos declaram que, para a extração de um barril de óleo diàriamente, na Bahia, são necessários cem mil cruzeiros, já na parte estudada; imagine V. Ex.ª
quanto será necessário para se extrair petróleo na Amazônia, se,
como sabemos, não nos foi possível chegar sequer junto a um avião
caído naquela região há vinte dias, e recolher os mortos.
O SR. MATHIAS OLfMPIO - Se V. Ex.a assim se expressa é
porque não ouviu o Presidente do Conselho Nacional do Petróleo
que há oito anos o dirigiu; S. Ex.ª declara que possuímos elementos para extrair o petróleo do solo brasileiro. Idêntica afirmação faz o General Valério Braga.
O Sr. Plínio Pompeu - Na América do Norte, para extração de

balTil de petróleo, conforme cálculo por mim feito, gastam-se 6
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mil dólares, que correspondem, no Brasil, a mais de duzentos mil
cruzeiros! De onde tiraremos tanto dinheiro, com a vida cara, os
impostos asfixiantes e a crise que estamos atravessando? A razão
de duzentos mil cruzeiros o barril, onde iremos parar? Não receia
V. Ex.ª uma convulsão social com o preço de vida atual?
O Sr. Flávio Guimarães -

Pensar em emissão, seria absurdo.

O Sr. Plínio Pompeu - Os estrangeiros não têm receio de explorar o petróleo, se emprestarem o dinheiro.
O SR. MATHIAS OLtMPIO - Sinto que V. Ex.ª está em desacordo com os dirigentes do Conselho Nacional do Petróleo. Por
não ser técnico, recorri a autoridade sôbre o assunto. O conhecimento de V. Ex.ª sôbre a matéria pode ser muito grande, não
contesto.
O Sr. Flávio Guimarães pois raciocina.

O orador não precisa ser técnico,

O SR. MATHIAS OLfMPIO - ... mas existem outras autoridades de igual valor, que também merecem crédito.
OS. Plínio PompEm - São os técnicos mesmo que fixam em 6
mil dólares o custo de extração de um barril de petróleo, na América do Norte, país e~tudado palmo a palmo. No Brasil, onde há
possibilidades de petróleo no Amazonas, em Mato Grosso, no Acre
etc., não podemos fazer prospecções com a mesma facilidade dos Estados Unidos, onde o terreno foi estudado palmo a palmo.

O Sr. Flávio Guimarães -

Perfeitamente.

O SR. MATIDAS OLÍMPIO - Representando um Estado de
economia débil, sintq-me com redobrada autoridade para apontar as fôrças monopolistas como a principal fonte de nossos males.
O Sr. Flávio Guimarães -

:msse é outro problema.

O SR. MATHIAS OLÍMPIO - A cera de carnaúba e a amêndoa de babaçu sofrellf a ação trustificadora que lhes impõe preços
baixos. O produtor n~.cional, mau grado as promessas oficiais, continua desamparado, sem assistência técnica ou financeira. Enquanto se estabelecem prc;ços-teto para o que exportamos, temos que
aceitar sucessivas n+ajorações nos artigos importados. A sangria
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imposta ao organismo da Nação se faz cada dia ma.is pesada e hoje
trabalhamos apenas para manter um nível de vida só comparável ao dos povos coloniais. Se excetuarmos a vida artificial e enganosa apresentada por meia dúzia de nossos centros metropolitanos, o que assistimos é um povo sendo levado ao extremo esgotamento físico. É a fome crônica de tôda uma Nação, acusando um
sistema econômico que persistimos em manter.
O Sr. Plínio Pompeu - E será aumentada se o Govêrno empregar bilhões de cruzeiros para extração do petróleo, sem saber se
o encontrará ou não.
O SR. MATHIAS OLfMPIO - A luta pelo monopólio estatal
do petróleo tornou-se o ponto de partida para campanhas futuras no sentido de reconduzir as indústrias de base ao domínio do
Estado, colocando-as a serviço do povo. A campanha de agora é
apenas o inicio da jornada. Seguimos o caminho apontado por
Laski, tão citado entre nós:
"Existem indústrias, como a de minas e petróleo, onde a necessidade de nacionalização é, clara, evidente" .
O Estado Moderno, tradução espanhola, 1932, t. II, pág.
184). (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado).

SESSÃO EM 11 DE JUNHO DE 1952
Expediente

o SR. CAMILO MÉRCIO -

Sr.
Presidente, está em discussão, no plenário da Câmara dos Deputados, o projeto dispondo sôbre a constituição da Sociedade por
Ações Petróleo Brasileiro S. A.
Já alguns ilustres colegas, nesta Casa, trataram, com real eficiência, do assunto que vem, indiscutivelmente, empolgando a opinião pública.
É nosso o petróleo - não resta a menor dúvida - é a bandeira desfraldada, mas os rumos traçados para sua exploração, se
adotarmos o projeto da Petrobrás, talvez perturbe de todo êsse proclamado direi to de propriedade.
De fato, esta grande riqueza de nosso subsolo, para que seja
efetivamente nossa, para doar, ao país suas inexcedíveis vantagens, na paz como na guerra, ·deverá constituir-se em monopólio
do Estado, evitando assim ganâncias e lucros que certamente lhes
desviarão os objetivos.
E vale aqui lembrar, como aliás já o fêz o nosso eminente colega Senador Mathias Olímpio, em magnífico discurso, abordando
a mesma matéria, o que acentuou Pio XI, na Encíclica "Quadragésimo Ano'', publicada em 1931 - "certas categorias de bens, co:.
mo o petróleo, devem ser privativas do Estado, pois conferem um
poder econômico tal que não podem ser deixados nas mãos dos particulares sem perigo para a comunidade em geral."
Demais, S. Presidente, se considerarmos a importância do petróleo na totalidade dos países que o produzem, e, por isto mesmo, a preocupação dos trustes em dominar sua exploração, veremos
o perigo a enfrentar se aceitássemos, em sua plenitude ou mesmo com algumas modificações que bem pouco o alterem, o projeto
n. 0 1.516, que estabelece a Sociedade de Economia Mista, envol(Lê o SefJUinte discurso) -
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vendo capitais particulares e possibilitando ainda a incursão de
capitais estrangeiros.
Não deveríamos acolher uma situação como a que se pretende criar para a exploração do petróleo que deve brotar do solo
para servir à nacionalidade e não para caldear lucros a particulares e a capitais estrangeiros em detrimento de reais interêsses do
nosso povo.
Sei, Sr. Presidente, que os defensores da justa aspiração, que
se pode afirmar ser a idéia dominante em nosso pais - a do monopólio estatal - são acusados por muitos de sofrerem a influência
comunista ou quiçâ mesmo de comunistas.
Além dessa acusação, situar o partido de Stalin no Brasil em
posição francamente contraditória com a atitude de sua bancada, quando pleiteou, em emenda à Constituição para a exploração
de jazidas minerais providência de todo oposta à de que são hoje
acusados, não acredito, francamente, que os comunistas, em nosso país, possam exercer essa in:Quência contaminante que se vem
alardeando .
Sou, Sr. Presidente, e isto o afirmo falando em caráter pessoal, francamente pelo monopólio estatal, na exploração do petróleo, sem que, entretanto nem ao de leve, pelo meu passado político e pelo exercício de meus mandatos, nas duas Casas do Congresso, possa ser sequer suspeiqi.do de sofrer influências do partido russo.
Na Câmara, combati-o continuadamente, só lhe dando tréguas
para enfrentar, também, a disfarçada e falsa democracia do "integralismo", que por aquêle tempo, infiltrava-se na metrópole
com as marchas e contra-marchas exibicionistas de seus camisas
verdes.
E a minha estréia na tribuna do Senado, pelo ano de 1947, devem estar lembrados meus ilustres colegas, assinalou-se por um
constante apartear do ex-SenaQ.or Luís Carlos Prestes, chefe comunista, que não se podia conformar com a detida análise que
fazia de seu partido, situando-o entre os caudatários do bolchevismo russo.
Não se me ajustam, pois, quaisquer suspeitas neste sentido.
Combati sempre, continuadamente, a "esquerda" como a "direita", os dois extremismos, inimigos declarados, mas ambos com os
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mesmos rumos, as mesmas diretrizes no sentido de fulminarem a
democracia.
Sr. Presidente, situo-me, pois, nessa questão do petróleo, na
posição que entendo melhor resguardar os interêsses nacionais,
em defesa, assim, do monopólio estatal, tese que já foi brilhantemente sustentada por eminentes colegas do Senado.
É bem perigoso, por certo, deixarmos o nosso país sofrer as
revoadas dos trustes que podem aterrar, infiltrando-se nas projetada "Sociedade de Economia Mista".
O que é nosso deve continuar a ser sempre nosso, sem peias
que possam tolher o desenvolvimento e os benefícios em prol da
crescente prosperidade do país.
Devo citar, Sr. Presidente, porque é de todo oportuna uma
afirmação que data de vinte e cinco anos, mas bem dp,fine nossa
situação perante os aguçados apetites alienígenas.
É um parecer do então Deputado Ildefonso Simões Lopes, citado pelo General Horta Barbosa, ex-Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, em sua bem elaborada conferência realizada
perante a Comissão de Economia da Câmara dos Deputados.
Dizia o saudoso Deputado gaúcho neste parecer, publicado
pelo "Serviço de Documentação do Ministério da Agricultura" sob
o título "O Petróleo Brasileiro":
"As nossas minas de ouro, ferro, diamante, manganês, todo êsse vasto patrimônio foi de há muito alienado
ao estrangeiro por pouco mais de nada. Dizem que não
atinge a dois mil contos a importância por êles empregada na aquisição de tão vastos tesouros. As fôrças hidrâlicas mais próximas dos centros industriais e populares têm
sido também transferidas a propriedade estrangeira. Se
não olharmos com clareza o dia de amanhã, passará,
igualmente, para êles o domínio do petróleo em tôrno do
qual se operam neste instante as mais intensas campanhas econômicas intensificadas desde o dia em que os
grandes estadistas e os maiores cabos de guerra do mundo demonstraram que êle é a chave de hegemonia industrial e política dos povos".
"E a propósito", prossegue, "convém rememorar o último relatório da Comissão Federal Norte-Americana que,
depois de um ano de acurado estudo conclui com as seguintes palavras: "Existem no México e na América do
Sul imensos campos petrolfferos ainda não explorados.
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Nossas companhias deveriam efetuar ali, sem demora, explorações, pois é absolutamente essencial que essas jazidas sejam futuramente controladas por cidadãos norteamericanos".
No citado volume, continua o General Horta Barbosa:
"Encontra-se também o parecer proferido por Simões
Lopes juntamente com o atual Vice-Presidente do Senado, Sr. Marcondes Filho, em data de 29 de dezembro de
1927. Nesse documento, depois de acentuarem que as jazidas conhecidas estavam, em sua generalidade, ocupadas pelos trustes da Inglaterra e dos Estados Unidos, que
premeditavam a conquista ou, pelo menos, o contôle mais
ou menos hábil dos restantes e dos novos campos que aparecessem, concluíram: "É mister criar uma grande fôrça
capaz de enfrentar os poderosos trustes, cujos apetites
ficaram acima perfeitamente caracterizados. Além disso,
é preciso baixar ao mínimo o preço de venda de um produto ao qual estão ligados os interêsses da produção agricola e industrial e as, conquistas, enfim, da civilização
e do progresso".
"É preciso que tãp poderosas organizações financeiras encontrem, entre :q.ós, as resistências e a superior orientação defensiva que só a unidade de ação do Estado
e a sua soberana autQridade podem com proveito reunir
e operar".

Sr. Presidente, é como se fô,sse elaborado nesta data, neste momento, êste precavido documen~o, que tão bem procura orientar os
responsáveis na defesa dos melhores interêsses de nossa Pátria.
E se a primeira grande guerra demonstrou a absoluta necescidade de petróleo, a segunda por certo, mais ainda a evidencia.
De fato, não se mobilizaram eficientemente as fôrças naturais
que lhe sentissem a escassez.
As nações mal providas desta grande riqueza do subsolo não
poderiam enfrentar as suficientemente abastecidas. É a história do
passado, como a do presente, e será a do futuro.
A ostensiva realidade dêsses fatos, é claro, aguça ainda mais
o apetite dos trustes em suas revoadas pesquisadoras.
Aliás, o nobre Senador Domingos Vellasco, em discursos com
sólidos argumentos, pronunciados nesta Casa, demonstrou à saciedade o "corvejar" dos trustes, quando se trata de incrementar o
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desenvolvimento desta riqueza, citando preciosos documentos, alguns dos quais datam de há quarenta anos, demonstrando, assim,
ser bem antiga esta estratégia de muitos países em controlar a
produção do petróleo além de suas fronteiras.
Sr. Presidente, nada de participação de capital privado, porque, assim, agindo, evitaremos de toclo a infiltração do estrangeiro dos trustes, constituindo-se, dêste modo, esta riqueza potencial
em propriedade inteiramente nossa .com a conseqüente reversão de
todos os lucros de sua exploração em benefício do país.
Devemos estar alertas, prevenidos.
O ilustre Ministro Bittencourt Sampaio, ex-Diretor do DASP
e ex-MI.ministrador Geral do Plano Salte, indiscutivelmente grande conhecedor da matéria, por isto que a estudou detalhadamente no passado govêrno, em brilhante exposição feita perante Comissões reunidas da Câmara dos Deputados, demonstrou, com a
clareza de sua argumentação, os prejuízos e os inconvenientes que
trariam ao pais a adoção do projeto n.º 1.516, evidenciando ainda
as flagrantes contradições entre o mesmo e a Mensagem que o
encaminhou ao Congresso.
A certa altura dêsse trabalho, após ressaltar a improcedência de argumentos dos negativistas quanto aos recursos do Estado para enfrentar, isolado, o problema do petróleo, conclui, citando Júlio Gonzalez, Deputado Argentino, que referindo-se à sua
pátria,
"mostra à evidência a situação em que realmente se
encontram, naquele pais as atividades petrolíferas, devido à participação do capital estrangeiro, atuando em
proporção, anteriormente considerada controlável, para
concluir, mostrando que quando êsse capital é obrigado
a sair pela ação do nacionalismo, volta pela porta da sociedade de economia mista".
assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que se nos apresenta a
debatida questão do projeto da Petrobrás S. A.
Será sempre uma ameaça, um perigo, porque, mesmo recebendo emendas, por mais numerosas que sejam, não se terá chegado a uma solução patriótica, se não lhe dermos inteiramente a
feição de monopólio estatal. (Muito bem. Muito bem. Palmas.
É

O orador é cumprimentado).

6 -24397

SESSÃO EM 16 DE JUNHO DE 1952

Erpediente
SR.. PRESIDENTE -

Continua a hora do Expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Assis Chateaubriand, terceiro
orador inscrito.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, às vésperas de partir para o outro lado do Atlântico, numa rápida missão
do Govêrno que, espero, não há de durar mais que uma semana,
desejo precisar, no meio dêste inocente e dramático incêndio passional que é o caso do petróleo, alguns pontos de vista, algumas
lições concretas e alguns rápidos exemplos.
O assunto, reconheço, é inflamável, mas desejo tratá-lo com
a cabeça fria e inspirar-me em razões inteiramente positivas.
Pode-se resumir em- duas as correntes que se digladiam hoje
no mundo para a solução do problema do petróleo, em cada um
dos países livres do planêta.
Temos a França concedendo à "Essa Standard", com 55% do
capital estrangeiro, a concessão de pesquisa e exploração do petróleo, em seu território e se achá-lo, o lucro do negócio racharse~á meio a meio. Temos o Canadá, com duzentas e tantas emprêsas; tôdas perfurando a superfície territorial do país em busca do
óleo, tomando elas o risco do insucesso e o govêrno a sua parte de
leão, na hipótese de êxito.
Jâ 11 bilhões de dólares foram trazidos do exterior, em 5 anos
para a economia canadense, por conta de emprêsas petrolíferas.
Temos, outrossim, a Venezuela, com 15 Companhias que ali
já investiram mais de 2 bilhões de dólares havendo elas, em conjunto, pago ao Govêrno, por via de impostos, taxas, etc., em 1950,
333 milhões de dólares, ou seja, 60% da renda total da nação com
90% das divisas internacionais, alcançadas pelo govêrno para pa-

-

84-

gamento das suas importações, só por êsse canal único do petróleo
obtido pela iniciativa privada .
Monopolizou-se, ingênuamente, no Brasil, a tese tupi-guarani
do capital nacional na fundaçã,o das refinarias de petróleo.
Antes da última guerra, existiam na Europa 10 refinarias de
grupos americanos localizadas em diferentes países: Fawley, na
Inglaterra; Atlas, na Bélgica; Kalundberg, na Dinamarca; Port
Jerome e La Mailleraye, na França; Ebano, na Alemanha; Vallo,
na Noruega; San Sabba, em Trieste; Fornovo, na Itália; Teleajen,
na Rumânia.
É preciso recordar que dessas refinarias só uma desapareceu
das mãos da iniciativa privada e, quem me ouve, já deverá ter
identificado que foi a da Rumânia. Confiscou-a o govêrno soviético local.
Deseja êste augusto corpo, que é o Senado, saber. quem se empenhou em 1946 por todos os meios junto ao govêrno de Washüigton para obter que· a Compa~ia Americana, proprietária da Fawley, reabrisse e ampliasse estlll- refinaria de 18 mil para 110 mil
barris diários a sua produção?
O Govêrno trabalhista britânico, chefiado pelo Senhor Attlee.
Não hesitou o govêrno inglês. em continuar a basear a atividade
britânica em matéria de refinaria de petróleo, no campo da free interprise, ou seja, da liberdade de ·iniciativa. Nenhum país europeu
livre entronizou o petróleo con10 uma espécie de tatu niaràmbaia,
a fim de o explorar, menos como uma das· chaves da riqueza pouco
afeitas ao exame dêste proble:i;na, Aqui o que se pretende é fazer
média junto aos fanáticos do µltranacionalismo.
Agora, a outra face da medalha.
No Irã havia uma concessii.o inglêsa, da qual participava o· govêrno da Inglaterra. Trabalhada a opinião persa por fermentós comunistas, o Parlamento nacior.,talizou a refinaria de Abadan. Supunham os tupiniquins iranianos ter nas mãos, uma vez na posse da
refinaria, a sorte de uma grande parte da Europa Ocidental consumidora de seu petróleo, e de parte da Asia, que também consumia
os refinados de Abadan. A refin:,aria, depois de nacionalizada, fechou,
e fechados estão todos os poço& que a abasteciam. Os iranianos, até
hoje, não acharam meios de utilizá-la. Os inglêses e americanos
volveram as costas a Abadan compondo um novo esquema de refinados para o consumo do velho mundo que dela se abastecia.
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Quem mais hoje fala de Abadan? Só os agentes do govêrno persa,
que ficaram, como se diz aqui das crianças burras, com as cartas
nas mãos. Possuem poços, mas não têm petróleo. O primeiro ministro Mossadegh ai está como símbolo da calamidade nativista caída
sôbre o pais. A experiência, que é a mestra da vida, tem punido
aquêles povos que pretendem movimentar as suas fontes de riqueza
sozinhos sem espírito de colaboração com o resto do mundo. Tomando Abadan para o Irã foi como se perdesse. Nas mãos dos inglêses, era uma fortuna para o país. Nas mãos dos persas, negócio
acabado.
Nós sabemos de países cómo a Alemanha Ocidental e a Holanda, que estão neste momento pesquisando petróleo, com a cola~oração de 50 % de capitais estrangeiros. Tal o caso da Gewerkschaft Brigitt que já efetuou pequenas descobertas de petróleo no
subsolo germânico e da N. V. Nerderlandes Aardolie Maatschppij,
na Holanda. O Irã, que perdeu ~eu maior .elemento de prosperidade -- o petróleo - acreditou poder manejar uma estrutura da delicadeza de uma refinaria·. Absorveu-a, graças a um golpe de fôrça,
o qual veio violar o prazo da concessão dada à emprêsa britânica
que fundara e a explorara. Ficou, é certo, com a refinaria, mas sem
o óleo e sem o petróleo. E o petróleo e as refinarias - é preciso que
se saiba - ficaram dentro do território nacional, sem que o país
tivesse fôrça para prosseguir na perfuração de novos poços, nem
na exploração da grande refinaria ali existente.
Cumpre registrar na órbita, na periferia ocidental, o caso interessantíssimo do México.
Em 1917 foi o país varrido por uma onda de nativismo. Retiraram-se constrangidas as companhias que exploravam o petróleo.
Em 1920, o México ainda extraía 500 mil barris por dia. Nacionalizado o óleo, a sua extração, em 1948 estava abaixo de 150 mil barris. Observe-se por outro lado .o que lucrou a Venezuela com o processo da nacionalização mexicana. A partir de 1917, ou seja, do ano
crítico da crise nacionalista do México, o petróleo tomou seu grande desenvolvimento na Venezuela. Naquele ano o cru dá 120 mil
barris na Venezuela. Em 1949, quando o México mal ultrapassa a
casa dos 150.000, a Venezuela já anda por um mHhão e trezentos
mil para se alçar a um milhão e quinhentos mil, em 1950 e em 1951,
bater o próprio record nacional com um milhão e setecentos mil
barris diários .
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Permite V. Ex.ª um aparte,

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

Com todo o prazer.

O Sr. Attílio Vivacqua - Nenhum de nós desconhece a importância da colaboração estrangeira, não só financeira como técnica. No caso do México, por exemplo, uma vez que, em virtude da
nacionalização cessou a colaboração estrangeira, houve em conseqüência queda da produção. É preciso, entretanto, saber se os mexicanos ficaram em condições de explorar essa riqueza, como de fato
se mostraram. A diminuição da produção, foi, não há dúvida um
sacrifício imposto à sua economia, mas em benefício da reivindicação do seu subsolo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Respondendo ao aparte
do meu nobre colega direi que conheço bem o México e tive oportunidade de trocar idéias com seus melhores homens a êsse respeito,
ouvindo de todos, com melancolia, que a tese nativista tem dado ao
país o seguinte resultado: o M~xico se viu assolado por uma onda
de nacionalismo econômico e político, em 1917, idêntica à que
hoje nos castiga, quando produzia 500 mil barris diários. Em 1950,
nacionalizado o petróleo, o paÍSi não chega a produzir nem 200 mil
barris, o que é uma demonstra~ão de que, passados trinta e tantos
anos, não conseguiu volver ao que era sequer o ponto de partida,
isto é, quando se eliminou violentamente a liberdade da iniciativa
petrolífera.
O Sr. Landulpho Alves -

Permite V. Ex.ª um aparte?

O SR. ASSIS CHATEAUBIUAND -

Com todo prazer.

tiessa época, os governos mexicanos
caíam a cada passo. As fôrças externas que dominavam - e entre
elas estavam precisamente as do petróleo- como que criavam condição revolucionária para anarquizar o país.
O Sr. Landulpho Alves -

O SR. ASSIS CHATEAUB~IAND - Direi ao nobre Senador
Landulpho Alves, que, infelizmiente, só os países politicamente débeis são vítimas de fermentações revolucionárias que lavram endêmicas na América Latina. Dado o cunho subversivo da nosa formação política, procura-se a todo momento identificar a crise política como interferências estrangeiras. Os estrangeiros ficam co-
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mo bodes espiatórios de urna diátese peculiar a nossa primária educação política.
O Sr. Georgina Avelino - Muito bem.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O Equador não tem conseguido obter equilíbrio politico por mais de dois ou três ariõs.Entretanto, no Equador o que vi até hoje, foi uma fracassada pesquisa de petróleo com um investimento perdido de 22 milhões de
dólares.
Infelizmente, mal endêmico da América Latina são as revoluções políticas as quais tem mais a ver com os nossos níveis civis
subalternos do que com petróleo. Por que americanos, inglêses, indivíduos que representam o que há de mais estável na terra - o
capital - tenham quaisquer interêsses em agitar os países onde
êsse capital está aplicado numa indústria da rentabilidade de petróleo e sua destilação? É um contra-senso o argumento dos ultranacionalistas, êsse de que o petróleo é o responsável pela instabilidade dos governos nos países onde êle é explorado com capital de fora. Não há nada que aspire a mais estabilidade que o capital.
O Sr. Landulpho Alves - As mudanças de govêrno se fazem
em função dos interêsses do capital. :ti:sse o verdadeiro sentido das
revoluções. É a defesa do dinheiro invertido nesses países.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Pediria ao nobre colega
Senador Landulpho Alves que raciocinasse em petróleo com a mentalidade trabalhista inglêsa ao invés de raciocinar com a mentalidade nacionalista de certos povos latino-americanos.
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero
ao nobre orador estar quase exgotado o tempo de que dispõe.
O SR. RUI CARNEIRO (Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. consulte a Casa sôbre se concorda seja prorrogado
a hora do expediente, por trinta minutos.
O SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador Rui Carneiro.
Os Senhores que concedem a prorrogação solicitada queiram
permanecer sentados. (Pausa).
Está concedida.
Continua com a palavra o nobre 'Senador Assis Chateaubriand.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Agradeço a iniciativa do
nobre Senador Rui Carneiro e a benevolência do Senado, por me
deixarem falar mais alguns minutos.
Quero dizer ao nobre Senador trabalhista pela Bahia, que um
país como a Venezuela, o qual gozou durante o govêrno Gomez
de uma estabilidade de perto de três decênios, contou sempre com
o capital estrangeiro, desde 1882, nos negócios de petróleo. 1lsse
capital, ao que se saiba, não encontrou jeito de operar o dilaceramento político do país a fim de conseguir o que tanto se receava
na economia e na vida política do México.
O Sr. Landulpho Alves - Neste terreno só falarei sôbre o que
represente equilíbrio do govêrno venezuelano. Jamais no que seja
deprimente e ameace os interêsses políticos econômicos daquele
país, no caso de qualquer agravamento de interêsse da representação petrolífera que lá está.
O SR. ASSIS CHATEApBRIAND - O nobre Senador LanduJpho Alves traz para o ~;enado tese de que não tomei conhecimento - a de que o govêrno venezuelano houvesse sofrido ...
O Sr. Landulpho Alves -- Não disse que houvesse sofrido qualquer agravamento de inter{~sse da representação petrolífera. Não
trataria dêste assunto se al15uma coisa houvesse ocorrido. Desejo
que V. Ex.ª fixe o ponto a gue me refiro.
O SR. ASSIS CHATEAl.TBRIAND - Parece que o Brasil anda
convicto de que o petróleo nas mãos de colaboradores estrangeiros,
representará um fator de dissenções intestinas! Se tem o nobre
Senador pela Bahia informes precisos a êsse respeito, acha-se no
dever de trazê-los ao conhecimento do Senado e do povo brasileiro.
O Sr. Landulpho Alves - V. Ex.ª tem inteira razão. Assim,
volverei, se me permite, ao discurso de V. Ex.ª na última vez em
que o nobre orador nos deu i:L honra de ouví-lo, para dizer que todo
o trabalho que fizermos no ,sentido da preservação de nossos interêsses não representará mêdo nem qualquer nevrose de mêdo, conforme V. Ex.ª declarou; mas sim obrigatoriedade, imperativo de
nos resguardarmos contra influências estrangeiras, de onde quer
que venham e quando quer que venham.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, o ilustre
Senador Landulpho Alves empregou a expressão "nevrose do mêdo"
e é justamente desta nevrose que sofre o Brasil, neste momento.
Consinta o Senado que continue a insistir no panorama da prosperidade venezuelana permitida com a livre iniciativa na exploração do petróleo.
O salário médio dos trabalhadores venezuelanos, que se dedicam à indústria extrativa e à destilação do petróleo é de nove dólares e oitenta e quatro centavos; mais de trezentos cruzeiros diários. No hemisfério ocidental a Venezuela é o produtor número
um de petróleo, com 88 mil barris diários. Ela é o quarto consumidor no mundo de produtos petrolíferos, o que denota o alto grau
de desenvolvimento do país, com o incremento das pesquisas e atividades exploradoras dessa indústria.
Não se pense, porém, que tudo é azul na Venezuela em matéria de petróleo. De 1944 a 1948 a Cleole Petrolium Corporation
perdeu 22 milhões de dólares perfurando um campo que resultou
infrutífero.
Sr. Presidente, tôda a nossa legislação sôbre petróleo é elaborada na base, não direi apenas do mêdo, mas do terror pânico da
cooperação estrangeiros. Estamos neste terreno acabrunhados por
um complexo de inferioridade, precisamente quando a era do colonialismo dá seus últimos estertores.
Um país que abriu até ontem suas fronteiras para todos os
investimentos de capitais, para os técnicos, o braço e a inteligência de todos os homens de fora, deixa-se, no entanto, dominar, de
uma hora, para outra, pelo pavor da colaboração estrangeira na
sua economia, sobretudo, na economia do petróleo.~ de estarrecer.
O Código de Minas, primoroso trabalho de arco e flecha, baixado pelo Decreto-lei n. 0 1.935, de 20 de janeiro de 1940, é o maior
monumento jamais erguido em homenagem às suas correntes nevróticas de jacobinismo.
Seu art. 6.º está assim redigido:
"O direito de pesquisar ou lavrar só poderá ser outorgado aos brasileiros, pessoas naturais ou jurídicas, constituídas estas de sócios ou acionistas brasileiros".
Sr. Presidente, dizia-me há dias um homem público brasileiro,
que fôra excluído da subscrição aberta para uma Companhia de Re-
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finaria de Petróleo, por ser desquitado de mulher estrangeira: no
entanto, êsse nacional brasileiro, desquitado de uma estrangeira
e que não conseguiu ser acionista de uma Companhia de Refmação de Petróleo, por não haver divórcio a vínculo no Brasil, poderá
ser Deputado, Senador, Ministro ou Preskl.ente da República. O
perigo apenas é ser acionista em negócios de petróleo.
Veja V. Ex.ª, Sr. Presidente, se a nossa exacerbação cívica em
matéria de petróleo não atinge aquilo que o nobre Senador pela
Bahia, Sr. Landulpho Alves, tão bem chamou de nevrose de história, contra a qual devemos lutar com tôda as fôrças de nossa
coragem, de nosso patriotismo, sobretudo com a fôrça de nossa
clarividência para provar que não tememos as manobras de meia
dúzia de cavalheiros, que aqui venham pesquisar e industralizar
petróleo. Cidadãos que venham ao Piauí, ao Amazonas com o propósito de sondar a existência de lençóis petrolíferos são como pelotões de invasores que deixam o Govêrno, o povo e a imprensa
do Brasil aterrorizados. O es~etáculo que hoje se registra a propósito do petróleo é o mesmo de: 1910 e 1913, em que, com os olhos esbugalhados, o brasileiro enc.arava o sindicato Farquhar, através
da exploração do nacionalismo mal orientado pela imprensa e
por algumas vozes do Parlarnento. Lendo V. Ex.ª, Sr. Presidente,
os jornais do Brasil daquela época, constatará um estado de histeria coletiva idêntico ao qµe presenciamos hoje em relação ao
petróleo.
Entretanto, qual o ativo da Brazil Railway?
No Norte, a Madeira-Mamoré, o Port of Pará, a Amazon River,
única companhia de navegaç:ão organizada que transporta os produtos de importação e exportação do grande vale. Aqui, a Cinelyndia, comprado o terreno pa;ra a edificação de um grande hotel.
No Sul, a São Paulo-Rio Grande, a Auxiliaire, o Pôrto do Rio Grande do Sul; as serrarias do Paraná e de Santa Catarina: as companhias de pecuária em Mato Grosso, além da cidade de Belém saneada da febre amarela por Oswaldo Cruz, por conta e iniciativa
exclusiva da Brazil-Raiway. Depois do colapso do grande consórcio, o Sr. Farquhar, que se apresentava como o demolidor da independência do Brasil, vinha ao Rio de Janeiro em 1919, 1920, 1924
e andava de bonde, porque não tinha dez mil réis para pagar uma
taxa que o transportasse à c4sa do amigo onde se hospedara. A ne-
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vrosé do mêdo - um paroxismo que então se manifestava idêntica à que se registra agora no caso do petróleo.
O Sr. Georgino Avelino -

Muito bem.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND mesma de 1910.
O Sr. Landulpho Alves -

era

A história de hoje é a

Permite V. Ex.ª outro aparte?

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

Com muito prazer.

O Sr. Landulpho Alves - A Brazil Railway iniciou-se com 75
milhões de libras, e mandava para o estrangeiro mais de um bilhão de cruzeiros, do suposto capital ouro, à custa de meios indignos de nossas repartições. i!.:sse ouro, funcionou como existente
como incorporado às ações da Emprêsa e produziu juros tremendos,
garantidos pelo Tesouro Nacional. Mesmo assim, essa gente não
sustentou a série de emprêsas - a Port of Pará, Amazon-River,
São Paulo-Rio Grande, Paulista de Estrada de Ferro - que muita
gente ignorava achar-se no grupo. Tudo foi insuficiente para dar
lucros, apesar dos 75 milhões de libras e mais aquilo que simularam
haver sido adicionado ao capital. Os fatos estão na história, na comprovação contábil dessa emprêsa. V. Ex.a, Senador Assis Chateaubriand, bem sabe dêsse fato. Deixaram tudo, por não saberem trabalhar com nacionais. Foi o que nos salvou: a ineficiência e incapacidade dessa gente. Essa a verdadeira história.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O caso da Brazil Railway
divide-se em dois períodos: o primeiro em que ela funciona autônomamente, sob a direção do Sr. Percival Farquhar; o segundo, em
1913, quando o consórcio naufragou. Aí começa a fístula. As diferenças de câmbio determinadas pela queda da taxa brasileira de
15 para 12, em 1913, em conseqüência da guerra balcânica, provocaram a perda de duzentos milhões de cruzeiros do capital. A guerra
balcânica, por seu lado impediu a chamada de novas aplicações de
capital, reclamadas pelo desenvolvimento da Companhia. Cessaram as responsabilidades do Senhor Farquhar. Todos reconhecemos que decorreram incríveis malversações por parte de representantes da Brazil Railway quando a emprêsa já falida. O nobre Senador sabe tão bem quanto eu quem são os salteadores do Tesouro
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Público que aqui agiam por conta da Brazil Railway. O Presidente
Epitácio Pessoa apontou-os. a dedo.
O Sr. Georgina Avelino -

Muito bem.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND- São brasileiros os que praticaram - permita-me o Senado que o diga - tôda sorte de assaltos à bôlsa .dos se.us compatriotas e a. dos estrangeiros a quem
ludibriaram. Um dêles assinou escritura de quatro milhões· de dólares fazendo entrega de bens que possuía, comprados com dinheiros desviapos da Brazil Railway. O nobre Senador pela Bahia .deve
conhecê-los .tão bem quanto Em. Não queira portanto V. E~.a responsabiliza+ só o capital estrangeiro por atos de mandatários &eus
que aqui agiam enganando os próprios representantes.
O Sr. Landulphó Alves - Somos passíveis dessa fraqueza- e
ainda queremos dar o nosso petróleo ao estrangeiro ..

O SR. ASSIS CHATEAVBRIAND - Se V. Ex.a desejar, dfrei
o nome dêsses maus bra~ileiros, responsáveis por imundos jornals
que se editam no Rio de 1Janeiro.
Nós estamos, Sr. Pr(~sidente, militando em um trágico equivoco ao pensar que, pondo nas mãos de brasileiros, de brasileiros
tupinambás, de brasileiros tupiniquins, de brasileiros potiguares,
de brasileiros tabajaras, çle brasileiros guaicurús, os negócios de
petróleo do Brasil, ficareimos mais garantidos das influências estranhas. Puro engano, não se iludam.
Vamos raciocinar co;rno se o Brasil produzisse, nos próximos
dez anos, 10 % do petrólep do mundo. Poderemos influir nas combinações que lá fora se tecem em tôrno dêsse produto? Se pretendermos explorar o petrólt,:)o para vender, para participar das transações dos mercados estrangeiros não haverá maior incredulidade
do que acreditar-se que, tendo tôda essa indústria em mãos de brasileiros, lográssemos escapar imunes às especulações da concorrência internacional ou, o que é pior, dos entendimentos entre
os ases do petróleo no rr~undo.
Insisto neste ponto, Sr. Presidente, porque o meu propósito é
falar com a lição da experiência, à boa fé do nosso povo, à lealdade
dos nossos homens públicos e à inteligência das nossas elites. Se o
negócio do petróleo envolve vastas combinações internacionais
como prega o jacobino, não é pelo fato de o Brasil estar manipu-
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!ando 5 ou 10% dêsse produto que poderá estar livre, ou ficar imune de quaisquer resultados, nocivos para nós, das combinações
externas.
A prova é o caso persa. Os iranianos nacionalizaram o seu petróleo; assenhorearam-se da grande destilaria; e não sabem o que
fazer dela, porque as combinações internacionais são mais fortes
do que o seu patriotismo e o seu nacionalismo. Nenhuma compapanhia inglêsa, americana ou holandesa se dispôs a oferecer equipes de técnicos para explorar Abadan, escamoteada aos seus legítimos proprietários.
Olhemos pois o exemplo do Irã, antes de pensar que se pode
fazer a indústria de arco, flecha e tacape do petróleo nacional.
O Sr. Attílio Vivacqua - Noto que V. Ex.a incorre num equívoco. Não desejamos, de modo algum, excluir a colaboração estrangeira. Considerâmo-la até indispensável. Queremos, sim, autonomia.e liberdade para escolhê,-la e usá-la. Salientei tal estado de coisas a propósito da nossa usina de Cubatão. Tivemos liberdade política, digamos assim, na órbita econômica internacional, para
selecionar, não só técnicos, mas também maquinismos. A colaboração estrangeira processa-se ali em ambiente da maior cqrdialidade, debaixo da supervisão patriótica de ilustre brasileiro, o General Stênio de Lima. Com relação à Cia. Siderúrgica, ai também,
mais. uma vez, revelamos capacidade. Repito: não queremos prescindir da colaboração estrangeira; mas querêmo-la de acôrdo com
a nossa independência técnica e política, ou seja, ao nosso modo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Respondo, com o maior
prazer, ao aparte do nobre colega. Meu ponto de partida é ·que o
Óovêrno brasileiro não deve aplicar um cruzeiro sequer em negócios de petróleo, porque êstes são, em qualquer lugar do mundo,
empreendimentos que correm riscos, e, a meu ver, os governos não
têm o direito de apanhar recursos de ·seu contribuinte e empre.gá-los numa loteria como é o caso do petróleo.
O Sr. Joaquim Pires -

Muito bem.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Gostei que o nobre Senador falasse na destilaria do Cubatão.
Sr. Presidente, a lavoura do café, em São Paulo, estâ perecendo
de ano em ano. Se continuar como vai o regime de tratamento fi-
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nanceiro do lavrador paulista, isto é, sem crédito agrícola por cinco
anos, para formação de novos cafezais, para substituir os velhos
na terra roxa do planalto vicentino, V. Ex.ª pode estar certo, dentro de quinze anos São Paulo serâ o mesmo esqueleto econômico
que é hoje o Estado do Rio em matéria de produção cafeeira.
Imagino o que representaria para o Brasil a entrega, pelo
Govêrno, dessa refinaria de petróleo a qualquer grupo suiço, belga
ou holandês ...
O Sr. Attílío Vivacqua -

de um notâvel brasileiro.

Está muito bem entregue nas mãos

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND ... com o emprêgo su,bseqüente do seu capital na recuperação econômica de São Paulo.
Trezentos milhões de cruzeiros gastos no grande Estado para
a recuperação do seu solo agrícola, plantado ou replantado de novos cafezais, daria ao Brasil vinte meses mais em dólar do que quatro refinarias, só para se ter a vaidade de dizer que refinamos
aqui o petróleo dos outrps.
Respondo, ainda, aq nobre colega pelo Espírito Santo. Enquanto o Brasil está reclam~.mdo por destilarias de petróleo nacionais,
eu assistia, na Inglater~~a, à reinauguração da Fawley com a presença de Attlee e Churc~hill, o antigo e o atual primeiro-ministro
daquela Nação, sendo -qm dêles o chefe trabalhista. Todos se rejubilavam porque a ln@;laterra conseguira cento e cinqüenta milhões de dólares para fa;zer o que o seu govêrno não podia nem devia. É que os melhores recursos da nação estavam sendo aplicados
precipuamente na recq.peração física de seu povo, em serviços
médicos gratuitos, na rieabilitação das crianças depauperadas pe~
los efeitos da guerra. et~. Os inglêses põem a saúde do povo antes
da vaidade de destilar o petróleo.
Sr. Presidente, é p1~lo levantamento físico do povo brasileiro
que devemos nos apaixonar. Não insistamos em ter uma nação com
os terríveis índices de mortalidade da nossa. Viajo assiduamente
no interior e por isso posso constatar o quadro de penúria física
de nossa gente. Em de~~enas de cidades de São Paulo verifica-se
a presença de crianças mal nutridas e de pés descalços nas escolas
públicas.

O Sr. Attílio Vivacqua - Tudo isto V. Ex.a encontra também
na Venezuela.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Não se está aqui, Sr. Presidente, a promover a exploração em larga escala do óleo, mas apenas uma furiosa masturbação de petróleo, que outra coisa não é a
exploração dêste produto na base estatal ou paraestatal. As fronteiras do Brasil devem ficar abertas como as do Canadá e da Venezuela a quantas emprêsas idôneas pretendam investigá-lo e industrializá-lo. (Muito bem. Muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado).

SESSÃO EM 30 DE JULHO DE 1952
Expediente

O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Plínio Pompeu, primeiro orador inscrito.
O SR. PLfNIO POMPEU (Lê o seguinte discurso) - Sr. Presidente, na sessão de 12 de abril de 1948, portanto há mais de quatro anos, tive a oportunidade de expor, desta tribuna, o meu ponto de vista quanto a exploração do petróleo nacional.
Dizia eu, naquela oportunidade, que era impossível o aproveitamento e desenvolvimento do nosso potencial econômico sem a
ajuda do capital e de técnicos estrangeiros e que precisávamos
criar um ambiente de boa vontade, para que êsse capital e êsses
técnicos se integrem na nossa comunhão e se tornem, mais adiante, nacionais, como acontece com os que vão para os Estados Unidos.
Mais de quatro anos já são decorridos e, depois de estudos e
meditação sôbre êsse problema, mais se arraigou em meu espírito
a convicção sôbre a necessidade da colaboração do capital privado, tanto nacional como alienígena, na indústria petrolífera.
Afirmava também, Sr. Presidente, que era contrário a tôda
espécie de monopólio, quer de emprêsa privada, quer estatal. Era
a minha convicção, como é hoje, que tôda a espécie de monopólio
para exploração econômico faz subir o prêço de custo de vida com
grandes prejuízos para o povo.
Quanto à forma estatal - essa deixa de ser inconveniente
para tornar-se criminosa, quando o emprêgo dos dinheiros públicos é em operações duvidosas, capazes de arrastar o País às mais
sérias e desastrosas situações financeiras, com fatais conseqüências na ordem econômica e social.
É êsse o caso da exploração do petróleo, sobejamente provado
em todo o universo, como sendo o de mais duvidosos resultados
7 -
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do capital nela empregada - do que qualquer outra, até o momento presente. Digo até o momento presente, - porque quando em meu discurso de 1948 afirmei que ao ser assentada a sonda
para a perfuração de um poço pioneiro, nenhum geólogo poderia
afirmar que ali encontraria o petróleo, pois só a sonda, exclusivamente a sonda, pode dar essa certeza, e que ainda seria possível,
dado o grau de adiantamento da ciência, a descoberta de uma
espécie de "radar" que o determinasse através da profundidade
da terra; mas nem eu mesmo poderia supor a praticabilidade dêsse
método, nesses próximos anos. Entretanto, quarenta e um dias
depois daquele meu discurso, o Diário de São Paulo publicava
o seguinte telegrama: "Londres, 23 de maio - (B. N. S.) - Um
grupo de engenheiros e cientistas britânicos vai empregar o radar
pela primeira vez nas pesquisas de petróleo, segundo um relatório
aparecido num jornal de Londres. Três grandes regiões serão pesquisadas com radar, sendo uma no norte de Gales, outra em Cheshire, no Lancashire e a terceira no centro da Inglaterra. Alguns
técnicos acreditam que o r~dar, que foi inventado para denunciar
a aproximação de aviões srlemães durante a guerra, poderá fornecer indicações de qualquer depósito situado a centenas de metros abaixo do nível da terira. O presidente da companhia petrolífera que vai fazer as experiências declarou recentemente: "Embora o emprêgo do radar nas pesquisas de petróleo seja uma novidade, esperamos alcançar bpns resultados'".
Não nos consta, porém, que o resultado tenha sido positivo nem
com possibilidade para um futuro próximo. E assim continuarã
por muito tempo, os estudos geológicos e prospecção geofísicas apontando as possibilidades e sàmente a sonda dando a certeza.
Não há, como já afir~ei, indústria nenhuma no mundo cujo
resultado seja tão aleatório - como o petróleo; e nenhuma outra
também depende de concentração de capitais tão elevados para
suas fases primárias, isto é, a busca da matéria-prima, pois essa
se encontra a muitas centenas e mesmo a milhares de metros de
profundidade da terra. É certo que, com os métodos modernos de
prospecção geofísica, as possibilidades positivas aumentaram
grandemente mas, mesmo assim, para a localização de um poço pioneiro, de uma jazida de importância econômica, é assustadoramente elevado o seu custo. Determinada uma zona de possibilidades petroliferas com o maior grau de segurança e localizada a sonda
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- esta pode descer a milhares de metros com a despesa de muitas
dezenas de milhões de cruzeiros, sem encontrar uma gota de
petróleo ou encontrando-o, seja em proporções ínfimas que não
permita uma exploração econômica.
Se atentarmos na história da exploração do petróleo nos Estados Unidos, verificamos que até 1929 foram ali perfurados 50.389
poços, sendo que 47.939, ou 95%, não deram petróleo e apenas
2.460 acusaram a existência de reservas de importância comercial.
Hoje, com os métodos modernos, dispondo dos melhores técnicos
do mundo, a percentagem de poços produtores subiu para 79,6%.
Na Venezuela, de 40 companhias que se dispuseram a pesquisar o petróleo, apenas três sobreviveram e as demais faliram
ou se retiraram desiludidas de lucros. Transportemos o caso para o
Brasil, onde as maiores possibilidades petrolíferas se encontram no.
Amazonas, Acre, Goiás e Mato Grosso, em regiões desconhecidas e
inacessíveis e veremos a necessidade do emprêgo de descomunal
importância na descoberta de um poço pioneiro. Nos Estados Unidos, um dêsses poços antes da guerra saía por 50 mil dólares ou
um milhão de cruzeiros. Hoje, são precisos de oitenta a cem mil
dólares. No Brasil, mesmo na Bahia, são gastos de seis a oito milhões de cruzeiros e até doze milhões de cruzeiros no~ poços pioneiros ou cinco vêzes mais do que ali. Na Venezuela fonm gastos seis bilhões de cruzeiros antes que surgisse o primeiro poço,
petrolifero.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

O SR. PLíNIO POMPEU -

Permite V. Ex.ª um aparte?

Pois não.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Três são as maneiras pelas·
quais se poderia enfrentar problema tão importante como o da
exploração do petróleo: o sistema da emprêsa livre, deixando a iniciativa e a exploração exclusivamente aos particulares; o sistema
misto, o da Petrobrás, em que o Govêrno subscreve parte dos capitais, deixando a outra às pessoas juridicas, e finalmente o sistema
em que a exploração é reservada exclusivamente ao Estado.
Conhecendo V. Ex.ª, como conhece, as nossas possibilidadcc;
econômico-financeiras, pergunto por qual dêsses sistemas V. Ex.a.
se inclina?
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O SR. PLtNIO POMPEU - V. Ex.ª verá mais adiante, no
decorrer do meu discurso, que sou contrário aos três sistemas.
Penso que o Govêrno deve explorar o petróleo onde já o encontrou; e proceder à destilação do xisto betuminoso porque não é lotélico, sabemos onde existe. O monopólio, embora do ponto de
vista do sistema misto, está errado; e também errado o regime estatal, porque tudo fica nas mãos do Govêrno, não havendo possibilidade de alguém fazer a exploração. A outra providência é a
que admite a intervenção tanto do capital estrangeiro como do
nacional. Ficaria, então, um dos sistemas que V. Ex.ª indica como
capital privado, e o Govêrno estabelecendo o monopólio de certa
parte, sem correr riscos. :msse o ponto de vista que defendo.
O Sr. Ruy Carneiro - Julga V. Ex.ª errado o sistema da "Petrobrás" e também o do regime estatal?

O SR. PLÍNIO POMPEU - A Petrobrás, com o monopólio,
está errada. Se essa emprêsa somente fôsse explorar o petróleo
onde já foi posit~vado e deix~sse a outras a pesquisa no Amazonas,
no Acre, com capital privadp, nacional ou estrangeiro, neste caso
eu seria favorável à Petrobrás; ·mas da forma por que está organizada constituirá monopól~o de economia mista, com a agravante de que a emprêsa n~io será fiscalizada pelos Poderes Públicos. Terá o rótulo de emprêsa particular, mas pertencerá ao Govêrno. Não acredito que alguém venha a empregar capital na Petrobrás, a não ser compulsoriamente.
O Sr. Ruy Carneiro -

pensa V. Ex.ª?

1!.: quanto à orientação estatal, como

O Sr. PLfNIO POMPEU -

Seria ainda pior.

O Sr. Ruy Carneiro - Transformar o serviço em repartição
pública, para V. Ex.ª está errado?

O SR. PLÍNIO POMPEU---=- Na minha opinião, está.
O Sr. Velloso Borges -

V. Ex.ª é contra o monopólio estatal?

O Sr. Flávio Guimarães -

V. Ex.ª, Senador Plínio Pompeu

é contra qualquer monopólio. Deve haver liberdade de exploração.

O SR. PLíNIO POMPE:u - O Govêrno deve continuar explorando o petróleo onde já o encontrou, embora a quantidade seja

-101pequena. Se já existe, leve avante o trabalho, ao menos para a.
formação de técnicos.
Quanto à exploração do xisto betuminoso, bato-me por ela
desde 1947. Já pronunciei três discursos nesta Casa a respeito
do assunto; êste é o quarto.
O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex.ª é um grande <"ngenheiro, um
iluste técnico; ouço seus esclarecimentos com a maior satisfação.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permita, nobre orador, breve
interrupção para meu esclarecimento. Tenho a impressão de que
ouvi V. Ex.ª dizer que nos lugares onde o Govêrno já está explorando o petróleo e naqueles em que fôr possível positivar sua
existência, poderá exercer o monopólio.
O SR. PL:tNIO POMPEU - Entendo que o Govêrno deve continuar a exploração do petróleo nessas zonas. Quando me refiro
a monopólio, é em todo o Brasil. Em determinadas zonas, não; é
uma concessão. Poderá dá-la ou tomar a si o trabalho. Pela Constituição, todo petróleo ou minérios existentes no subsolo pertencem ao Govêrno.
O Sr. Flávio Guimarães - V. Ex.ª defende a tese de que qualquer pessoa jurídica, desde que tenha capital e capacidade, poderá explorar o petróleo.
O SR. PLÍNIO POMPEU O Sr. Flávio Guimarães -

Sim.
É

uma grande doutrina.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Onde, porém, o Govêrno já
está explorando poderá continuar, sem a intervenção de terceiros.
O SR. PLfNIO POMPEU - Justamente. Porque está formando técnicos e trabalhando pelo desenvolvimento da exploração.
O Sr. Flávio Guimarães grande valor.

É

uma tese que respeito pelo seu

O SR. PLfNIO POMPEU .,..- Repetindo: o capital empregado
nos Estados Unidos em 1947 era de vinte bilhões de dólares ou
quatrocentos bilhões de cruzeiros para a exploração de cêrca de
dois bilhões de barris anualmente, o que dá uma média de dez dólares por barril. Aplicando-se o mesmo cálculo no Brasil, na hi-
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pótese de que já existisse exploração eficiente, só para manter essa
exploração com refinados e transportes seriam precisos, para as
necessidades atuais, oito bilhões setecentos e sessenta milhões
de cruzeiros ou dezessete bilhões quinhentos e vinte milhões de
cruzeiros para daqui a cinco anos. Cálculos recentes, feitos nos
Estados Unidos e Canadá, demonstraram que para o acréscimo
de um barril de petróleo, diàriamente, é necessário o investimento
de seis mil dólares. Se as regiões petrolíferas no Brasil já fôssem
estudadas como naqueles países, precisaríamos de quatorze bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros para as necessidades
atuais, isto é, para cento e vinte mil barris, ou vinte e oito bilhões e oitocentos milhões de cruzeiros para daqui a cinco anos.
Já vimos que os poços pioneiros na Bahia custam r.êrca de cinco
vêzes mais do que os dos Estados Unidos. Seremos modestos se
calcularmos em duas vêzes e meia sôbre o preço dos americanos,
isto é, quando estivermos suficientemente aparelha.dos para uma
exploração eficiente.
Convém assinalar que~, preço médio de um poço na América
duplicou de 1935 para 1947. Nessas condições, com os cálculos
modestos, precisaríamos de trinta e seis bilhões de cruzeiros para
cento e vinte mil barris di~rios ou setenta e dois bilhões de cruoe:eiros para cobrir as nossas necessidades de petróleo em 1957. Isso,
Sr. Presidente, são cálculos otimistas, pois é impossível um paralelo entre o conhecimento geológico do Brasil com o da América
do Norte, cortado de estratj.as em todos os sentidos, com os melhores técnicos do mundo e com uma densidade de população
quatro vêzes maior do que a nossa. Ali, verificadas as possibilidades
petrolíferas de um campo, tjentro de poucos dias é assentado todo
o aparelhamento para sua exploração.
Aqui, causa tristeza dizer, cai um avião trazendo em seu bojo
40 vidas preciosas, passam-se 20 dias sobrevoando-se essas florestas tenebrosas e as família::; das vítimas, o Brasil inteiro e quase
todo o mundo civilizado na maior angústia possível, sem saber
se todos pereceram ou se há ainda feridos entre os escombros do
avião, até que um punhadp de paraquedistas estóicos, Iançandose do ar numa clareira, vara uma. trilha a facão durante dias e
só encontra corpos irreconhecíveis, decompostos pela putrefação
ou devorados por aves de rapina.
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É o sa.ngue dos velhos bandeirantes que ainda corre nas veias da mocidade paulista.
O SR. PLíNIO POMPEU - Pois é nessa região ou semelhante
a ela que jaz o nosso petróleo ou, pelo menos, temos essa esperança. Façamos a hipótese que ali seja encontrado. Como transportá-lo para as destilarias?
A questão do transporte é quase tão importante como a da
pesquisa e lavra. Se a produção por campo é diminuta, como no
caso da Bahia, o transporte econômico só é razoável para pequenas distâncias, porque a lavra é cara e muito mais o transporte
por estradas, oleodutos e vias aquáticas.
O Sr. Ruy Carneiro - Em sessão passada, aparteando o discurso do eminente colega pelo Rio Grande do Norte, Senador
Kerginaldo Cavalcanti, eu dizia que se impõe no Brasil o reaparelhamento das estradas de ferro e dos portos.
Enquanto não resolvermos êsse problema - os transportes
- a situação nacional, em todos os seus aspectos, será dificil. Faça
o Govêrno o esfôrço que fizer na fiscalização e nada mudará. O
de que precisamos é de reaparelhar as estradas de ferro, os portos,
de abrir outras estradas de rodagem, enfim, empenhar-se o Govêrno no sentido de que o transporte seja facilitado. Só assim
resolveremos o problema do petróleo, de que V. Ex.ª· está brilhantemente tratando, e o da vida cara, objeto do discurso do nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -- A circulação fácil de nossas
riquezas determinará o barateamento das utilidades. Todos reconhecemos essa necessidade. Focalizei em meu discurso que os
tubarões continuam, implacàvelmente, exigindo do povo contribuição excepcional.
O Sr. Ruy Carneiro - No reaparelhamento dos portos e das
estradas, o Congresso deverá dar ao Govêrno todo o apoio de que
necessitar.
O SR. PLtNIO POMPEU - O transporte do petróleo não deve
ser feito nem em estradas de ferro nem em estradas de rodagem.
Vos mostrar a V. Exas.
(Lendo)
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Já tive oportunidade de ouvir congressistas L'l"lteressados por
êsse assunto dizerem que se deve construir uma estrada de rodagem do Amazonas, para ligar com São Paulo, para êsse transporte. Vejamos como êle é feito nos Estados Unidos. Nesse grande país, existem cêrca de quatrocentos mil quilômetros de estradas de ferro.
O Sr. Ruy Carneiro - Deverá então, o transporte ser feito
por água, aliás o mais barato.
O SR. PLfNIO POMPEU - V. Ex.a verá.
Mas para o transporte do petróleo foram construídas até 1945
cento e quarenta e um mil oitocentos e oitenta e sete milhas ou
cêrca de duzentos e vinte e sete mil quilômetros de oleodutos.
É o transporte mais barato.
78 % do óleo cru foram transportados por êsse último sistema; 20 % por água.
O Sr. Ruy Carneiro -- É um transporte barato; mas é preciso reaparelhar os portos.
O SR. PLtNIO POMPEU - Apenas 2% por estrada de ferro
e caminhões. O transporte do cru por oleoduto do Texas (Loyngview) para Filadélfia e Nqva Iorque, numa distância de 1.341 milhas - custa vinte centavos e meio de dólar por barril. Em navios-tanques de São Francisco a Yokohama (Japão) na distância de
5.200 milhas custa um dólar por barril ou $0,0002 por barril-milha.
Veja o Senado: dois décimos milésimos de dólar por milha.
Em estrada de ferro sai por $0,0017 ou oito vêzes e meia mais
caro do que por navio-tanque. As nossas estradas de ferro não podem ser comparadas com as norte-americanas, construídas dentro da técnica e com planos bem orientados.
Os Estados Unidos transportam 5 a 6 mil toneladas, e nós
de 600 a 800. Vê V. Ex.ª porque na América do Norte o óleo cru
não sofre transporte longo e é produto baratíssimo. A média do
transporte por oleoduto saía um pouco mais do duplo do que por
navio-tanque, sendo, entretanto, até mais barato para os grandes
oleodutos de 24 polegadas de diâmetro.
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Quem nos garante que o petróleo do Amazonas esteja tão concentrado em determinados campos que comporte um oleoduto de
tais dimensões?
Se tomarmos por base o petróleo da Bahia, isto é, a produção por campo, é de todo antieconómico a construção de grandes oleodutos.
Os americanos classificam os poços da seguinte forma: "drilings", "producing", "bidade producers" e "abandoned". O que
podemos chamar jorrantes produtores, preguiçosos e abandonados. Os preguiçosos são os que produzem de cinco a vinte e cinco
barris diàriamente.
Conforme o relatório do Conselho Nacional do Petróleo para
o ano de 1950, havia na Bahia 64 poços produtores que deram
naquele ano trezentos e trinta e oito mil setecentos e sete barris, que dá uma média de quatorze barris e quatro décimos por
poço diàriamente. Isso faz classüicar os poços baianos entre os
preguiçosos.
Se compararmos com os poços do Oriente Médio, essa produção é ridícula, pois a média de produção diária daqueles poços
é aproximadamente de seis mil barris. A média de um só poço no
Oriente é de cinco vêzes e meia mais do que os sessenta e quatro
poços da Bahia. Existem ali poços que produzem mais de nove
mil barris por dia ou cêrca de dez vêzes a produção da Bahia.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É muito interessante a exposição de V. Ex.ª. Como, porém, sou um obscuro leigo no assunto ...
O SR. PLfNIO POMPEU assuntos.

V. Ex.a é estudioso de todos os

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Curioso como outro qualquer.
Desejava saber se, quando se iniciaram as explorações, sobretudo no Oriente, os poços inicialmente descobertos apresentavam índices altos ou se sàmente se revelaram tão ricos depois
de muitas pesquisas.
O SR. PLíNIO POMPEU - Há campos grandes produtores.
Quando se encontra estrutura de grande produção, o óleo jorra
logo no primeiro poço. Em Saudi, Arábia, havia uma concessão
inglêsa para pesquisa de petróleo, e como êste não fôsse encon-
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trado, as estruturas foram abandonadas. Tempos depois, os americanos lá empregaram dinheiro e o óleo jorrou. As estruturas podem ter o comprimento de 20 a 100 quilômetros. Essas a que me
referi produzem mais de nove mil barris por poço.
O Sr. Ruy Carneiro -

Diária da Bahia?

O SR. PL:tNIO POMPEU é a lição da Saudi-Arábia.
O Sr. Ruy Carneiro -

Diàriamente, e por poço. Essa

E os poços da Bahia?

O SR. PLÍNIO POMPEU - Dão menos de 14 e meio barris.
No Oriente, um só poço produz duas vêzes mais que os da Bahia.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Releve-me a impertinência.
Desejava que V. Ex.a me esclarecesse e orientasse porque ainda
não estou seguro do rumo que tomarei em matéria de tal importância. Tenho ouvido falar, seja do Canadá, seja dos Estados Unidos, que geralmente os poços que não produzem são em muito
maior número do que os que se encontram em funcionamento.
1

O SR. PL:tNIO POMPEU -

É

o que demonstro.

O Sr. Kerginaldo Cavalc.~anti - Pergunto, pois, a V. Ex.ª se,
dentro da relatividade dess~s cousas, não pode ocorrer que venhamos a ter poços de petróleo produzindo como os dos Estados
Unidos.
O SR. PL:tNIO POMPE'Q - Como já disse no comêço do meu
discurso, o petróleo do BrasU deve estar no Amazonas e no Acre.
Há pouco tempo, descobriraµi petróleo em Ganzo Azul, a. setenta
milhas das fronteiras do Brasil. É uma estrutura petrolífera poderosíssima, possivelmente ~stendendo-se até o Amazonas.
O Sr. Ruy Carneiro -

Atinge provàvelmente o Amazonas.

O SR. PLÍNIO POMPEU - As estruturas petrolíferas não
existem em continuidade. Existe uma aqui, outra depois. Hã falhas de centenas e milhares de quilômetros de distância. Pode-se
cavar, fazer sondagens nul!l lugar, e nada encontrar. Perto daí,
porém, aparece petróleo.
O Sr. Ruy Carneiro seguidos?

Os poços da Bahia são distanciados ou
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O SR. PLfNIO POMPEU - Parece-me que não há petróleo
em quantidade nos poços da Bahia. Servem apenas para experiência, para formar técnicos, para dar coragem aos que se dedicam às pesquisas. Conquanto os poços da Bahia não sejam
prósperos, oferecem essa vantagem.
O Sr. Ruy Carneiro -

Brasil.

A de provar que existe petróleo no

O SR. PLfNIO POMPEU - Embora sejam de pequena produção, ficam situados a pouca distância dos centros consumidores. Por êsse motivo não são antieconómicos. Não se deveria continuar com êles se localizados no Amazonas.
O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex.ª entende que os poços da Bahia
são uma demonstração de que existe, na realidade, petróleo no
Brasil.

O SR. PLtNIO POMPEU - Mas a zona da Bahia talvez não
seja tão petrolffera como se supõe.
O Sr. Ruy Carneiro - Pela comparação que V. Ex.ª faz de
outros poços com os da Bahia, ficamos, na realidade, bem esclarecidos de que a produção baiana é pequena.
O SR. PLíNIO POMPEU - Sim, mas no Ganzo Azul a exploração é pequena por falta de transporte. Lá, o Govêrno dá concessão a emprêsas estrangeiras, particulares ou a quem quer que
seja, e cobra uma "regie", certa importância por barril. A produção é quase nula por causa da distância; não compensa o transporte do petróleo daquela zona.
Se a estrutura fôr grande, é natural que se façam ·grandes
oleodutos, como existem, para transporte de milhares de litros.
O Sr. Ruy Carneiro - É o meio de transporte mais barato para o petróleo.
Na Saudi Arábia, em 1948, de 53 poços foram extraídos cento
e quarenta e dois milhões oitocentos e cinqüenta e três mil barris, que dá a média 2.695.339 por poço anualmente, ou seja, 7.384
barris por dia de cada poço.
Em Kirkuk, no Iraque - um campo descoberto em 1927 produziu nos primeiros vinte anos trezentos e cinqüenta e nove milhões de barris somente de trinta e seis poços. Dez poços dali pro-
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duztram durante o ano de 1947 - trinta e três milhões e qüinhentos mil barris. A profundidade média dos poços é apenas de
2.193 pés, ou seja, 680 metros a profundidade média por poço
diàriamente foi de 9.178 barris. Isso quer dizer que um só poço
do Iraque produziu durante um ano - dez vêzes mais do que
todos os 64 poços da Bahia em 1950. Por ai se vê quanto é flutuante o lucro na indústria petrolífera.
No México, o campo de Poza Rica, em 1947, produziu trinta
e um milhões e setecentos mil barris de 64 poços sàmente; o mesmo número dos da Bahia, em 1950, mas a produção foi noventa
e três vêzes maior. Na Venezuela, a média está acima de duzentos barris diários por poço. No campo de Lagunilas foram retirados, de 1926 a 1947, mais de um bilhão e quinhentos milhões de
barris de óleo, de 1.311 poços, o que dá uma média de um milhão
cento e quarenta e quatro mil cento e sessenta e quatro barris por
poço nesses anos. Só no ano de 1947, produziu cento e quinze milhões e seiscentos barris ou novecentos e sessenta e dois barris por
por poço ou duzentos e oit.enta e três barris diàriamente, também
por poço. Note-se que êsses 1.311 poços continuam quase todos a
produzir óleo durante cêrca de vinte anos, ao passo que na Bahia
descobertos em 1939, gra:qde número de poços já foram abandonados como esgotados. O <~ampo de Lobato, o primeiro a ser descoberto, já foi abandonadq como improdutivo. Quando um campo
petrolífero não dá uma prqdução elevada e os meios de transportes
são caros, deve ser abandonado. Não me refiro ao caso da Bahia,
perto da refinaria e do centro de consumo, mas o mesmo não se
daria no Amazonas ou Mato Grosso. Nos Estados Unidos já foram
abandonados duzentos e c~nqüenta e dois campos. Em 1946 foram
abandonados nove mil e cem poços e o preço médio ela exploração
duplicou de 1935 a 1946. As condições do Brasil são bem piores. Enquanto nossos poços secam ràpidamente, naquele pais
continuam por muitos anos a produzir óleo, embora com um teor
baixo.
A média de produção por poço é ali aproximadamente a da
Bahia, mas existem campos que produzem cem vêzes mais do que
os nossos.
1

O Sr. Ruy Carneiro·- O depoimento de V. Ex.ª, quanto à

Bahia, é melancólico.
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O SR. PLíNIO POMPEU - Não é melancólico. Como V. Ex.a.
vê, o que torna desvantajosa a exploração é a distância dos centros consumidores a par do volume da produção.
O _Sr. Ruy Carneiro -

Já há poços abandonados?

O SR. PLíNIO POMPEU - O de Lobato não dá mais petróleo. V. Ex.ª, Sr. Senador Velloso Borges, sabe dêste fato. Não é
verdade?
O Sr. Velloso Borges -

Perfeitamente.

O SR. PLíNIO POMPEU - Se os trustes não tiram lucros em
grande número de poços, são compensados por outros mais produtores. Assim é que o preço do óleo varia de alguns centimos
por barril até cinco ou seis dólares.
Uma grande emprêsa pode ter prejuízo com alguns poços
e lucro compensador em outros. Por isso, pode vender mais barato, ao passo que as pequenas emprêsas não obtêm lucro e acabam indo à falência.
Daí a necesidade de uma grande concentração de capital para que o preço médio fique acessível ao consumidor. Mesmo assim, informa Lester Uren, professor de Petróleo da Universidade
da Califórnia, não é verdade que cem famílias ricas controlam
a indústria petrolífera dos Estados Unidos. Essas famílias não
controlam 20% dessa indústria, 80% pertencem a, aproximadamente, um milhão e quinhentas mil pessoas. A familia que retém a maior percentagem é a Rockefeller, com menos de 5%; Mellon, com cêrca de 2,5% e Aarkness, com menos de 1,5%.
Afirma-se que existem três ou quatro companhias que controlam todo o petróleo do mundo, mas a afirmativa não é exata.
As dezessete maiores companhias petrolíferas dos Estados Unidos,
incluindo Atlantic, Continental, Shell, Standard da Califórnia,
Standard New Jersey, Texas etc. controlam apenas 56 % da indústria. Essas dezessete companhias têm aproximadamente oitocentos mil acionistas. O capital invertido representa cêrca de dezessete mil dólares por trabalhador empregado, sendo maior do que
o de qualquer outra indústria americana. Em 1947, as trinta
companhias tinham o capital de treze bilhões cento e oitenta e
nove milhões setecentos e quarenta mil dólares. Dêste capital,
50% eram empregados na produção; 21,6% em refinarias; 13,3%
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no mercado da indústria; 13,3% no transporte e 1,6% em outras
fases da indústria. Essas trinta companhias produziam 60,7%
do óleo cru nos Estados Unidos. Nesse mesmo ano o capital
total da indústria era cêrca de vinte bilhões de dólares com um
aumento médio de um bilhão e quinhentos milhões de dólares
por ano naquelas trinta companhias, o que perfaz um aumento
médio de dois bilhões duzentos e cinqüenta milhões de dólares.
Nessa base, o capital ali empregado hoje deve orçar em mais de
trinta bilhões de dólares ou seiscentos; bi1hões rle cruzeiros, o
que vale dizer vinte vêzes o orçamento da receita do Brasil para
o presente exercício.
Custa a crer que técnicos de responsabUidade, pertencentes
ao Conselho de Petróleo, afirmem que quatro milhões de cruzeiros
são suficientes para a descoberta do petróleo brasileiro. Tal assertiva assemelha-se a de um grande engenheiro patrício que definia
o orçamento como um artifício de que o engenheiro lança mão para
começar uma obra. Iniciada e esgotado o dinheiro é forçoso continuar, pois outros créditos virão. Mas numa obra de tamanha responsabilidade onde se empenha a maior parte da economia pública, o fracasso é um cri11r1e que nem a cadeia o redime. (Muito
1

bem).

Imaginemos· Sr. PresiÇlente, que o Govêrno empregue quatro bilhões de cruzeiros em pesquisas e nada encontre; aumente para dez bilhões e tenha o mesmo resultado; diga então estamos perto, .vamos gastar mais vinte bilhões. Pergunto então:
:esse povo cansado de impôsto, faminto, nu, suportará semelhante
ca1·ga passivamente ou se revoltará desiludido do regime democrático?
A resposta deve ser meditada e nós, do Poder Legislativo, seremos os responsáveis pelas suas conseqüências.
Dir-se-á que os aumentos de impostos recairão sôbre o próprio petróleo, como se isso pão fizesse também o aumento do frete,
dos produtos industriais e agrícolas com um novo aumento do
custo de vida. Há, atualmiente, uma xenofobia inexplicável entre
classes cultas, principalmepte contra os americanos e isso se espalha nas massas populares, pois essas têm a tendência de acompanhar a tôda agitação cont+a o capital que é a base da produção.
Isso só se ajustaria ao Partido Comunista, uma vez que a miséria
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ao extremo pode trazer a revolta, a convulsão e a queda do regime
democrático.
O Partido Socialtsta está em seu programa - a socialização dos meios de produção. Mas isso só é possível quando há
grandes concentrações dos meios de produção, e o que se pretende é socializar a miséria baixando a produção uma vez que só
a reunião de grandes capitais pode baixar o preço do custo dos
produtos necessários à vida .
A tecla sempre batida, contra o capital estrangeiro, na exploração do petróleo, é o caso da Venezuela cujo progresso não
acompanha a riqueza dali extraída. Se assim acontece não devemos culpar o capital estrangeiro ali empregado e sim a inépcia do Govêrno e a indolência do povo que não quer outro meio
de vida senão as regalias que a exploração do petróleo lhes trazem, 60% das suas rendas públicas vêm do petróleo, assim como
90% de suas divisas, para a compra do aparelhamento industrial
no estrangeiro. Somente ao Govêrno daquele país cabe a culpa
de qu~ grande parte daquelas divisas sejam empregadas em produtos agrícolas e industriais que aií poderiam ser produzidos .
1!: bem possível que sem o capital estrangeiro a miséria ali fôsse
bem maior e não existissem os hospitais bem aparelhados que
a indústria petrolífera tem deixado.
Paraguai, sem o petróleo, está em muito piores condições do
que aquêle pais.
Não é êsse o caso do Brasil, onde a indústria e a agricultura
têm um desenvolvimento bem mais acentuado do que na maioria das outras repúblicas Sul-Americanas, embora êsse desenvolvimento não acompanhe o potencial econômico que possuímos
por falta de capitais que só podem vir do estrangeiro.
O progresso descomunal dos Estados Unidos, não tão jovem,
tão grande e tão rico como o Brasil, veio do capital estrangeiro
que depois se tomou americano. O Canadá está-se tornando uma
das maiores nações com o capital estrangeiro.
Temos uma consciência nacional, homens capazes e matéria
prima para quase tôdas as indústrias do mundo, terra das melhores para produzir todos os produtos agrícolas não só para o
Brasil, como para outros países, só nos faltando capital e técnicos
que poderão nos transformar numa das mais poderosas nações
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do universo. Por que então recusá-los pelo receio pueril que perderemos a nossa soberania?
É preciso libertarmos dêsse complexo de país colônia, da
triste época da exploração do ouro feita pela côrte portuguêsa.
O mundo moderno já não permite a intervenção de potências poderosas em assuntos que afetem a soberania de outras mais fracas, sob o pretexto de defender capitais de súditos daquelas por
ventura ali empregados. Haja vista o caso do México, cujo govêrno
expropriou poderosas companhias estrangeiras, que não quiseram
acatar a decisão da Côrte Suprema daquele país, sôbre o aumento
de salários de operários empregados nas emprêsas petrolíferas.
O recente caso do Irã, embora se tratasse de um verdadeiro assalto
às companhias petrolíferas inglêsas, pois essas tinham concessões
legais para pesquisa, lavra, transporte e refinarias, foram arrebatadas depois do prato feito sem um pretexto lícito e nada aconteceu.
A nossa Constituição estatui que o aproveitamento dos recursos monetários e energi8r hidráulica dependem de autorização
ou concessão federal na forma da lei.
E que essas autorizaçõ~s ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros pu a sociedades organizadas no país.
Legislação idêntica é ::irdotada no Canadá que até agora só
tem lucrado com o capital estrangeiro que alí se integra para
o grande progresso daquele país.
Com a exceção da Rússia e do México nenhuma outra nação
no mundo adota o regime po monopólio estatal, para a exploração do petróleo. Mesmo assim essa indústria foi ali assentada
com o capital estrangeiro. No primeiro dêles ninguém sabe se lucrou com êsse novo métodp. Quanto ao segundo - sabe-se que
em 1926 com o regime livre, produziu cento e noventa e três milhões de barris de óleo que o colocava em segundo lugar de produtor do petróleo, baixando para cinqüenta e oito milhões de barris em 1948, com o regime )':)statal.
O Estado sempre foi um mau administrador de indústria, talvez com exceção da Rússia pois ali, se ela não corresponde aos
planos previstos, os seus dirigentes ou operários são considerados sabotadores e respondem até com a vida o fracasso da emprêsa.
'
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ponto de vista de V. Ex.ª assemelha-se ao esposado pelo digno
representante do Estado da Paraíba, que nesta Casa proferiu
brilhante discurso, a respeito desta questão fundamental para
o Brasil. Lembra-se V. Ex.ª do discurso a que me refiro?
O Sr. Flávio Guimarães -

O ponto de vista é oposto.

O SR. PLtNIO POMPEU - Sim, lembro-me; mas há alguns
pontos do discurso de S. Ex.a que contrariam, visceralmente, a
tese que estou defendendo .
O Sr. Ruy Carneiro - O Sr. Drault Ernani defende a doutri-·
na do contrôle estatal do produto por intermédio do Conselho
Nacional do Petróleo.

O SR. PLtNIO POMPEU fende a exploração estatal.

O representante da Paraíba de-

O Sr. Ruy Carneiro - Mas por intermédio do Conselho Nacional do Petróleo. De q'1alquer forma, tenho para mim que o
ponto de vista de V. Ex.~~ é semelhante a.o do Senador Drault
Ernani, no que se refere à exploração.

O Sr. Velloso Borges ·.- Afigura-se-me que o ponto c'le vista

defendido pelo Senador Drault Ernani é contrário às idéias expendidas pelo orador.
O Sr. Kerginaldo Cai1alcanti O Senador Plínio Pompeu
acha que a exploração do petróleo deve ser livre, não só para os
nacionais como para o elemento estrangeiro.

O SR. PLíNIO POMPEU - Permita-me o nobre representante do Rio Grande do Norte; não entendo que a exploração deva
ser livre, tanto para naciqnais, como para estrangeiros: pretendo
que ela pode ser feita tanto com capitais nacionais, como estrangeiros, mas sempre sob o contrôle do Govêrno.
O Sr. Ruy Carneiro - Sob as vistas do Conselho Nacional
do Petróleo. É o ponto de vista do Senador Drault Ernani. Há semelhança de pontos de vista.

O SR. PLÍNIO POMPEU - Entendo que o regime de exploração do petróleo é integral. Não se pode separar a destilaria da.
refinação.
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O Sr. Ruy Carneiro Salientei, justamente a semelhança
:
entre o ponto de vista de V. Ex.ª e o do Sr. Drault Ernani.
O Sr. Flávio Guimarães -

É

O SR. PLíNIO POMPEU Estatuto do Petróleo:

o contrário.
Senhor Presidente, consta do

5.º - regular o regime de autorizações e concessões, limitando-as de modo que sejam sàmente confe""
ridas;
a) - a cidadãos brasileiros;
b) - a sociedade para tal fim organizadas no pais
de conformidade com as leis;
c) - a pessoas jurídicas de direito público interno,
federais, estaduais ou municipais;
6.º - adotar preceitos, regulando a divisão das bacias metamórficas, do território nacional; o reconhecimento, a pesquisa e a lavra das jazidas e as outras atividades concernentes à indústria do petróleo, o seu regime fiscal, a criação do "Fundo Nacional do Petróleo"
e o aproveitamento das rochas betuminosas e piro-betu-:
minosas.
Devo explicar a V. Ex.ª (dirigindo-se ao Senador Ruy Carneiro) que no Canadá, só as companhias canadenses ou ali orga-

ganizadas podem explorar o petróleo. Não se indaga, porém, de
onde vem o capital. No Brasil desde que tais emprêsas fiquem
sujeitas às leis brasileiras, não vejo razão para se recusar investimento nesse setor.
O Sr. Velloso Borges leis brasileiras.

Perfeitamente. Estariam sujeitas

às

O Sr. Ruy Carneiro - É claro.
Dentro dessas normas poderemos ter o petróleo para as necessidades nacionais e para exportá-lo, adquirindo-se assim mais
divisas para equilibrar o nosso comércio exterior.
Leis complementares podem regular 8. exportação subordi~
nada às necessidades nacionais .
Acho mesmo que o Govêrno deve continuar com a exploração do petróleo da Bahia ou de outras bacias sedimentares na
Costa do Atlântico sem exercer o direito de concessões, porém,
dentro de um orçamento modesto, compatível com os nossos
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recursos financeiros, sem agravar as precárias condições tributárias, pois o povo já está exausto.
Quanto à destilação do xisto pirobetuminoso de Taubaté fui
eu nesta Casa o primeiro Senador a lembrar aquela medida.
Desde 1947 e posteriormente no meu discurso de abril de 1948 e,
quando se tratou de concessões de destilarias às firmas particulares, que venho me batendo por essa iniciativa que deve ser do Conselho Nacional do Petróleo. Embora o teor do óleo, dizia eu naquelas oportunidades, seja baixo, impõe-se a necessidade de exploração do xisto para a formação de técn1cos brasileiros nessa indústria.
Hoje acrescentarei que essas necessidades tornam-se prementes pelo perigo de uma guerra o que impossibilitará a entrada de combustíveis do exterior. O xisto pirobetuminoso de
Taubaté tem uma posição privilegiada, perto dos maiores centros
consumidores do país e em quantidade abundantíssima. A destilação dêsse xisto deve s~r feita pelo Govêrno, uma vez que sabemos onde êle está e pão se torna uma loteria em busca do
petróleo. Quando da discussão que permitia a concessão de destilaria a emprêsas particulares, sustentei o meu ponto de vista contrário a tais concessões, pois entendo que a indústria petrólífera
é de regime integral, cab~ndo tôda as suas fases a uma mesma
emprêsa, pois não é razoiivel que se entregue uma delas, que dá
lucro certo, a uma emprêsa particular, e fique o Govêrno ou outras emprêsas com a pe~quisa e lavra cujos lucros são problemáticos. Nessa ocasião fui fortemente contraditado pelo saudoso
Senador Salgado Filho que defendia ponto de vista contrário, achando que parte dos lucros dados pelas refinarias seriam
aplicados na pesquisa do petróleo. Mas todos nós sabemos como
potlem ser burlados e de~.;viarlos êsses lucros.
Dentro do anteprojeto de lei do esquecido Estatuto do Petróleo está a possibilidade de têrmos petróleo para as nossas necessidades pois, enquanto o Govêrno continuasse com a pesquisa,
lavra, transporte e destilação compatíveis com os nossos recursos financeiros, dava opqrtunidade ao capital privado, tanto nacional como estrangeiro, a tentar descobrí-lo em outras províncias petrolíferas, onde Xôsse aconselhado o emprêgo de gran·
des capitais e técnicos, a exemplo do que é feito em quase todos
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os pe.íses do mundo, ficando metade da zona pesquisada como
reservas nacionais.
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero
ao nobre orador que está prestes a esgotar-se a hora destinada ao
expediente.
O SR. RUY CARNEIRO (Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.a consulte a Casa sôbre se concorda em que seja
prorrogada a hora do expediente por trinta minutos.
O SR. PLfNIO POMPEU - Senhor Presidente, agradeço ao
nobre Senador Ruy Carneiro o requerimento e, ao Senado a fineza de conceder-me o tempo necessário para terminar meu discurso.
O Govêrno teria outros meios para equilibrar a nossa balança comercial, aumentando as nossas divisas resolvendo proble"'
mas já iniciados e abandonados.
A cultura do trigo dá lucro certo; o aumento da produção do
café dá lucro certíssimo, assim como o da do algodão; o melhoramento dos meios de transporte - estradas de ferro, de rodagens e portos - é vital para o nosso ct.esenvolvimento econômico,
baixando o custo de vida e resolvendo a questão social que presentemente nos ameaça.
O Govêrno não pode fazer isso, porque não tem dinheiro, e
como aplicá-lo em uma emprêsa temerária, cujo resultado é uma
incógnita?
Sr. Presidente, uma questão de consciência e de patriotismo
faz-me pronunciar essas palavras. Se não estivesse firmemente
convencido do que acabo de dizer, preferiria o silêncio, porque
assim não seria acoimado injustamente, pela demagogia inconsciente e pelos partidários de Moscou, de vendido ao capital estrangeiro. Tenho orgulho de minha pobreza e do meu patriotismo e
se alguma vez errei nesta Casa com o meu apoio a alguma proposição inconveniente, leve-se em conta da minha falta de estudo
dêste assunto e não da conveniência particular.
O meu Partido adota ponto de vista contrário, na exploração
do petróleo, ao que acabo de expor, e estou certo de que êle assim
agindo o faz no sentido de servir ao Brasil. Infelizmente, tudo que
tenho estudado sôbre êste assunto não me fêz mudar de opinão
e como homem público, tenho o dever de externá-la.

-

118 -

Não estarei aqui no dia da ·votação ao projeto que cria a Petrobrás, e sinto-me satisfeito com isso porque assim, não votarei contra o meu Partido nem a favor do projeto do Govêrno.
Sei que estou só ...
O Sr. Flávio Guimarães - V. Ex.ª não está só. Há uma consciência política do Senado ao lado de V. Ex.ª e da Nação brasileira.
O Sr. Ruy Carneiro -

O Senado lamenta que o nobre ora-

dor não esteja presente no dia da votaçã.o do projeto.

O SR. PLfNIO POMPEU - Agradeço os apartes de V. Exas. e
meu voto de nada valeria para a solução de tão magno problema.
(Não apoiado)
Só peço a Deus que os fatos futuros venham provar que o
errado sou eu. (Muito bem. Muito bem. Palmas. O orador é cum-

primentado).

SESSÃO EM 23 DE JULHO DE 1952
Expediente

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, ontem,
não desejando abusar da benevolêncta da Casa, preferi deixar para
hoje a continuação dos debates sôbre o problema da nacionalização do petróleo. Para mim, como tenho dito e acentuado no
Senado, o óleo é uma riqueza de cunho internacional; deve ser
acessível a todos os povos; para muitos dos meus colegas, ciumentos, êle é uma fonte de riqueza estritamente nacional.
O Senador Domingos Velasco havia formulado, no momento
em que esgotava a prorrogação da hora do Expediente, uma pergunta, e eu também desejaria fazer outra a S. Ex.ª acêrca do conceito que o meu nobre colega tem do Govêrno trabalhista inglês,
da sua capacidade cívica e dos rumos que o orientavam para as
soluções dos problemas de base da Inglaterra.
O Sr. Domingos Velasco - Faço o melhor conceito; e se não
realizou seus propósitos foi porque nem sempre um govêrno consegue, dentro das contingências em que vive, concretizar seu objetivo. O Govêrno trabalhista inglês, apesar de erros e acertos, resolveu problemas prementes da Inglaterra, como qualquer outro
govêrno capaz teria conseguido.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Estou de inteiro acôrdo
com o preciso e sumário depoimento que o ilustre Senador Domingos Velasco acaba de formular a respeito do Govêrno trabalhista da Inglaterra. É de justiça ressaltar que êle assumiu a direção de um país em hora difícil para suportar enorme massa de sacrifício e ônus pesadíssimos. A Inglaterra não podia deixar de ser,
no após guerra, um país vencido, econômica e fisicamente, pela
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grandeza do esfôrço realizado para dominar o totalitarismo hitlerista. Só mediante um largo compasso de espera (e essa espera à
custa da resistência britânica) o arsenal das democracias, que
eram os Estados Unidos, poderia se preparar para participar dos
acontecimentos dramáticos que tinham como teatro o mundo.
Os conservadores inglêses, que tantas vêzes se levantaram contra medidas do Trabalhismo, foram obrigados a reconhecer, ao retomarem o Govêrno, que elas representavam justas reivindicações, legítimos anseios, não só do trabalhador, mas também do
próprio contribuinte em geral da Inglaterra.
O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª tem tôda razão.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sou simpático à maior
parte da obra realizada pelo Labor Party inglês, durante os cinco
anos em que estêve no Poder. A Grã-Bretanha era conservadora
demais, para não haver necessidade de se modificar a sólida e
meio obsoleta estrutura tory do país.
O Sr. Hamilton Nogueira - O Partido Trabalhista Inglês
apresentava feições caractE.irísticas nessa época. Quando assumiu
o poder, a idéia que se tinl:'~a, pelo menos na classe média burguesa sôbre sua ação e seu programa, era que exprimia uma dessas
fôrças materialistas que, ~s vêzes, informam certas modalidades
de socialismo. Constituiu t.rm alívio para o mundo inteiro quando, se não me engano, em novembro de 1945, Clement Attlee, em
sua primeira viagem ao e:rcterior, para uma conferência nos Estados Unidos, ao partir da Inglaterra, pronunciou memorável
discurso em que, ao conte~nplar as tôrres das catedrais inglêsas,
reafirmava a sua crença n21-quelas três virtudes teologais - a fé, a
esperança e a caridade - únicas capazes de salvar a Civilização.
Ora, um govêrno trabalhist;a., tendo à frente um chefe com essa formação católica - a Inglaterra foi católica mil anos e depois protestante na feição anglicana, que é muito próxima do catolicis·
mo - disporia de fôrças pe>sitivas, que não teria mais um govêrno
à socialista informado em doutrinas negativistas ou materialistas. Creio que precisamente nesta fôrça é que reside em grande
parte o êxito daquelas realizações, tão bem assinaladas pelo Sena•
dor Domingos Velasco e confirmadas pelo nobre orador.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Os conceitos do ilustre
Senador Hamilton Nogueira confirmam precisamente esta verda·
de: um govêrno, na Inglaterra, seja trabalhista, seja conservador,
é antes de tudo um govêrno inglês, isto é, possui as peculiaridades e as idiossincrasias do caráter, do temperamento insular. A
prova disto está em que tôda vez que se pretende transplantar
alguma instituição inglêsa, sobretudo para meios latinos ou latinizados pela cultura, o processo de transplantação equivale no
país que o faz a um processo de puro desenraizamento. A instituição pode viver, mas desenraizada.
Acompanho, com cuidado, o Govêrno do Sr. Churchill. V. Ex.ª
nêle encontrará aspectos paradoxais. O Sr. Churchill ainda não
conseguiu pôr de lado a maior parte das inovações do Partido Trabalhista, o que mostra que, na época em que o Trabalhismo tomou conta do poder, bem como nos tempos de hoje, a obra social
e administrativa por êle realizada traduzia em vários setores da
economia e da sociedade aspirações da maioria da nação.
Poucas semanas após a vitória do Trabalhismo, que fazia o
Sr. Clement Attlee em matéria de petróleo?
Quero mostrar aos ilustres colegas que discutem com tanto
brilho, com tanto conhecimento de causa e com tanto cavalheirismo o problema do petróleo, um aspecto desconhecido da questão da refinagem na Inglaterra.
A preocupação capital dêsse pais insular é a da sua rlefesa militar e naval. Até o comêço da segunda guerra mundial, desinteressara-se a Grã-Bretanha do problema da refinação do petróleo. Alegavam os inglêses, e com razão, que a Inglaterra, pais insular, possuindo uma frota de guerra que constituía garantia, pelo menos,
de setenta ou oitenta por cento do seu comércio internacionl, prevendo a hipótese de guerra, não deveria dispender cem ou cento
e vinte milhões de libras em refinarias de petróleo. Estulto fôra fazê-las. A sua frota mercante poderia trazê-lo refinado à metrópole
do Império, graças a um capital inferior ao que fôsse aplicado em
refinarias no país.
O Sr. Domingos Velasco - Permite V. Ex.a um aparte? (Assentimento do orador) - V. Ex.ª sabe que a política do petróleo
da Inglaterra foi traçada por Churchill, quando Lord do Almirantado, em 1913. É: claro, porém, que, para uma grande potência
como a Inglaterra, o problema da localização de refinarias de pe-
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tróleo tanto estaria resolvido colocando-se na ilha como em qualquer parte do Império Britânico, porque elas ficariam sob a guarda e garantia da fôrça naval inglêsa.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND vais inglêsas.

E dentro das estações na-

O problema do petróleo aind~ é
como bem o situou Churchill, em 1913. Interferindo na questão
entre a Standard Oil e a Royal Dutch, concordou em dar a proteção da Armada Britânica à Royal Dutch sob a condição de o Govêrno inglês participar da exploração do petróleo. É bem dife·
rente.
O Sr. Domingos Velasco -

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Não é diferente: é amesma coisa. O argumento exposto pelo nobre Senador Domingos Velasco vem em apoio do fato que estou narrando ao Senado. S. Ex.ª,
porém, não atingiu o ponto que era primordial para os Ministros
do Tesouro, para o Parlam~nto inglês e que era questão da economia em libras.
O Almirantado raciocinava da seguinte maneira: uma vez localizadas as refinarias no território inglês, dada a. hipótese de outra guerra, elas poderiam vir a ser destruídas pela aviação. Isto
representaria outra inversãp de cem ou duzentos milhões de libras esterlinas perdidas. Sit.uadas, porém, em Aruba ou em Abadan, essas fontes de suprimentos estariam garantidas pelo tráfico da marinha mercante, com a cobertura da esquadra e da aviação. Não havia, pois, necesS:idade de se gastar em refinados uma
soma, a qual aplicada ao crescimento da frota aérea de bombardeio e à expansão da esquaqra inglêsa, tanto a de superfície como
a de submarinos, estaria assegurando defesa maior às linhas marítimas vitais do Império e ~arantia de seus suprimentos em crus
e refinados. Ora, a Inglaterra possuía em Fallay uma pequena refinaria de 15 ou 20 mil barris dentro do território inglês. Devido
às dificuldades da guerra e ~ ação dos bombardeios, Fallay parou.
Em 1946, um dos primeiros atos do Sr. Attlee foi dirigir-se
aos norte-americanos e lhe& pedir não que restaurassem a outra
refinaria de 20 ou 25 mil barris, mas que construíssem uma nova,
de 125 mil barris diários .
O Sr. Ruy Carneiro -

Por orientação de Attlee.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sim; por iniciativa do
Govêrno trabalhista.
Ora, pergunto: se êsses norte-americanos infernais do petróleo constituissem a ameaça à soberania e à paz de uma nação
arruinada, vencida, à mercê parcialmente das finanças dos Estados Unidos, como explicam os nossos santos nacionalistas que um
govêrno trabalhista, um govêrno de massas, viesse voluntáriamente aumentar a capacidade do risco? Em vez de uma refinaria
norte-americana de petróleo de 20 ou 25 mil barris, caminhou-se
para outra de i25 mil barr7s. Não parece um suicídio?
O Sr. Domingos Velasco -

A resposta é muito fácil.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

Ouvirei com prazer.

Basta compararmos a Inglaterra
como V. Ex.ª declarou ...

O Sr. Domingos Velasco -

arruinada -

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND do Plano Marshall.

Mas recebendo dinheiro

O Sr. Domingos Velasco - . . . mas chefiando um império de
vasto poderio econômico, financeiro e militar, com o poder da nossa pátria. O que para nós constitui uma ameaça, para o inglês não
o é; tudo está dentro da relatividade dos fatos. Para nós, a entrega da refinação do petróleo à Standard Oil representa o domínio
de tôda nossa economia. Para a Inglaterra, a instalação de uma
refinaria não constitui de maneira alguma o mesmo perigo. Esta,
a razão.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Vamos, neste caso, eliminar a Inglaterra. Outros pequenos e médios países, como a Holanda, a Dinamarca, a Itália, a Fra.nça, a Alemanha Ocidental,
também se dirigiram ao capitalismo norte-americano, pedindo-lhe
que, por sua conta, sob sua responsabilidade, fôsse refinar petróleo
no território europeu. Nada menos de nove refinarias novas ou
reformadas se instalaram de 1947 a 1951 na Europa.
O Sr. Domingos Velasco - Por motivos muito diferentes
também; no solo da França, como no da Holanda, não existe petróleo e em o nosso há; aí está a diferença. Na Espanha não há petróleo, mas as refinarias são do Estado, como V. Ex.ª sabe. Na
França, ocorre o mesmo. Por isso admitem a refinagem do óleo,
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que vem de fora. Nosso caso é diferente. Temos o óleo em nosso
subsolo. O petróleo é nosso ...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

corrente?

E V. Ex.a é o lider dessa

O Sr. Domingos Velasco - Antes fôsse. Mas não cheguei a ser.
Acredita V. Ex.a que o
Brasil, comparecendo no mundo com 5 ou 10% do petróleo consumido no Ocidente, possa ter voz ativa no seio dêsses trustes, que
representam, segundo V. Ex.a, um fator de inquietação séria para
os brasileiros? Qual será o nosso papel produzindo tão pouco óleo
dentro das nossas fronteiras?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.a sabe que é um princípio
de psicologia que a permanência de uma sensação destrói a consciência dela. O nobre colega convive de tal maneira com os homens
dos trustes que não lhes vê mais o perigo.

O SR. ASSIS

'

CHATE.A,.UBRIAND - E aprendi. muita coisa
com êles, inclusive os seus complexos de timidez.
O Sr. Domingos Velasco -

do perigo.

A convivência faz perder a noção

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Não sei qual o perigo dêsses trustes, se tiverem govêrno que lhes imponha o respeito da nossa
autoridade. Vemos um país pequeno, impotente militarmente, agitado por um vulcanismo revplucionário constante, como o México,
enxotar em poucos dias êsses trustes, desafiando os riscos que pesavam sôbre a sua cabeça. Nijo pagou por tal ato de audácia nem
um fio de cabelo. Ficou impuµe, e ninguém o chama para um ajuste
de contas.
O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª está citando exemplo contrário ao seu raciocínio.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Meu principio é o de que
os trustes têm a soma de poder político que lhes atribui V. Ex.a.
Vivem desmoralizados pela ousadia do primeiro governador xenófobo que se decida a expul~-los do seu país.
O Sr. Domingos Velasco -

Todo regime vulcânico da política
mexicana era justamente prpvocado pela luta dos próprios trustes,
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conforme recapitula o General Cardenas em documento mundialmente conhecido .
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

Atitude inspirada em
fontes demagógicas. Temos que interpretar o México de há 25
anos com a mesma indulgência com que hoje interpretamos o
Brasil.
O Sr. Domingos Velasco - Num momento de deseqüilíbrio
das fôrças políticas mundiais, o México se aprovei.ta bem da oportunidade e faz a nacionalização da indústria do petróleo.
O Sr. Hamilton Nogueira - E está pagando.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Paganrlo o povo mexicano
com a queda de 70% da sua produção. Em vinte e cinco anos ainda
os técnicos mexicanos são uma pequena família.
O Sr. Domingos Velasco - Há poucos dias, houve uma publicação, inclusive da nossa imprensa, que contesta o que V. Ex.ª
está dizendo. A produção mexicana não caiu depois da nacionalização.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Há equívoco nessa publicação. Caiu tremendamente, conforme provei. Mas deixemos o México, que é nacionalista, e tomemos o Canadá.
O Canadá conta perto de duzentas companhias estrangeiras
de petróleo em seu território. Peço a V. Ex.ª que nos aponte os riscos que, com êsse rush de capitais, está correndo a soberania canandense. O nobre colega sabe que o Canadá é uma nação com
um pequeno exército, uma frota sem maior valor combativo, um
pais liberto de qualquer jugo político ou econômico da Inglatnra.
Um Governador General inglês é que dá o sentido de que a côrte
do Rei da Inglaterra é a mesma para os dois países. o Canadá é,
do ponto de vista político, tão independente quanto o Brasil. Onde
se acham, fluidos no ar ou concentrados na terra, os perigos que
corre a soberania canadense das duzentas companhias estrangeiras de petróleo operando dentro do seu território?
O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª é muito hábil em sua argumentação: encara o fato do poder militar, de possuirmos um Exército tão forte quanto o do Canadá, como elemento da nossa superioridade sôbre aquela nação. O nobre colega sabe que o poderio
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que vale hoje não é o político; é o econômico e financeiro. Nesse
particular, V. Ex.ª há de concordar que o Canadá é mais forte que
o Brasil. :É por isto que se tem de lutar contra os trustes; não é pelo
número de cruzadores nem do efetivo das nossas fôrças de terra,
mar e ar, pois estas não constituem poder para lutar contra o
poderio maior que é êsse poderio econômico-financeiro.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Pois que estou trabalhando em têrmos de eloqüência, como V. Ex.ª, a lhe fazer concessões, passemos agora à órbita do Irã, que não tem poder econômico e cuja maior riqueza é apenas a sua grande usina, hoje parada, de refinação de petróleo.
O Sr. Landulpho Alves - Permita V. Ex.ª um aparte. Queria
que V. Ex.ª tivesse em consideração o que há entre o Canadá e a
Inglaterra. Independência não é soberania. O Canadá está sujeito
ao regime inglês, como qualquer outra das dependências da GrãBretanha.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Não apoiado. São instituições diversas. O Canadá é, a bem dizer, uma república. Quem o governa é um ministro responsável perante o Parlamento.
O Sr. Landulpho Alves -- V. Ex.ª deve considerar o seguinte:

- Canadá e Inglaterra, par::i. todos os efeitos, constituem o perigo
do capital internacional, de~de que êste tenha sua sede em Londres ou em Nova Iorque. V. Ex.ª bem sabe que êste incide sôbre
qualquer outra nação que não as duas citadas e não seria possível
considerar o Canadá fora da Inglaterra para efeito dêsse truste.
Quero dizer que, prejudicar ·PS interêses do Canadá por uma companhia petrolífera, é atingir e prejudicar os interêsses da-Inglaterra. E isto, para quem conhece o domínio do capital internacional, é cousa quase sem nexo, sem senso. Era êsse o ponto que pretendia salientar.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Responderei a V. Ex.a daqui a pouco. Vou tratar pri+neiro do caso do Irã, que é a minha
terceira concessão ao Senador Velasco.
Sr. Domingos Vellasco -

argumentação de V. Ex.ª.

Assunto inteiramente contrário à
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O Irã é um país subdesenvolvido, quase sem fôrça militar e permanentemente ameaçado pelos russos, seus vizinhos. O Parlamento iraniano, num ímpeto de
demência, decretou a desapropriação da usina de Abadan, no Golfo
Pérsico. Os inglêses curvaram a cabeça a uma ordem do Govêrno
trabalhista, e partiram. Tudo o que os persas praticaram foi unilateralmente. Os conservadores acusaram os trabalhistas de serem
um Govêrno que não se sentia com energias suficientes para defender o Império, suas linhas vitais e seus interêsses positivos. Subiram ao poder; porém, nada fizeram, até hoje, com o povo iraniano,
que continua armado da sua soberania a desafiar o Ocidente com a
sua usina apagada, com os fogos mortos daquela magnífica organização. O poderio inglês nada pôde para fazê-lo voltar atrás. Mas
também nada fêz o Sr. Churchill até hoje com o povo iraniano,
para fazê-lo tratar um problema dêsses em têrmos de compromisso.
Pergunto a V. Ex.ª: onde está a massa do poder político e econômico de um truste que não conseguiu solução para um caso de
justiça dêle?
O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª está apelando para o pior
exemplo, que é o caso do Irã. Sabe V. Ex.ª que essa atitude do Irã
foi apoiada por diversas circunstâncias. A primeira, muito importante e que V. Ex.ª perfeitamente conhece, é que, no território
do Irã se travava uma luta entre os interêsses da Standard Oil e da
Royal Oil. A Standard Oil via até com bons olhos essa ação do Parlamento iraniano.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND passou como V. Ex. a está dizendo.

Absolutamente. Nada se

O Sr. Domingos Velasco - Mas os americanos viram com bons
olhos o oferecimento dos técnicos da Standard Oil, após o abandono das refinarias pelos técnicos inglêses. Vossa Excelência deve
saber de que o Irã está paredes-meias com a Rússia e do choque
que há hoje entre êsses dois grupos formidáveis: um liderado pelos
Estados Unidos e outro pela Rússia. Essa circunstância é de importância fundamental. '.t!lles não se sentiriam capazes dessa atitude
se primeiro não tivessem encontrado, dentro dos próprios elementos do truste, a fôrça de desentendimento da Standard Oil, de um
lado, e, do outro, o poderio militar da União Soviética. É isso que
explica o fato.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O argumento do nobre
Senador vem cobrir de razão o meu. Se houvera êsse ponto de desentendimento, essa linha de fricção entre a Standard Oil e a Anglo
Iranian, a conseqüência inevitável fôra que, no dia em que os iranianos pusessem para fora de seus escritórios e residências os últimos inglêses de Abadan, os primeiros americanos ali entrariam.

O Sr. Domingos Velasco -

No princípio a idéia era essa.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - A maçonaria do petróleo
deveria ser mais unida do que V. Ex.ª supõe.
O Sr. Domingos Velasco - Portanto, muito mais perigosa.
Eu os conheço bem ...

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

Não há explicação nenhuma para que essas duas companhias não se entendessem, diante do
inimigo comum. A prova de que se entenderam foi que, até hoje,
Abadam não pôde mais funcionar. A crise anglo-persa foi obra de
infiltração de elementos ru~sos, desejosos de atiçar o Irã contra a
IngJaterra.
O Sr. Domingos Velasço - Aí está, então, uma fôrça poderosíssima do equilíbrio internacional, que não temos no Brasil para
nos apoiar.
O SR. ASSIS CHATEApBRIAND - Chegarei lá. Sabe V. Ex.ª
que muitos países da Europa, inclusive a Holanda, dispõem de
equipes de técnicos em petróleo. A França possui várias; os Estados Unidos, muitas. E não se encontrou para ir à Pérsia, tocar Abadam, uma equipe, por menor que fôsse, capaz de reativar a refinaria que continua de fogos apagados. Até hoje, os nossos amigos
persas ficaram com as cartas na mão, impotentes para jogar com
aquela maravilhosa usina.
O Sr. Domingos Velasco - Veja V. Ex.ª como é perigoso o
truste! Como é perigoso entregar-lhe o petróleo!

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Mais perigosa é uma nação que tem, dentro de si, a infiltração comunista para perturbar
as suas relações com os povos civilizados que poderiam ajudá-la a
desenvolver-se. Tal é o casp da Pérsia. Os persas deixaram-se envenenar, deixaram intoxicar a alma da sua juventude com as toxinas da propaganda nacionalista russa dentro do pais, propagan-
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da que os levou a êsse choque incrível com o Ocidente. A nação ficou sem coragem, no dia seguinte àquela em que se viu abandonada pelo Ocidente, de caminhar para a Rússia. Se do lado de cá estava o "leão dos mares"' com o qual tinha vivido em paz dezenas
de anos, do outro estava o lôbo da estepe que sabia prestes a
atraí-la para dentro da sua cortina de ferro.
O Sr. Domingos Velasco - Veja V. Ex.ª como a situação do
petróleo do Irã não é diferente da nossa.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -Chegarei até onde me convida V. Ex.ª para mostrar que o Brasil está caindo na mesma rêde
em que os soviets colheram a Pérsia.
O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª quer criar um caso. Se entregarmos o petróleo aos trustes, então teremos a reprodução do
caso do Irã no Brasil. Nós não desejamos isto.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - V. Ex.ª verá como o nosso debate será agora esclarecido .
O que ocorreu na Pérsia não foi proporcionado por choque entre os persas e os inglêses, mas antes entre os russos e o Ocidente.
Os persas apenas pagaram o preço do movimento desencadeado
pelos agentes soviéticos no seio de sua juventude e no Parlamento.
Expulsaram-se os inglêses, criando-se uma situação que perdura
por mais de um ano.
Enquadrada a Pérsia, os russos foram para o Egito.
Vejamos, agora, o que ocorre neste segundo round, em que um
rei inteligente e hábil conseguiu defender o seu país.
Depois de ganha a partida na Pérsia, voltaram-se os russos
para aquêle Egito e começaram a sua obra de intoxicação da juventude nacional, induzindo-o ao mesmo choque que com a Inglaterra. tiveram os iranianos.
Em 1947, quando me encontrava no Egito, recebi homenagens
que ultrapassaram a minha qualidade de simples cidadão privado,
que não desempenhava nenhuma representação política oficial do
seu país.
Num almôço a mim oferecido pelo subsecretário do Exterior,
senti que os egípcios veriam com agrado nossa influência junto ao
Govêrno brasileiro, para que o Sr. Oswaldo Aranha, o qual ali reG-
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presentava o Brasil na ONU, tomasse partido em seu favor na luta
pela expulsão dos inglêses do Canal de Suez.
Depoi.<i de ouvir Nokrashy Pachá, disse-lhe que compreendia
o movimento para libertar o Canal de Suez. :B!le corta o território
egípcio. É uma espinha no flanco de uma nação que já conquistou
a liberdade. Perguntei, porém, ao Primeiro Ministro se o Egito, com
seus parcos recursos militares, estava apto a defender uma linha
vital de comunicação entre a Africa, a Asia, a Oceânia, a Europa
e o Oceano Atlântico, como o Canal de Suez. E acrescentei: no dia
em que V. Ex.a assistisse à partida do último soldado inglês, que
defende essa linha vital de comunicações, não só do Império Britânico como de tôda a humanidade, veria, do outro lado do Mar
Vermelho levantar-se o espectro do primeiro cossaco da estepe. Tal
razão pela qual sinceramente declarei a S. Ex.ª: antes de tudo,
na defesa do Canal, demos preferência às tropas inglêsas, a um tratado militar com a Grã-Bretanha, porque, no dia em que liberar o
Canal de Suez, o Egito nãc;> poderá defendê-lo dos russos, e, então,
a "cortina de ferro" cairá ~ntre o Canal de Suez, o mundo ocidental e o oriental.
Felizmente, o Rei Fa1'ouk, o qual pensa em têrmos europeus.
para resolver em têrmos atlânticos, logrou subjugar a agitação
nacionalista, tôda ela de f:µndo comunista e inspirada peles agentes vermelhos; e o Egito voltou ao sossêgo, à compreensão do seu
papel de nação que não p()de aspirar ainda o papel de nação protetora de um instrumento ~e civilização como o Canal de Suez.
O Sr. Domingos Velasco - Permite V. Ex.ª outro aparte? (Assentimento do orador) - Reconheço que seria tolice negar que os
comunistas, sobretudo nos países subdesenvolvidos da Asia, do Oriente Médio e do Norte da .Africa, aproveitam o nacionalismo dêsses.
povos, mas V. Ex.ª há de iconvir que existe também base nacionalista nas reivindicações de independência política e econômica dêsses países.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND O Sr. Domingos Velasco veitam dêsse fato social.

De acôrdo com V. Ex.a.

Ali, os comunistas apenas se apro-

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

Dêsse caldo de cultura.
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O Sr. Do11iingos Velaseo - Pois bem: no Brasil, freqüentemente se acusa o movimento nacionalista de infiltração comunista.
Pode sofrê-lo; mas o movimento nacionalista, em nossa pátria,
tem raízes profundas. li: preciso olhá-lo com os olhos com que
o viu o próprio Sr. Dean Acheson e o definiu muito bem, em nome
do Senado, o Senador Bernardes Filho; hã, realmente,o desejo de
uma nação libertar-se de certas limitações, de certa pressão externa, para poder desenvolver plenamente a sua economia. Se os
comunistas estão aproveitando êsse fato social, compete a nós, não
comunistas, encaminhar a solução do problema, tomando a dianteira do movimento, não ficando na rabadilha.
O Sr. Hamilton Nogueira - Há seis anos, na Assembléia Nacional Constituinte, os comunistas encontravam-se em posição diferente: não eram pela exploração estatal do petróleo.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Explicarei agora a V. Ex.a
êste caso. Chegamos, meu nobre colega, ao ponto mais atraente
dêste debate.
Os comunistas, dada a aliança político-militar da Rússia com
os Estados Unidos em 1941, tiveram durante a guerra que fazei
uma pausa na revolução internacional. Isto se originava, outrossim, da fraqueza econômica, após uma guerra que lhes custara sangue, suor e lágrimas, tanto quanto aos inglêses e pouco menos que
aos americanos.
Ouvi uma autoridade, no State Department, especializada em
assuntos asiáticos e do Leste europeu, afirmar que a Rússia, dentro de dez a vinte anos, estava proibida de pensar em têrmos de revolução mundial, tão grande era o grau de debilidade física em
que se encontrava em seguida ao segundo conflito mundial. Esquecemo-nos, porém, de que a URSS é uma ditadura. Os russos têm
um govêrno de fanáticos. Detêm o núcleo da sua elite condutora
a religião do regime e da pátria. Por isto, produziu-se e trabalho de
recuperação do pais mais rápido do que poderia imaginar o perito
do State Department com quem conversei.
O Sr. Onofre Gomes -

Com a ajuda americana.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - De inteiro acôrdo. Era o
comêço da vitória. Pois bem, a partir de 1947, reabre-se o choque
entre a Rússia, os Estados Unidos e a Inglaterra. Estava desfeito
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o compromisso da guerra. Porque eram precisos inflamáveis para
a guerra fria, os russos utilizaram o petróleo como a melhor substância para inflamar os povos do Ocidente contra o que denominavam política dos monopólios de imperialismo dos Estados Unidos contra êles.
O petróleo, nas mãos da propaganda russa, não passa de um
agente perturbador das relações dos povos semidesenvolvidos e da•
queles Estados que poderão erguê-los da atonia em que vegetam.
Nos Anais do Parlamento Brasileiro existe um documento que
é o maior flagrante da mentalidade que prodominava no seio dos
comunistas brasileiros, há seis anos, quando êles não imaginavam
que a luta entre Moscou e Washington chegasse ao ponto que chegou. Na Constituinte Brasileira, em 1946, encontra-se um projeto
do Sr. Luís Carlos Prestes permitindo fôsse o petróleo nacional explorado por capitais estrangeiros.
··Como explicar, Sr. Presidente, a reviravolta de um dia para
outro do Partido Comunista Brasileiro?
. O Sr. _Landulpho Alves e não construir.
O Sr. Domingos Velasco der à pergunta?

É

própria de quem quer fermentar

Permite-me o nobre orador respon•

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - A interrogação que ora
faço não se dirige a V. Ex.ª, que não é comunista, mas ao Senado.
V. Ex.ª não pertence à igre:ja vermelha; é um socialista, e, por isso,
a pergunta que formulo aQ Senador goiano é em têrmos ingleses.·
Esta outra é em têrmos ru,ssos. ó nobre colega. não pode tomar a
carapuça, pois a sua não é vermelha: é azul.
O Sr. Domingos Velasco - O fato de possuir carapuça vermelha ou azul, pouca influência tem para mim ...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Eu seria incapaz de passar
a V. Ex.ª uma carapuça vermelha.
O Sr. Domingos Velasco - . . . mas gosto de responder as
questões objetivamente. Em 1946, quando se votava a Constituição,
a Rússia estava em boa pci,z com os Estados Unidos. Conseqüentemente, o interêsse americai.no, inclusive o interêsse dos trustes _;_
poderia ser defendido, no Brasil, pelos comunistas.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Que linha flexível de serpente!
O Sr. Domingos Velasco - Pois bem: desde a desavença, em
1947, a começar da guerra fria, o Partido Comunista - e V. Ex.ª
disse muito bem - sucursal do partido russo - o Partido Comunista teria que fustigar os interêsses americanos. Se, amanhã, fôr
eleito Einsenhower, ou qualquer outro candidato ao Govêrno americano, o Presidente dos Estados Unidos poderá promover uma re:união, c9m o Soviet, em Yalta ou Teerã, e lá se acertarão os interêsses norte-americanos com os russos, sendo bem possível que os
comunistas acabem considerando a Standard Oil um anjo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND versatilidade. dos comunistas.

Ninguém se admira da

O Sr. Domingos Velasco - Mas nós, que, em 1946, éramos pela
nacionalização do petrólo, continuaremos a sê-lo, defendendo o
interêsse da Pátria e não fazendo o jôgo da política internacional.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Folgo em verificar que o
eminente colega reconhece e confessa ao SC'nado que o Partido
Comunista vive de expedientes e de ação circunstancial.
O Sr. Domingos Velasco - O Senado está cansado de ouvirme nessa declaração: se os comunistas se agitam em tôrno do assunto, é porque se encontram a serviço de um interêsse que não
é o do Brasil, mas da pátria socialista, que êles chamam de "Guia
Geral da Humanidade".
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -Acontece, no entanto, que
o petróleo é um problema que supera o plano nacional .
O Sr. Domingos Velasco - O fato, porém, é que há uma consciência nacionalista, independente e contrária mesmo aos comunistas, que êles exploram inteligentemente, e estão explorando. O
que nos cabe, a nós que não somos comunistas ...
O Sr. Hamilton Nogueira -

É

fazer a triagem.

O Sr. Domingos Velasco - ... é fazer a triagem e tomar a
frente do movimento. Não deixemos que, na sua liderança, se coloquem comunistas, muitas vêzes a serviço de interêsses antinacionalistas .
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, o movimento suposto nacionalista - porque não posso interpretá-lo senão
como lamentável desvio da inteligência e de excelentes e sinceros
patriotas - no fundo se fixa na mesma linha justa, russa, de combate aos que nos podem ajudar a resolvê-lo.
O Sr. Domingos Velasco - Nesse ponto V. Ex.ª está enganado.
Os nacionalistas brasileiros não são contrários à vinda dêsses capitais, dessa técnica, desde que tenham o propósito de fomentar
o desenvolvimento da economia nacional, e nã.o o caráter espolidor de tudo nos tirar e nada deixar.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Onde êsse caráter espofiador a que se refere o nobre Senador? Se V. Ex.ª estudar a situação da Venezuela, do Canadá, do Irã, verificará que, em relação ao
petróleo, o que existe ou existiu nesses países é ou foi um esplêndido
esfôrço de cooperação.
O Sr. Domingos Velascp - V. Ex.ª vê o problema da Venezuela
de um ponto de vista inteiramente diferente de nós, nacionalistas,
no que diz respeito ao enriquecimento do país.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Eu o vejo através dos
números, dos algarismos e: da realidade.
O Sr. Domingos Velasco - Trarei números a V. Ex.ª, a fim de
compará-los.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Debateremos, então, êsses números, porque os que V. Ex.a. possa trazer não serão diferentes dos meus. Acredito na lealdade do nobre Senador.
O Sr. Domingos Velasço - V. Ex.ª encara o desenvolvimento
da Venezuela através de diverso prisma. O que nós, nacionalistas,
consideramos empobrecimento, V. Ex.ª considera como enriquecimento. O fato de aquêle pais comprar no exterior 650 milhões de
dólares, V. Ex.ª o toma como prova de enriquecimento ...
O SR. ASSIS CHATEJ!~UBRIAND - É índice, sim, formidável,
de riqueza. A coletividade de menos de cinco milhões de habitantes que compra no exterio1~ seiscentos e setenta milhões de dólares
num ano, é uma nação fabulosa. Uma soma dessas não pode dei-
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xar de abranger uma massa enorme de utilidade para servir a alguns milhões de indivíduos .
O Sr. Domingos Velasco - . . . quando nós achamos que não.
Os 70% que a Venezuela recebem pela exportação do petróleo, voltam para o lugar de onde vieram.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

Absolutamente.

O Sr. Domingos Velasco - Através da importação de produtos e utilidades imprescindíveis ao povo venezuelano, que, ao final,
não obtém lucro algum, porque ali nada fica.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Há um trágico equivoco
do nobre colega.
Imagine V. Ex.ª que, só em cimento, a Venezuela, que em 1946
produzia cento e poucas mil toneladas métricas, chegaria a produzir, quatro anos depois, seiscentas e trinta mil toneladas métricas.
E V. Ex.ª, como engenheiro, sabe o que representa o cimento na
construção. Estradas de rodagem, casas, portos, pontes, edifícios
públicos, escolas, tudo enfim que traduz confôrto, progresso, criação e circulação de riqueza.
O Sr. Domingos Velasco volvimento.

Sem dúvida, é um índice de desen-

O SR. A}3SIS CHATEAUBRIAND - Se algarismos como êsses
não convencem, se não afirmam coisas positivas, então é o caso de
desesperar da inteligência dos brasileiros. Vamos acabar um dia,
aqui dentro, de tanga, arco e flecha. Veremos o austero Senado da
República, quando o poder dos nacionalistas caboclos se houver
afirmado, através da pobreza e da miséria, destituido dessa dignidade, que nos enobrece. Seremos maloca, todos envergando tangas. E teremos de dirigir a palavra aos bravos colegas, usando uma
nomenclatura autóctone: "Tem palavra o Senador Caramuru; estamos ouvindo o Senador Arariboia; vai apartear o Senador
Cunhambembe"; e assim por diante. Porque, pintados de urucu, de
tacape, cocar e inúbia, falaremos esquecidos de que já fomos uma
nação civilizada. (Muito bem. Muito bem. O orador é muito cumprimentado) .

SESSÃO EM 24 DE JULHO DE 1952
Expediente

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, tendo de
ausentar-me sábado para o estrangeiro, a fim de colaborar em Paris com o costureiro e industrial Jacques Fath, que vai lançar os
tecidos de algodão Seridó em França, desejaria rematar com algumas palavras o debate sôbre o petróleo, que deixo, por hoje, circunscrito à órbita do Mar das Caraíbas.
Conto que, mais tarde, em agôsto, ao regressar, no fogo da discussão da Petrobrás, os debates se possam ampliar e outros antecedentes venham a ser invocados. Assim lograremos chamar o povo
brasileiro à compreensão mais positiva dessa mercadoria de
cunho internacional, que é o petróleo com os produtos dêle derivados.
Desejaria frisar nestas palavras, acêrca do fulminante crescimento da Venezuela, que o consumo do cimento, outro índice do
progresso material naquele país, decorrente da grande exploração
do petróleo, não se acha circunscrito à população dos distritos petrolíferos, sem se estender num aproveitamento mais harmônico
pelo resto da periferia nacional.
Os índices de importação econômica do petróleo, quando explorado em grande escala na Venezuela, crescem, não só entre as populações da zona petrolífera, como no resto da superfíci.e do país.
:a:1es são tão elevados que basta tomar três ou quatro índices para
ver como a Venezuela está longe de apresentar o pobre crescimento
vegetativo que têm 95% da órbita demográfica do Brasil.
Quando aludi, anteontem, ao cimento, sem ter consultado os
dados que possuo em mãos, não fui devidamente preciso acêrca
da verdadeira revolução que ocorreu em pouco mais de 16 anos,
ou talvez mesmo nesse período, com a economia dêsses produto. A
Venezuela possuía, em 1940, nada menos de 46.000 toneladas de ci-
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mento; em 1946 pulava para 116.000 e em 1951 alcançava 620.000.
Porém, o traço mais interessante, ou melhor, o índice mais demonstrativo, é que o cru e seus produtos aplicados no país determinaram dentro daquela massa limitada de população - de 4 milhões
e meio de habitantes -- que é a Venezuela, o enriquecimento formidável de cada uma das unidades do país, que pôde exprimir--se
principalmente nos índices da eletricidade.
O Sr. Landulpho Alves - Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

Com grande prazer.
O Sr. Landulpho Alve.~ - Para tanto, não foi preciso explorar
o petróleo no Haiti e em Pôrto Rico. Neste país bastou a exploração do trabalho de agulha da mulher, que transformou em grande
riqueza a extrema pobreza daquela gente. Pela exploração daquela
indústria, o ouro ali corre de mão em mão. Ninguém, entretanto,
pensou em fazer o contrôle, o monopólio do trabalho de agulha
feminino em Pôrto Rico, até hoje pelo menos. Por que motivo se
interessam tanto pelo trust~ do petróleo do Brasil?
O SR. ASSIS CHATEA'UBRIAND - Há equivoco do nobre Senador na comparação feit\8- com Pôrto Rico, que tem uma economia rural muito diversifi~ada para o movimento de sua pauta de
exportação. A riqueza de Pôrto Rico é também da aplicação de milhões de dólares de capital de fora no país. A ilha, porém, é uma
expressão mais agrícola q-qe industrial. Seus solos são muito melhores que os da Venezuela,
O Sr. Landulpho Alves - Parece-me que V. Ex.ª é quem labora em equivoco. Referi-me ao trabalho de agulha das senhoras
de Pôrto Rico; nada mais.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND o aparte.

Perdão, eu não entendera

Nada tem a ver com as batatas ou a
cana-de-açúcar daquela ilha, de grandes riquezas.
O Sr. Landulpho Alves -

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

sunto.

Estou a par dêsse as-

O Sr. Landulpho Alves - Foi isso que deu riqueza a Pôrto Rico,

onde a moeda-ouro corre abundante. t:sse o ponto que desejava frisar, sem possibilidade de equívoco.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Em virtude da distância
que nos separa neste recinto, interpretei errôneamente o aparte
do nobre colega. Renovo a V. Ex.a. meu pedido de escusas. Conheço bem essa indústria, e recordo-me que quando a firma Seabra &
Cia. tomou aqui interêsse em uma organização de confecções de
tecidos de algodão, dois americanos me procuraram, sugerindo
instalar uma fãbrica, no Brasil, com maquinaria aqui no Rio e
dando tarefas - como se faz em Pôrto Rico - à população do interior. As peças seriam feitas por gente de Petrópolis e Vassouras ou de qualquer outra cidade do Estado do Rio e aqui, no Distrito Federal, se executaria o acabamento. Uma dessas indústrias
domésticas, em Pôrto Rico, é alimentada por fábricas americanas,
pois os salãrios ali são mais baixos que os pagos em New York.
Agradeço o aparte do nobre Senador Landulpho Alves, que me
permitiu um aspecto curioso da estrutura econômica portorriquenha.
O enriquecimento nacional se faz em uma escala tão grande
que a cotação do bolívar é mais estável que a do dólar. Em 1930,
precisava-se de 7,15 bolívares para adquirir uma unidade da moeda
norte-americana. Hoje, só são precisos 3,35. Ainda nesse terreno,
o exemplo da Venezuela é singular e seguido pelo Canadã. Não impediu o petróleo a industrialização do pais, como o demonstra a
construção de duas refinarias, a da Cardan Shell e da Criole-Amnay,
cuja capacidade ultrapassa a de Cubatão em oito vêzes.
Continua a Venezuela a deter o recorde de segundo país produtor e do primeiro exportador, no mundo, de petróleo.
Que é que o petróleo já deu, individualmente, aos venezuelanos? A alfabetização é crescente. Eliminaram-se várias doenças
transmissíveis, como a malária, a febre amarela, tendo diminuído os
níveis da tuberculose, a mais remota parcela do território do pais
é acessível aos caminhões que deixam Caracas em demanda da
fronteira do Brasil. A extensão das estradas, boas para qualquer
veículo em todo tempo, triplicou em 12 anos. Passou-se de três
mil quilômetros em 1938 para nove mil em 1951. Dêsses nove mil,
três mil jã foram asfaltados.
Acusa-se a indústria petrolífera de incentivar o êxodo do braço humano dos campos para as cidades. Essa afirmativa é tão pouco verdadeira que todos os campos petrolíferos e as refinarias da
Venezuela só ocupam 59.000 trabalhadores. Ora, esta cifra corres-
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ponde a 3% di;t população ativa. Essa população se esquiva ao labor agrícola porque, de um modo geral, como no Brasil, as terras
venezuelanas são paupérrimas. Os próprios "llanos", ou seja, as
largas planícies do norte, são cobertas, como dizem os inglêses, de
ligth soils, os quais não constituem tentação para o lavrador. Sem
embargo, a produção agrícola da Venezuela aumentou de 20%
em 15anos ..
Mas não é só o ouro negro liquido que faz a prosperidade da
Venezuela. De dois anos a esta parte, as duas maiores emprêsas
siderúrgicas do globo estão empenhadas em trazer o minério de
ferro de Cerro Bolivar para os altos fornos de Garry e Pittsburgh.
Os investimentos preliminares, para poder inciar-se o embarque
do minério, alcançam a 75 milhões de dólares. Calcula-se que, em
1955, a Venezuela poderá exportar 15 milhões de toneladas de
ferro, o que corresponde a dez vêzes o atual volume da produção
do Vale do Rio Doce.
O mérito histórico de~tas duas matérias-primas, ferro e petróleo, para o desenvolvimentp econômico da Venezuela, reside na mobilização de recursos finapceiros suficientes, a fim de superar as
tremendas dificuldades qure a natureza opõe à penetração do homem. O solo da Venezuela é proverbialmente paupérrimo. E as poucas zonas férteis se torm1.m dificilmente acessíveis à planta humana. Sem o estímulo d:Jfquelas duas matérias-primas, a Venezuela estaria condenada ao ciclo vegetativo do Paraguai, da Bolívia e de zonas enormes elo Brasil. As aplicações necessárias para
vencer as dificuldades naturais ultrapassam a capacidade econômica do povo venezuelano. O petróleo e o minério de ferro são duas
dádivas de Deus ao subsolo de uma nação essencialmente pobre.
Em lugar de subtraí-los à exploração com outros povos da hmnanidade, o que manda a inteligência política é explorá-los em comum. Assim agindo, os venezuelanos se encontram capacitados
para acelerar o seu progresso econômico segundo rítmo desconhecido na América Latina. :\i:les são hoje os ianques dessa parte do
hemisfério. Fazem as coisas mais prodigiosas, empreendimentos
públicos de que o Brasil e a Argentina se acham impossibilitados,
por não terem recursos ir+ternos para isso, sem recorrer a um só
empréstimo externo. A Vepezuela não tem dívidas de qualquer natureza.
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Quem conhece as nossas estatísticas sôbre produção doméstica, poderá apreciar em seu justo valor os seguintes dados acêrca
da Venezuela. A produção de cimento aumentou de 40 mil toneladas, que era em 1938, para 116 mil, em 45 e para 621 mil em
1951. A capacidade de produção da indústria de eletricidade passou, no período acima, de 107 kW para 212 em 45 e 618 no ano
findo.
Sr. Presidente, a capacidade de produção elétrica da Venezuela passou, em 1940, de 107 mil para 112 mil quilowats, atingindo,
em 1945, 618 mil, potencial superior ao de São Paulo. São Paulo,
depois de 53 anos de presença da São Paulo Tramway Light & Power, não atingiu a tão formidável cifra de produção de quilowats.
E o que é consumo de energia elétrica? É confôrto, é bem-estar,
principalmente quando o consumo atinge as massas de populações
rurais urbanas.
Rematando, Sr. Presidente, as considerações que venho produzindo sôbre o petróleo na Venezuela, desejo agora responder a
certas críticas feitas, no Senado e fora dêle, a propósito de uma
frase minha, muito simples e espontânea: "qu~ se eu tivesse o poder desfrutado por um chefe unipessoal, isto é, se eu dispusesse
de uma parcela de ditadura, minha ·serena atitude, quanto à exploração do petróleo aqui, seria convidar a Standard Oil a interessar-se pelo nosso problema, no sentido de pesquisá-lo e explorá-lo com sua técnica invejável e seu equipamento up to date". No
Canadá a autoridade do Govêrno central, que controla o petróleo,
é o Sr. Hopkins, antigo vice-presidente da Standard Oi! local.
Sr. Presidente, não temo os fortes, não me arreceio dos poderosos, nem corro dos grandes. Acho que quem os teme são os
fracos, aquêles que não confiam na sua capacidade de trabalho,
no prestígio de sua inteligência e no poder de sua iniciativa.
Quero dar um exemplo a êste augusto corpo do Poder Legisla·
tivo Federal, que é o Senado, narrando o episódio ocorrido, há anos,
conosco numa organização que, àquele tempo, não tinha a vitalidade econômica nem desfrutava do povo brasileiro a confiança que
hoje tem - a revista O Cruzeiro.
Quando se anunciou que o mensário Seleções vinha para o
Brasil, ocorreu, no meio dos editores de jornais e revistas ilustradas aqui, êsse mesmo pânico, do qual vive endêmicamente possuído o homem brasileiro, que não acredita no Brasil, que não tem
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fé no Brasil, que não tem otimismo em relação ao futuro e ao presente de sua pátria.
Fomos convidados, no O Cruzeiro, por diversos colegas, para
chefiar uma cruzada santa, a qual impedisse Seleções de estabelecerem-se no Brasil. Respondemos que nós, em O Cruzeiro, não tínhamos mêdo de competidores, não receiávamos concorrência, pois
que não éramos monopolistas; queríamos o Brasil para todos. Nosso
lema é êste: viver e deixar que os outros vivam. Mais ainda: éranos gratos que Seleções se instalassem no Brasil, porque tínhamos
esperanças de batê-la no mercado livre da concorrência. Seria um
goal que marcaríamos em nossas refregas pelo principado da circulação no Brasil.
O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Sinto
ter de comunicar ao nobre orador que está finda a hora do expediente.
O Sr. Joaquim Pires - (Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro a prorrogação regin1ental da hora do expediente.

O SR. PRESIDENTE ·-O Senado acaba de ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador JoaqUim Pires, de prorrogação, por 30 minutos, da hora do expediente.
Os Senhores que o aprovam, queiram conservar-se sentados.
(Pausa).

Está a provado.
Continua com a palavra o nobre Senador Assis Chateaubriand.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, agradeço
ao nobre Senador Joaquirp Pires o generoso pedido de prorroga·
ção e, ao Senado, o havê-lc> deferido.
Seleções - dizia - vieram para o Brasil e lutaram a princípio, com grandes dificuldades, porque não tinham máquinas. Eram
impressas lá fora. Um dia, um dos seus proprietários aqui chegou,
desejando conhecer-nos.
Oferecemos-lhe um a+môço do Jockey Club. Convidámo-lo a
sentar-se com vários colegas e lhe dissemos: - "Estamos num
festim de canibais. O Sen:Q.or vai ser devorado com a mesma fleugma com que meus antepassados, caetés, comeram o Bispo Sardi·
nha, na foz do Cururipe". Ficamos amigos, e competidores leais.

-143 Seleções aí estão e jamais conseguiram atingir a média anual
da metade da circulação de O Cruzeiro. É que o povo brasileiro con-

tinua a propiciar o seu apoio e simpatia às revistas nacionais.
Já havíamos encomendado um par de máquinas impressoras,
para melhorar o que tínhamos e por imaginar que os americanos
quisessem montar novas revistas em nossa t.erra, para competir
conosco. Seleções - digo-o com ufania - mal alcançaram, até
hoje, cinqüenta por cento da circulação de O Cruzeiro.
Sr. Presidente, gostaria que o povo brasileiro recebesse os homens do petróleo com êsse fair play, com essa fé em nós mesmos,
com essa petulância com que recebemos Seleções e as derrotamos,
na sua esperança de ser a maior revista do Brasil.
O Sr. Landulpho Alves - V. Ex.ª da licença para outro aparte?
(Assentimento do orador) - Se, por acaso, O Cruzeiro fôsse ven.,
cido por Seleções, perderia V. Ex.ª, lamentàvelmente, uma grande
-

revista, ou antes, a sua hegemonia no Brasil. Entretanto, no caso
em debate, perderia a Nação o contrôle do petróleo, isto é, de um
interêsse vital para a sua sobrevivência. Sob êste ponto de vista é
que devemos olhar o problema.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, não é difícil responder ao aparte do nobre Senador pela Bahia .
O Sr. Landulpho Alves -

Estimarei que o faça.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Todos sabemos que as
ações das companhias de petróleo se encontram no Stock Exchange, no Curb de Nova York, para serem comprados por qualquer um. Não há grandes companhias, na América, a não ser a
Ford com colégios de acionistas sheméticos. A familia Rockfeller,
por exemplo, não mais controla, hoje em dia, a Standard Oil de
New Jersey. Esta companhia pertence a centenas de milhares de
acionistas espalhados em todo o mundo. O papel da Standard se
acha em todos os mercados internacionais, até porque é um papel
internacional. A companhia particular que explora os serviços de
telégrafos e telefones na América tem mais de cinco milhões de
acionistas.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Responda-me V. Ex.ª: por que
a Inglaterra entendeu de chamar o Irã à barra da Côrte Internacional de Haia?
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND Permita o nobre colega
concluir meu pensamento. Depois responderei a S. Ex.ª para lhe
dizer que se os inglêses levaram o Irã aos tribunais, é porque tinham
confiança na justiça de sua causa.
Conforme dizia ao nobre Senador Landulpho Alves, até 1917
os Estados Unidos - esta Nação que imaginamos colossal dominando, econômica e financeiramente, a humanidade - eram um
povo credor da Europa. Os acionistas americanos natos ou naturalizados, não tinham o contrôle de grandes companhias americanas do pais. A Pensilvânia Railway era, em 1917, ou outra de
igual porte, uma companhia com maioria de acionistas europeus.
Cinqüenta e sete por cento das ações não estavam em mãos dos
americanos.
Sr. Presidente, lembro-me do espanto ocorrido em 1922, quando sustentei que devíamos vender a Estrada de Ferro Central do
Brasil aos inglêses, passá-la à administração de qualquer emprêsa britânica especializada em transportes ferroviários. Tinha eu
a certeza de que ela não seria devorada, com essa solução, pela
burocracia, pela ruína financeira como o está. Não daria o govêmo
o prejuízo de cem milhõe& de cruzeiros mensais, se dispusesse de
uma equipe de técnicos c~tpazes de administrá-la como um organismo ferroviário - com i:tS normas do ramo da Inglaterra e dos
Estados Unidos.
Os Estados Unidos era;m, na primeira guerra mundial, uma nação credora da Europa. Foi a ruína econômica e financeira dêste
Continente que lhe permitiu deitar a mão no contrôle de milhares de companhias estabelecidas em seu território. Nunca vi, en~
tretanto - eu, que fui de,sde jovem, educado em meios de americanos, inglêses e de outros povos estrangeiros - levantar-se qualquer movimento e opinião pública americana a sustentar que esta
ou aquela estrada de ferro não era americana, porque seus acionistas não eram peles-vermelp.as natos .
Sr. Presidente, se o Brasil adotar, não direi em relação só ao
petróleo, mas a tôdas as sµas fontes de economia, uma política liberal, larga e inteligente, icreio que, dentro de vinte anos, não haverá mais, nesta terra, fü.:!ionista estrangeiro de nenhuma delas.
Nós é que vamos ser os acionistas de tôdas. Teremos enriquecido
suficientemente, para irmos a Nova Iorque, à Bôlsa de Londres
1
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ou à de Amsterdam e comprarmos quantos papéis de companhias
estrangeiras aqui existam.
Cito um exemplo curioso do que significa um povo tornar-se
econômicamente próspero. Estava eu em Londres. Dava-me com
um corretor da Exchange, que, uma tarde, me declarou:
- O contrôle das ações Mappin Store, de São Paulo, está sendo
vendido ao Brasil.
- Não acredito, respondi, não é possível.
- Sim, senhor. Um grupo brasileiro as está comprando.
Posteriormente, êle me m1>strou os nomes dos compradores:
eram dois caipiras de Guaranésia, um dos quais meu compadre,
Dt. Alcino Ribeiro de Lima. Tendo enriquecido com o café, uma
casa de exportação e uma firma comissária, em Santos, e fazendas e tecidos, em Minas Gerais, os dois mineiros peitudos tinham
ajuntado dólares para ir à Bôlsa de Londres e adquirir as ações da
Casa Mappin Stores, da qual ficaram proprietários. O que se
deu com esta emprêsa ocorreu, mutatis mutandi, com o Brasil
Warrant.
Lembro-me de que, quando, moço, passava pela Rua 15 de Novembro, em Santos, dali avaliava o poder financeiro da Brasil
Warrant.
Sr. Presidente, se abrirmos os jornais do Rio de Janeiro, no
ano de 1922, veremos uma campanha feroz, promovida por vários
órgãos da imprensa contra o Presidente Epitácio Pessoa, porque
contraíra, por intermédio daquela sociedade, o empréstimo de dez
milhões de libras, em Londres, para enfrentar a crise dos preços do
café.
A Brasil Warrant era um poder no mercado do café, em São
Paulo e no Rio de Janeiro. Era uma exportadora de larga envergadum. Em 1924, pagou meio milhão de libras pela fazenda Cambuí,
na Araraquarense.
Há cêrca de dois anos, um grupo de mineiros, que são a gente
que sabe ganhar e guardar o dinheiro, ia tranqüilamente a Londres e, através de um banqueiro que conheço bem, Mr. Korner, da
Casa Warburg, de Londres, comprava, com a manha e a esperteza
peculiares ao montanhês, hoje 20, amanhã 50 e, depois 300 ações,
até fazer o lote do contrôle. Comprava-as maciamente, para, dentro de 12 meses, serem os donos da Brasil Warrant. Possuem, hoje,
seis milhões de pés de café numa fazenda, e com mais dois milhões
10 -
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em outras duas. É o segundo grupo cafeeiro do mundo, depois do
Sr. Geremia Lunardele. Tudo isso feito com que? - Com café ao
preço de cinqüenta e quatro cents a libra. Café é o nosso petróleo.
Sr. Presidente, enriqueça-se o Brasil em têrmos de café e de
petróleo e tenho a certeza de que, dentro de poucos anos, os brasileiros serão os proprietários de tôdas as seções aqui, das companhias de óleo, nas quais, até por falar, temos calafrios.
Eu tenho fé nos brasileiros, confio na capacidade de nosso
povo. Acredito na decência dos seus governos, no valor da sua imprensa e do seu rádio. Por que ter mêdo dos estrangeiros se, até
hoje, êles só têm feito colaborar na nossa grandeza? Não podemos
perder nossa honradez nem nosso poder de iniciativa da noite para
o dia, só porque vamos explorar petróleo com recursos de fora. :mste
argumento malicioso é do comunista que tenta lançar o Brasil
contra os Estados Unidos, porque êles são a única fôrça capaz de
conter a agressão russa, hoje no mundo.
O Sr. Landulpho Alv~s - Das ações que essas companhias
lançam para serem tomad,as pelo povo, não mais se têm informações, nobre Senador. Não ~ o povo, que aufere lucros do seu dinheiro, e, sim, os grande;:; representantes das finanças internacionais. A massa popular sp tem notícias de supostas falências dessas organizações, sem poder dar remédio, pois os tribunais controlados por êsses ditadores das finanças é que vão decidir, sem o
propósito de esclarecer situações, num simulacro de defesa do povo.
Esta, a grande verdade.

E o pior é que acompanhamos
a Inglaterra e os Estados pnidos na questão do Irã.
O Sr. Kerginaldo Cavqlcanti -

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Com que acêrto assim
agimos!
Sr. Presidente, nestes últimos 20 anos aprendi alguma coisa
das grandes organizações americanas. O povo brasileiro vive envenenado ante o poder demoníaco dos Rockfeller supondo que êles
são os "papa negros" da Standard Oil, de New Jersey,
Tôda a família Rockfeller junta não possui mais que 5%
das ações da Standard OH. Quem possui o contrôle de 20% é a
Rockfeller Fundation, a qual já despendeu seiscentos milhões de
dólares de benefícios à humanidade.
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urna ilusão, Senhor Senador.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - V. Ex.ª, meu nobre colega, sabe que o Presidente Roosevelt exerceu uma ação de polícia
tão persistente sôbre a vida das grandes corporações que hoje não
se admite, na América, que essas organizações, com duzentos, trezentos, quatrocentos e seiscentos mil acionistas, possam ter a sua
sorte nas mãos de uma autoridade patriarcal de família. A Standard Oil tem hoje, como presidente, um simples funcionário da
casa. Chas Wilson, antigo empregado da General Electric era, até
pouco, seu presidente. Hoje a direção da sociedade americana cabe a corpos técnicos .
O Sr. Landulpho Alves -

A direção, si.m, mas o contrôle, não.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Até parece que sou um
perito da Standard Oil e que quero entregar-lhe o Brasil. Quero,
sim, entregar o Brasil a vinte, a trinta, a cinqüenta Standard Oils,
e a tôdas as companhias idôneas que trabalham em petróleo no
Canadá. O que sou, radicalmente, é contra o govêrno do Brasil metido em petróleo .
O Sr. Landulpho Alves - O óleo e sua destilação devem ser
entregues aos brasileiros e não a trustes internacionais.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

Perfeitamente.

O Sr. Landulpho Alves - Confiemos na nossa energia e capacidade produtora, isto sim. Não temer que não tenhamos capacidade técnica e administrativa. Não é temeridade, e nisto jamais
devemos pensar. O petróleo e o seu contrôle, repito, deverão ser entregues aos brasileiros, na pesquisa, na extração, como na industrialização.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O nobre colega está dominado por um fanatismo cívico, para o qual não existem argumentos.
O Sr. Landulpho Alves - Tenho as mãos limpas e meu passado para defender o meu pais, no que esteja em minhas fôrças,
em nome da Bahia.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - :msse fanatismo é tão cego,
que é muito difícil convencê-lo de realidades corriqueiras da economia e da política do óleo.
Vou ausentar-me depois de amanhã. Ao voltar, espero discutir
com o meu nobre colega ...
O Sr. Landulpho Alves - Com muita honra para mim.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - ... ouvindo longe, muito
longe, os sinos de Moscou .
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem. Muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado).

SESSÃO EM 21 DE OU1.'UBRO DE 1952
Expediente

O SR. LANDULPHO ALVES (L~ o seguinte discurso) Sr. Presidente, relativamente ao grave problema do petróleo, no
Brasil, muito se tem dito, muito se tem falado, discutido e conjeturado. Dêle se vem ocupando, de fase já distante à hora atual,
desde o homem de povo interessado no destino de sua Pátria, aos
agrupamentos, às sociedades de classes, ao meio conservador, ao comerciante, ao homem dos campos e às classes rurais, ao obreiro
das fábricas, ao industrial, ao homem de imprensa, ao jornalista,
ao ferroviário, ao rodoviário, ao comerciário, ao banqueiro, ao financista, ao professor, ao estudante, à aviação civil, às fôrças armadas, ao economista, ao homem de letras, aos de profissões rurais,
às agremiações partidárias, às Assembléias Legislativas, ao Congresso Nacional, aos governos dos Estados, ao Executivo Nacional. A todos enfim à Nação inteira, tem o assunto despertado
o interêsse mais vivo, a todos aquêles que, em parcela maior
ou menor, se sentem no dever de atentar nos interêsses do Brasil,
contribuindo para a sua prosperidade, para o seu prestígio e sua
segurança.
É que o problema do petróleo atinge a sorte de todos, por que
dêle dependem os destinos da grande Pátria.
De fases remotas, vem o assunto interessando ao poder público, a despeito da orientação insegura. e muita vez errada, pela
qual o trabalho se conduziu. Um fato, porém, se destacou e se
imprimiu no espirita de todos, no pensamento unânime da Nação: - Deveríamos pesquisar as terras brasileiras, em busca
do petróleo; não haveria porque não descobri-lo, e, finalmente,
não teríamos razões para apelar para trustes mundiais de petróleo
para alcançarmos a exploração de nossas jazidas, a destilação
industrial do produto.
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Ildefonso Simões Lopes, no govêrno Epítácio Pessoa, foi um
dos p:ioneiros da grande tarefa. Os seus esforços pela pesquisa
do subsolo, em busca do precioso combustível líquido, foram por
todos registrados e tivessem sido outros os meios para levar a
têrmo êsse empreendimento, mais positivos, por certo, haveriam
de ser os resultados desde logo colhidos. Mas a semente medrou.
As leis que deixou, regulando a exploração das riquezas potenciais das entranhas de nossa terra, já foram passo11 de grande
significação, para a época, que sem dúvida, preservaram, em
parte, aquêles imensos valores latentes, contra os insaciáveis dominadores da indústria petroleira do mundo, alertando-nos para
um futuro que não haveria de tardar e que, por certo, é a fase
que vivemos.
Já naquela época os monopolizadores internacionais, tratavam de se assenhorear de nossas riquezas petrolíferas, por meio de
opções, aos milhares, tomadas aos incautos proprietários de terras,
da orla marítima aos confins de Mato Grosso e Gmás. Conheci um
distinto norte-americano, "NI:r. Day, da Leopoldina Railway, que
muito se esforçou e muito obteve nesse particular. E à medida que
o praticavam, prevenindo o seu futuro, faziam crer, pelos processos
falsos de que lançavam e i:tinda lançam mão, que era inútil pensarmos em petróleo do nOi:iSO subsolo, por que "as estruturas geológicas autorizavam a considerar inipossível a sua ocorrência".
E, à medida que isto faziam crer, procuravam influir, sorrateiramente, na nossa legislação de terras e minas, abrindo caminho ao
seu domínio futuro.
O govêrno Bernardes deu novos impulsos à nossa legislação,
melhor resguardando noss;as riquezas minerais.
Mas a luta se feriu, ~mbora surda, quando a Revolução de
30, abriu-nos novos caminhos, no afã de libertar o Brasil das peias
vergonhosas que entravavam. os nossos passos, em busca das nossas
riquezas, do nosso progresso e da nossa emancipação econômica.
Até então éramos vítimas, aparentemente impassíveis, dos tentáculos do gigantesco polvo internacional que nos tolhia as iniciativas, escravizando-nos aos seus apetites insac1aveis, e em cuja
ação pareciam ter a volúpia de nos amesquinhar, ao sabor dos
seus interêsses presentes e futuros.
A energia serena do estadista genial, qu~ é sem dúvida o Presidente Getúlio Vargas, ao lado de auxiliares seus, dignos do mo-
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mento histórico ( dentre os quais destaco com justiça a figura de
José Américo de Almeida), a energia serena ue Vargas, pôs tênno
aos abusos, com alguns golpes certeiros, pelos quais traçamos novos rumos para a nossa independência econômica, recuperamos
a condição de auto-determinação, revigorando e melhor preservando a dignidade nacional e com ela a nossa soberania. A legislação mineira experimentou grandes modificações, na atuação serena
e inteligente dos Ministros Juarez Távora e Odilon Braga.
Passamos a deter, a maior distância, os exploradores da economia brasileira, os que nos impediam de crescer e nos sangravam no pouco que, a despeito disto, íamos conseguindo construir
e acumular.
Pôs-se, assim, um têrmo na exploração deprimente que se fazia, tendo como principal instrumento a dívida externa do país;
deu-se sentido justo às nossas trocas; imprimiu-se cunho de maior
consideração a tudo que diz respeito à moeda brasileira, no câmbio internacional; a expressão, em moeda nacional do preço dos
serviços públicos a cargo de companhias estrangc::iras, impôs-se
desde logo; a desordenada exploração do nosso sistema bancário
pelo capital internacional, foi sustadi:i com grande proveito para
a economia e para as finanças do país; o contrôle do nosso sistema de seguro tornou-se possível.
Desde então foram levados a efeito os trabalhos que, havia
décadas, se projetara, de eletrificação da Central do Brasil.
O seu retardamento se vinha impondo consoante o interêsse
estrangeiro, para que continuasse a nossa maior ferrovia como
centro permanente e crescente de consumo do carvão estrangeiro
que nos poderia ser negado, a qualquer momento, com graves conseqüências para a vida do País.
Com a revolução de 30, iniciaram-se êsses tmbalhos que tomaram grande impulso, e são grandes os benefícios que todos lhes
reconhecemos .
Mas não parou aí a série considerável de proveitos decorrentes do pulso forte com que o govêrno cirientou a solução dos problemas vitais para a Nação, sujeita antes à vontade, mais velada
ou mais ostensiva, daquelas fôrças estranhas à comunllão brasileira. Veio a grande siderurgia, tantas vêzes retardada pelo capital internacional; veio o aproveitamento de nossa energia hi-
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dráulica, obra a que agora se dá impulso com o majestoso feito
da Hidrelétrica de São Francisco. Veio a exploração das nossas
minas de carvão. Veio a encampação ou a incorporação, ao patrimônio nacional, dos acervos da Brasil Railway, da São Paulo Railway e da Leopoldina Railway. Veio a cultura sistemática do trigo,
por tantos modos antes combatida e, com tudo isto, surgiu o nosso maior surto de prosperidade industrial, e um maior prestígio
para o Brasil no concêrto das Nações. Veio a legislação como nos
convinha, para o sistema de seguros e a regularização do sistema
bancário a funcionar no país, de que resultou o prestígio do nosso
capital-dinheiro, na exploração do banco.
Além de tudo isso, tornou-se possível a pesquisa do nosso subsolo em busca do petróleo, a sua descoberta tantas vêzes considerada impraticável, por essa mesma gente que hoje nos procura
impor uma colaboração que nos negamos receber, por considerá-la. dispensável e perigosa, na indústria petroleira do país.
Naquela época havia os que se deixavam influenciar por essa
propaganda negativa, qua11to à existência do petróleo. Eram os
indiferentes, os que preferiam sossêgo de espírito a qualquer esfôrço pela coletividade - os egoístas e comodistas, os levianos, os
insensatos. Hoje há ainda ;ilguns dêstes, mas, de um modo geral,
podemos dizer que, de um lado está a Nação inteira, crente no
Sf!U' progresso inevitável, pela exploração das suas jazidas petrolíferas e, de outro, estarão os que crêem nisto, mas que preferem
considerar-nos incapazes de alcançá-lo, com us nossos recursos em
técnica, em inteligência e e+n prestígio e meios para obter o capital
neces:::ário.
Do lado dêstes é que está o falso argumento, muitas vêzes superficial, não raro lament;l.velmente favorável ao capital estrangeiro.
Ao exame aligeirado do irresponsável, se jun'La, no debate a
que a Nação assiste, o argumento subreptício, tergiversante, tendencioso e revelador de segunda intenção, em que mal se esconde
o feio crime de lesa-pátria.
Poucos dêsse grupo escapam ao triste propósito.
Mas a reação se processa, o povo já compreendeu aqUilo de
que se trata e a Nação desperta para sua defesa.

-153-

Sr. Presidente.
O Senado já conhece o meu pensamento nessa matéria ou sôbre êsse complexo de fatôres que se juntam para constituir o problema brasileiro do petróleo.
O Sr. Domingos Vellasco -

O SR. LANDULPHO ALVES -

Muito bem.
Sim, porque não é uma sim-

ples questão econômica. É um emaranhado de problemas políticos, econômicos e financeiros, de que dependem o nosso bemestar social e econômico e a tranqüilidade nas relações internacionais, baseados na defesa plena e irrestrita da soberania nacional.
Em apartes que me coube dar a orações de ilustres membros
desta Casa, tenho procurado definir meu pc:ito de vista, no grave
assunto.
E neste trabalho, com que ocupo a atenção do Senado, e em
que espero contar com sua benevolência, procurarei melhor caracterizar êsse ponto de vista, tranqüilo, porque o considero certo.
Sr. Presidente, lamento não esteja presente o Sr. Senador
Assis Chateaubriand, uma vez que apreciarei aspectos do ponto
de vista por vêzes aqui manifestado por S. Ex.ª.
Tenho pelo nobre Senador Assis Chateaubriand, particular
admiração. Não é de hoje o bom conceito que faço de S. Ex.a, na
sua atividade pública, pelo bem da comunhão. E porque não é de
hoje, é que estou a lamentar tenha S. Ex.a escolhido êsse caminho,
a meu ver tortuoso, para palmilhar no intrincado problema brasileiro do petróleo, caminho tomado, através de velho cipoal que
se emaranha em tôdas as direções e que S. Ex.ª jamais conseguirá
aparar ou sequer arredar, aos olhos da Nação, com êsses machados de sílex dos tupiniquins e tupinambás, seus irmãos mentais
de tôda hora, influência que mal pode recalcar, no complexo estonteante de sua origem bugre-saxonia-semita, para falar na sua
própria linguagem. De tal choque de raças, tal choque de atitudes, tal conflito de tendências e orientações pessoais e públicas.
Mas, a despeito disso, continuo admirador de S. Ex.a, de sua
atividade, de seus esforços, que têm sido muitos, pelo bem da coletividade brasileira.
É de admirar a sua ação incessante. Nem a arte pode dormir
nas pinacotecas, nem os casarões silenciosos e ermos podem ter o
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sossê.go que merecem, na opulência morta dos castelos medievais.
A tudo move o dinâmico nordestino, aqui como em outros continentes. A tudo faz vibrar o dinamismo de seu temperamento irrequieto e criador. Os seus erros quase se apagam, ao rôlo compressor de suas atividades incessantes.
A sua campanha pela aeronáutica civil, em que mal pôde esconder o primado de sua iniciativa, ação contínua e tenaz, representa trabalho que por si só o imortaliza, levando a cada recanto
do território pátrio uma vibração nova, um chamamento ao progresso, um instrumento de vencer as distâncias atréJ.vés do espaço,
amplo como o infinito, um incitamento à coragem e à audácia,
levantando o ânimo, despertando os pendores da mocidade ao progresso, lançando fundamento aos pilares de nossa defesa armada.
Nenhuma obra supera, na história dos povos, no domínio
da ação privada, a que realizou Assis Chateaubriand, na Campanha Nacional da Aviação.
A sua campanha pela ,redenção da criança. O seu trabalho
constante pela solução de relevantes problemas da nossa economia; os seus próprios empreendimentos no campo da lavoura e
da indústria; o seu esfôrço eficaz por criar riquezas; o seu destacado êxito na história do jornalismo e da imprensa do País, constituindo essa cadeia de órg~os de publicidade, de jornais, de rádio e de televisão, a serviço de sua inteligência e de se.u esfôrço
pela causa nacional, são todos cometimentos que revelam o alto
valor dêsse nordestino autêµtico, traduzindo a capacidade criadora
dos habitantes do Nordeste Brasileiro, flagelado e martirizado,
calcinado e fecundo, abatido e redivivo, na luta multissecular
pela existência, contra a iµclemência das sêcas que faz sáfara a
gleba ubérrima e cada vez mais querido o ninho adusto!
Nordeste brasileiro que se alarga do norte da Bahia, às caatingas ressequidas do Piauí, dessa região que lembra as terras
Santas da Palestina e onde se retempera o homem para a grande
resistência física, onde as fôrças mentais, em feixe prodigioso, se
traduzem no ânimo forte ie invencível e onde a inteligência, formada ao influxo da luta piela sobrevivência, se aguça, num realismo às vêzes atroz, abrandado sempre por um espírito de tolerância e de compreensão que integra o. temperamento sadio e
criador, na inteireza de u:in caráter resistente e sóbrio, que só o
sofrimento e a fé criam e constróem.

-

155 -

Chateaubriand, na sua feição atual de globe flyer, no afã de
tudo ver, tudo conhecer e de tudo tirar um proveito para a sua
atividade construtiva, traz-nos de quando em vez, impressões diretas colhidas dos maiorais da grande indústria, dos maiorais da
finança internacional, sempre munidos de informes ou de recursos sintéticos, com que procuram convencer os incautos como
os precavidos; os "topeiras" e os sabidos; os cultos e os ignaros,
que com êles entram em contato .
De minha parte considero essas as fontes mais suspeitas. Jamais traria eu informes dessa gente, ao conhecimento dos interessados nos problemas magnos do Brasil, sem filtrar-lhes as afirmações, sem quarentenar-lhes os juramentos de interêsse pelo
nosso engrandecimento, sem policiar-lhes, antes, os gestos, as tendências, os movimentos.
E não é de hoje, Sr. Presidente, a necessidade imperiosa de
o fazermos.
Não é dessa fonte que devemos ir colhêr dados, elementos estatísticos, notícias, apreciações, sôbre o que se passa nas zonas petrolíferas por ela dominadas.
Devemos buscar êsses informes na fonte verdadeira, no meio
onde se sofrem os efeitos terríveis dêsse domínio, já agora mal dissimulado.
Não tenho, Sr. Presidente, qualquer reserva ou qualquer restrição quanto ao povo norte-americano, quanto ao inglês ou ao holandês. No que tange ao norte-americano só admiração lhe tributo.
O Sr. Plínio Pompeu - Como explica V. Ex.ª o desenvolvimento da América do Norte, sem o capital vindo de outras nações
como a Inglaterra, a França e a Holanda?

o SR. LANDULPHO ALVES -

O capital estrangeiro, entrando na América do Norte, foi o principal fator da sua grandeza ...
O Sr. Plínio Pompeu - Por que não poderá ser para o Brasil?
O SR. LANDULPHO ALVES - ... mas em nenhum caso foi
o controlador das riquezas americanas.
O Sr. Plínio Pompeu - Julga V. Ex.ª que, o capital estrangeiro, entrando no Brasil, contrafará nossas riquezas?
O SR. LANDULPHO ALVES - Eu não julgo; é coisa certa,
pré-estabelecida.
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o Sr. Plínio Pompeu - Está entrando no Canadá do mesmo
modo como entrou nos Estados Unidos.
O SR. LANDULPHO ALVES - Já tive ocasião de declarar, Sr.
Senador, que o Canadá é uma extensão da Inglaterra; nessa nação,
êsses controladores, essa gente que forma o truste internacional, os
açambarcadores do petróleo, têm sua sede e não irão solapar, destruir suas próprias bases de operaçõfls.
Mas não é o capital inglês que estã entrando lá. O Canadá, do ano passado para cá, aumentou de 50%
sua produção de petróleo.
O Sr. Plínio Pompeu -

O SR. LANDULPHO ALVES-Em matéria de estatística, peço
a V. Ex.ª que aguarde um pouco mais porque lá chegarei.
O Sr. Plínio Pompeu -

outras perguntas.

Aguardarei sua exposição e não farei

O SR. LANDULPHO ALVES - Reconheço a sua grande obra
pelo progresso da humanid~de, rompendo os hábitos e métodos Ob·
soletos tão apreciados e tr8fdicionalmente seguidos pelos povos europeus mais adiantados. Dievendo às suas escolas e ao seu grande
meio social e econômico, ~rande parte da minha f armação, em
estágio de perto de 3 anos que ali realizei, só entusiasmo me despertam os seus métodos, a maneira de se conduzir, o alto espírito
que alimenta a sua sabedofia de viver, a sua ânsia incontida pelo
progresso, o seu amor à liberdade, o seu respeito à dignidade humana, a tradição sobremoi;io honrosa que veio dos primórdios de
sua história gloriosa.
Três dos meus filhos jÉ~ foram assimilar, no seio daquela gente
privilegiada, a sua cultura, os seus métodos de atividade prática, o
seu senso realístico, os seus conceitos de economia que asseguraram
o progresso vertiginoso, qlle soube realizar, sem desprezar a sorte
dos outros povos, antes, amparando-lhes os passos titubeantes, nas
horas difíceis que atravess;avam.
Não seria eu, que tenho essa impressão altamente lisonjeira
do povo americano, que vltia pôr-lhe em dúvida a intenção e atribuir-lhe os malefícios que organizações financeiras ligadas às suas
atividades têm causado a ~números países de economia incipiente.
Não seria eu, que creio no intuito de seus esforços hercúleos pela
liberdade dos povos, que iria admitir fôssem as finanças nacionais
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dos Estados Unidos da América, e muito menos a vontade de seu
povo, os responsáveis por atuações infelizes exercidas contra Nações irmãs da América.
Mas a história aí está, Sr. Presidente, cheia de tremendos erros
que cumpre relembrar, para melhor impedir que se repitam ou
para que melhor se evitem.
Porque, Sr. Presidente, se é verdade que a ép0ca do imperialismo, traduzido na ocupação territorial, passou (o que não creio
se verifique totalmente), a verdade é também que um imperialismo mais poderoso, mais cheio de perigos aí está, a desafiar os governos mais fortes da terra. Quero referir-me ao imperialismo do
capital, praticado, com relativo desassombro, pela finança internacional.
Os seus integrantes se conjugaram e hão de conjugar esforços,
assim tenham oportunidade de o fazer.
A vida atribulada dos latino-americanos de origem espanhola
aí está a atestá-lo.
Casos de fazer horror se passaram e perduram os seus efeitos.
E não são de muitas décadas atrás.
Êlste livro que trago ao Senado é um espelho da terrível tragédia. O seu título é sugestivo e resume a ação ignominiosa que
condena: Machine-Gun Diplomacy, ou seja Diplomacia à base da
metralhadora.

É de autoria de J. A. H. Hopkins e Melinda Alexander, editado
por Lewis Copeland Company, de New York. Sua primeira edição
saiu em 15 de março de 1928.
Na introdução (página 13), Hopkins e Alexander tr:rminam
dizendo: (Permitam-me V. Ex.a, Sr. Presidente, e o Senado, ler no
original para melhor autenticidade e, relevem-me a aspereza da
pronúncia) ("The most notable contribution which te United States
can make at this time toward the establishment of world peace is
to extend the Monroe Doctrine to the embrace non interference in
the domestic affairs of smaller and weaker nations, and to give
new recognition to the right of all peoples to self-determination", isto é, "A contribuição mais notável que poclem os Estados
Unidos dar, presentemente, no sentldo de estabelec~r a paz mundial, consiste em estender a Doutrina de Monroe de modo a abranger a sua não interferência nos assuntos internos das Nações menores e mais fracas e darem novo significado ao reconhecimento
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do direito dos povos de se conduzirem, segundo sua autodeterminação."
Antes disto, afirmaram (pág. 12) "This situation forces upon
the United States Government this new and serious problem: How
far shall the United States Government go ln protecting the property and investments or its nationals in foreign countries? To
what extent shall we commit ourelves to "machine-gun diplomacy?" Ou, traduzindo: "Esta situação força o Govêrno dos Estados Unidos a se defrontar com êste novo e grave problema: Até
onde irá o govêrno norte-americano, na proteção à propriedade e
ao investimento de capital dos seus concidadãos, nos paises estrangeiros? Até que extensão nos vamos submeter a êsse regime de
diplomacia à base da metralhadora?"
Mas, enquanto o povo norte-americano, através da voz de um
de seus representantes, no Senado da República, Senador P. Nye,
de North Dakota, lançava, em resolução proposta àquela Casa
do Parlamento dos Estados Unidos, a "Doutrina da Auto-Determinação'" e advertia aos demais governos do mundo sôbre a necessidade de seguirem similar procedimento, - "tomando assim o melhor caminho no sentido de limitar ao mínimo os riscos da guerra",
- fatos deprimentes se p;assavam pela intervenção indébita dos
trustes capitalistas, na vid;a das nações do Continente, do México,
à América Central, à Vene:mela, à Colômbia, ao Peru, à Bolívia. E
em última etapa entravam elementos do Exército norte-americano
a endossar e garantir a intromissão dêsses capitalistas na vida dêsses povos.
A página 22 da citada obra, lê-se: "O govêrno dos Estados
Unidos tem negado, freqüentemente, a sua garantia ou proteção
à propriedade dos seus cor~cidadãos em país estrangeiro. Se assim
é, dizem os autores do livro em citação, - ao proporem essa Doutrina: - "solicitamos simplesmente ao Senado e ao Presidente dos
Estados Unidos que tomem uma posição oficial, em exata conformidade, com o seu próprio pronunciamento". Mas, em lugar disto,
o que dizem os fatos? - :,Perguntam os autores. E respondem:
(pág. 22 - (1) "Foreign loans are submited by the bankers to the
administration for its approval or disapproval. If desapproved, the
bankers withdraw. If approved, the terms are agreed upon, and
these terms must obviously be satisfactory to the: bankers. The
loan is then underwritten imd so do the public with the statement
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that it has been approved by the United States Government. Ou,
em tradução: "Os empréstimos externos são submetidos pelos banqueiros à Administração Federal, para a sua aprovação ou desaprovação. Se desaprovados, os banqueiros se afastam. Se aprovados, os
têrmos do acôrdo (em que o govêrno passa a ser parte) são ajustados e êsses têrmos têm que ser necessàriamente, satisfatórios aos
banqueiros. O contrato de empréstimo é então assinado e as ações
vendidas ao público, com a declaração de q'.le foi aprovado pelo Govêrno Norte-Americano"'.
O Sr. Plínio Pompeu - Permite-me V. Ex.a outro aparte?
(Assentimento do orador) - O Govêrno dos Estados Unidos quis

prevenir o povo para que não comprasse ações de companhias, cujo
resultado talvez fôsse um desastre.
O SR. LANDULPHO ALVES lhe-ei a resposta.

V. Ex.ª está equivocado. Dar-

O Sr. Plínio Pompeu- Não estou equivocado. V. Ex.ª disse que

houve um Senador que atacou o Govêrno dos Estados Unidos por
não tomar providências materiais para a garantia dos capitais americanos invertidos no estrangeiro. Isso confirma que o Govêrno
Americano quer tomar precauções para que seu povo não compre
ações de companhias .cujo resultado não seja satisfatório.
O SR. LANDULPHO ALVES- Com o andar do meu discurso,
V. Ex.ª verá até aonde vão essas precauções.
O Sr. Gomes de Oliveira -

como garantia.

O que vale é o endôsso do govêrno

O SR. LANDULPHO ALVES - (Ao Sr. Plínio Pompeu) permita V. Ex.ª que sublinhe êsse têrmo "precauções".

E

Defendo a entrada do capital, seja de
onde fôr, para reforçar os elementos da nossa economia. Não importa que seja americano; pode ser da China, da Rússia ou de qualquer outro País, contanto que fique sujeito às leis brasileiras. Quanto à exploração do petróleo, se o respectivo estatuto determinar
que, como no Canadá, só possa ser feita por companhias regidas
por leis brasileiras, venha o capital seja de onde vier, isso não importa.
O Sr. Plínio Pompeu -
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o SR. LANDULPHO ALVES - Vamos fazer nosso estatuto do
petróleo que é tudo que a Nação deseja para procedermos à exploração petrolífera. O pensamento dominante, entretanto, é que não
querem a vinculação das nossas jazidas às leis do Brasil.
O Sr. Plínio Pompeu - Nós não temos jazidas de petróleo. As
jazidas brasileiras são ainda problemáticas.
O SR. LANDULPHO ALVES - Chegarei lã.
(Lendo):

E referindo-se, Sr. Presidente, às conseqüêndas "das faltas
que venham a cometer os Estados devedores, em conseqüência de
embaraços capciosamente preparados pelo credor, situaçã.o em virtude da qual os tomadores populares àe ações viriam soli.citar providências ao seu govêrno, diz que: pág. 23 (1) "The Bankers do it
for them and relying upon the assurance and moral support already pledged to them, call upon the Government to place our naval and military forces at :their disposal". Ou, traduzindo: "Rara·
mente se verifica o fato do tomador popular reclamar". Em seu lu·
gar, o faz o banqueiro - atente bem o Senar.lo na dissimulaçãoque, baseando-se na certez~:i. de garantia moral que já lhe foi assegurada, solicita do govêrnQ que coloque a fôrça naval e o exército
à sua disposição".
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Por essas razões, em aparte ao
nobre Senador Assis Chateaubrland, declarei devêramos agir com
muita cautela em nossas relações econômicas com países estrangeiros, inclusive a Inglaterra e os Estados Unidos da América.
Não que tenhamos contra os americanos qualquer reserva mental;
ao contrário, somos sinceros admiradores dessa grande nação. Mas
uma coisa é ser sincero admirador dos Estados Unidos e outra ser
brasileiro e defender os interêsses nacionais.
O SR. LANDULPHO ,A.LVES - Muito bem, V. Ex. tem sido
um dos maiores sustentadores dêsse ponto de vista, que deve ser
também o de todos os bra$ileiros.
O Sr. Kergtnaldo Cavçilcanti - tosse ponto de vista é nosso e
de V. Ex.ª; e com justa razão, porque a história nos fornece ensanchas para que assim procedamos.
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O Sr. Plínio Pompeu - O ponto de vista de V. Ex.ª é o adotado por todos os patriotas, mas não deve impedir que possibilitemos
a vinda do capital estrangeiro, seja ou não americano.
O SR. LANDULPHO ALVES - Queira Deus que assim seja.
Como diria o baiano: Nosso Senhor que ouça V. Ex.ª.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª sabe o que sucedeu antes do govêrno de Franklin Delano Roosevelt. Até mesmo na presidência de um idealista, como foi Woodrow Wilson, talvez acoroçoada por seus interêsses, a América do Norte não tergiversava em
intervir, direta ou indiretamente, na política dos outros povos, para
proteger os interêsses dos seus capitaUstas. É um fato indesmentido, porque a história aí está. Eis por que o Brasil deve acautelar
seus direitos, sobretudo os de natureza econômica.
O SR. LANDULPHO ALVES -Agradeço o aparte de V. Ex.a.
O Sr. Plínio Pompeu - O nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti cita um fato de 1928, anterior, portanto, ao pacto elo Atlântico. Da guerra para cá a situação está modificada, é outra e muito
diferente.
O SR. LANDULPHO ALVES - Exatamente naquela época, em
1928, os mexicanos se viam abarbados com a pressão da política
terrível dos trustes internacionais, que destruíam governos e assassinavam presidentes. Essa época que V. Ex.ª considera longínqua,
perante a história dos povos, é, realmente, de ontem.
O Sr. Velloso Borges -

Essa época já passou.

O Sr. Gomes de Oliveira - Êsse é o espírito do capitalista, sobretudo no terreno internacional.
O Sr. Onofre Gomes - Na caso, o procedimento dos Estados
Unidos é chocantemente contrário ao da Inglaterra. Foi o desconhecimento por parte do govêrno dos interêsses dos capitais americanos invertidos na exploração do petróleo mexicé!no. Há mesmo
documento oficial em que os Estados Unidos decla:am não tomar
conhecimento das solicitações de proteção dos capitais americanos
naquele país. O contrário fêz a Inglaterra, que, até hoje, não resolveu sua disputa com a nação azteca. Como govêrno, os Estados
Unidos não intervieram. A questão liquidou-se da seguinte forma:
11 -
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todo acervo da organização de produção do petróleo, os capitais
americanos, seriam indenizados apenas com 1.200 milhões de dólares, que representavam talvez, a têrça ou quarta parte das inversões feitas. A liquidação, porém, se processou de tal forma que apenas 20 milhões foram restituídos. Esta a história moderna da atitude do govêrno dos Estados Unidos com referência à aplicação
dos capitais americanos no estrangeiro.
O Sr. Plínio Pompeu - E para isso não foi necessária a intervenção do Exército ou da Marinha americana.
O Sr. Domingos Vellasco-0 nobre orador permite-me responder ao ilustre aparteante? (Assentimento do orador) - V. Ex.ª
não deve esquecer que essa atitude foi ditada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt.
O Sr. Onofre Gomes -

cana.

E é também a atual política ameri-

O Sr. Domingos Vellas'Co - V. Ex.a está enganado, porque, atualmente, até a memória C,lo presidente Roosevelt está sendo combatida naquele país pelos ;interessados nos trustes americanos.
O Sr. Plínio Pompeu -- Pelo seu próprio partido.
O Sr. Onofre Gomes -

atuação dos trustes.

Atualmente o govêrno separa-se da

O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª não deve ignorar êste fato:
a política de boa vizinhapça foi criação de um cérebro formidãvel como o de Roosevelt. ~sse Presidente criou um oásis nas relações dos Estados Unidos com os outros países.
O Sr. KerginaUlo Cavalcanti O Sr. Gomes de Olive·tra -

nada.

Consubstanciado no new deal.

Política hoje sacrificada e abando-

O Sr. Domingos Vellasco - Sacrificada e combatida. Não se
confunda êsse oásis com a política normal dos trustes americanos
que dominam hoje o Departamento de Estado Americano.
O Sr. Onofre Gomes - A prova do que estou afirmando, é a
presente atitude dos EstE+dos Unidos, em completo choque com a
da Inglaterra.
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Porque V. Ex.a nã,o quer aprofundar-se no estudo da luta do petróleo.
O Sr. Onofre Gomes - O Govêrno americano está completamente separado da ação dos trustes da proteção aos capitais americanos.
O Sr. Domingos Vellasco -Como disse, V. Ex.ª não quer aprofundar-se no estudo sôbre a luta entre a Shell e a Standard Oil,
que já dura quarenta anos.
O Sr. Domingos Vellasco -

O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.a, Sr. Senador Onofre
Gomes, se quiser ouvir o resto do meu discurso - não sei se hoje
o tempo o deixará - na próxima sessão ou quando fôr possível,
verificará que completarei meus argumentos com elementos capazes de modificar o pensamento de V. Ex.a sôbre o assunto.
O Sr. Plínio Pompeu - Se estivéssemos em situação de explorar o petróleo, com nossos próprios recursos, não deveríamos
solicitar os de outros países.
O SR. LANDULPHO ALVES -

Sobram-nos recursos.

O Sr. Domingos Velasco-:m um pressupçsto do Senador Plínio
Pompeu e que ninguém lhe tirará da mente - o de qu.e não temos capacidade financeira e técnica para explorar o petróleo.
O Sr. Plínio Pompeu - Diga-me então V. Ex.ª qual a nossa
fonte de recursos? Onde está nossa capacidade financeira e técnica? Se V. Ex.a sabe onde está o dinheiro, eu não o sei.
O Sr. Domingos Vellasco - Os técnicos têm provado justamente o contrário: temos capacidade financeira e técnica e podemos até alugar capacidades técnicas.
O Sr. Plínio Pompeu -

Sou de opinião ccntrária.

O SR. LANDULPHO ALVES - Também eu tinha a mesma
opinião do Senador Plínio Pompeu a respeito da ::.iderurgia nacional, e ai está Volta Redonda organizada e que já se multiplica.
O Sr. Onofre Gomes - A siderurgia foi organizada sob os auspícios e com a cooperação volumosíssima do capital americano.
O SR. LANDULPHO ALVES - Mas sem nenhuma prisão, sem
nenhum vínculo, sem a menor pressão, o que e diferente. Sob êsse
aspecto temos imensas possibilidades para o capital americano.
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O Sr. Gomes de Oliveira - E por que os americanos não vêm
cooperar conosco, nos têrmos em que o fizerhm mt siderurgia, ou
seja, emprestando-nos dinheiro para explorar o petróleo?
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Porque os americanos, tão liberais, que todo mundo podia pedir-lhes dinheiro, não vieram antes
e só agora se lembram do petróleo brasileiro?
O Sr. Plínio Pompeu - Nesse tempo a necessidade do petróleo
não era tão urgente como agora. Temos petróleo bastante, maB
descobrí-lo é como procurar agulha em palheiro. Até agora não
descobrimos onde está o petróleo brasileiro.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Temos petróleo. Existem no
solo do Brasil as jazidas que V. Ex.ª nega. O que não existe são
jazidas com capacidade perfeitamente delimitada e num plano comercial elevadíssimo.
O SR. LANDULPHO ALVES descobrir e serão descober;tas.

Apoiado. Ainda estão por

se

O Sr. Plínio Pompeu -- Existem, para apenas 1 % das necessidades do Brasil. Vi os ·poços da· Bahia e sei o que são essas coisas.

o SR. LANDULPHO J.!iLVES - (Lendo) - Sr. Presidente, refere-se a relações do govêrno norte-americano com os banqueiros
emprestadores, no caso do empréstimo à República do Salvador.
Olha-se como coisa sem r+enhuma importância a pobre República
do Salvador pela qual aquêle govêrno f êz estipular ...
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti- ~sse é um caso típico de alienação de soberania, que não honra um grande povo, como os Estados Unidos da América.
O SR. LANDULPHO ALVES - ... que qualquer questão resultante e inadimplemento ou de desentendimento, scrla submetida à Suprema Côrte de Justiça dos Estados Unictos e que "as
partes contratantes concordam que qualquer detl'rminação, decisão ou composição feita pela Côrte será aceita por ambas as partes como decisão final". E, não obstante já ser para estranhar
que a justiça do país de uma das partes sejd. chamaáa a se pronunciar, a despeito dêsse ajuste com o govêrno americano, os banqueiros (finança internacional), em circular dirigida a possíveis
tomadores de ações da emprêsa que então se incorporava, diziam,
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sem maior constrangimento: (pág. 26) "It is simply no thinkable
that after a Federal judge has decid any question or dispute
between the bondholders and the Salvador Government, the United
States Government should not take the necessary teps to soutain
such decision. There is a precedent in a dispute between Costa
Rica and Panama, in wich a warship was sent to carry out the
veredict of the arbiters."
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Permito-me comunicar ao nobre orador que está finda a hora do expediente.
O SR. PLÍNIO POMPEU (Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro consente na prorrogação da hora do expediente, a fim de
que o nobre Senador Landulpho Alves possa prosseguir no seu
discurso.
O SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requerimento do nobre Senador Plínio Pompeu.
Os Senhores que o aprovam queiram conservar-se sentados.
(Pausa)

Está aprovado.

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, agradeço ao
Senador Plínio Pompeu o requerimento e, ao Senado, a deliberação de ampliar o tempo do expediente, para que eu possa prosseguir no meu discurso .
Passo à tradução do trecho do relatório:
"Não é compreensível que o govêrno dos Estados Unidos não tome os passos e medidas necessárias para manter a decisão do Juízo Federal, sôbre qualquer questão ou
disputa entre os tomadores de ações e o govêrno de Salvador. Há (continua a circular) precedente na contenda
entre Costa Rica e Panamá, na qual um navio de guerra
foi mandado para executar o veredicto dos árbitros".
O Sr. Onofre Gomes -

Em que época?

O SR. LANDULPHO ALVES ram distanciada.
O Sr. Onofre Gomes -

Naquela que muitos conside-

Está ultrapassada.
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O SR. LANDULPHO ALVES - Mas não ligada à pré-história, e sim à história viva e vibrante dos excessos de ação do capital
estrangeiro no nosso e nos demais países sul-americanos.
Trarei a V. Ex.ª elementos bastantes para provar que estamos com aquêles fatos, apreciando circunstâncias de uma época
tão próxima ainda que seu calor nos atemorizaria se fôssemos um
povo capaz de atemorizar-se.

Mas é uma injustiça que se faz ao govêmo e ao povo norte-americano.
O Sr. Onofre Gomes -

O SR. LANDULPHO ALVES - Apresentarei, em transcrição,
elementos que talvez modifiquem o pensamento de V. Ex.ª, no particular. Gostaria que o nobre colega os aguardasse para, então,
discutirmos o assunto.
O Sr. Onofre Gomes -

Perfeitamente; com todo o prazer.

O Sr. Kerginaldo Cavr-Zcanti- :S:sse trecho é do relatório?

O SR. LANDULPHO ~\.LVES- Perfeitamente: do relatório enviado ao Senado norte-a:r;nericano.
O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, veja o Senado
que espécie de arbitramento e a maneira de se o exercer. Não
é difícil confundí-Io com o livre arbítrio. :S:sses fatos passaram-se
em tômo de inquérito a que o Senado Norte-Americano mandou
proceder. Semelhantes in.vestigações repetem-se de vez em quando e refletem o pensamento de que não é o povo americano que age
daquela maneira ...
O Sr. Kerginaldo Ca,:valcanti -

Muito bem!

O SR. LANDULPHO ALVES - ... Mas os detentores de capitais, que constituem os trustes internacionais, muitas vêzes levam
o Govêrno a copiar-lhes as atitudes.
O Sr. Lewis S. Gannet, editor associado da The Nation de
Nova Iórque, apresentou ao Senado Norte Americano cópia do contrato entre a Bolívia e a ~quitable Trust Company de Nova Iórque,
com o seguinte comentário: (pâg. 26-2) :
"I should like to say that this contact in no way explicitly involves the Government of the United States. It does substantialy
turn over the Republic of Bolivia to a group of New York bankers,
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and I would sugest to you that when substantially a entire republic is delivered to a group of citizens of this country, double,
sooner or later, is certain to use".
Ou, em português:
"Eu gostaria de dizer que êste contrato não envolve, de qualquer maneira, explicitamente, o govêrno dos Estados Unidos. :t!:le
entrega substancialmente a Bolívia a um grupo de banqueiros de
Nova Iórque e eu lembro a V. Exas. que, quando substancialmente
uma República inteira (um País inteiro) é entregue a um grupo de
cidadãos do nosso País (da América do Norte) desentendimentos
graves mais tarde ou mais cedo, surgirão".
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

i!:sse trecho é do relatório?

O SR. LANDULPHO ALVES - Perfeitamente: do relatório
enviado ao Senado norte-americano.
Nicaragua, em 1927, vivia ainda os efeitos da política de
ocupação despertada pelos banqueiros. De posse de uma concessão, de cláusulas descontínuas e tendenciosas para construírem uma suposta estrada de ferro naquele Pais, prestavam os
banqueiros um sequestro de 2 vagões-gôndolas e uma locomotiva,
por indivíduos pertencentes a um movimento revolucionário no
pequeno país (movimento muita vez insuflado pelos capitalistas)
para solicitarem proteção dos Estados Unidos como estabelecia o
contrato de empréstimo firmado em 1911".
E diz então o comentarista: (página 31-1):
"So we landed our marines and joined in the struggle for
supremacy - with the result that the war continued, with its inevitable suffering, ill-feeling, and loss of life, and still continues notwith standing the contention of our Administration that peace
and quiet were established through the efforts of President Coolidge's envoy, Mr. Henry L. Stinson, in May 1927 - a peace and
quiet which, six months later, led to President Coolidge's ordering
a still larger forces of marines, a squadron of ·warships, anda number of aeroplane bombers to Nicaragua, and plunging the States
into a war in which many American soldiers and hundreds of Nicaranguans have died - an unauthorized and illegal war for
which there was no shadow of justification".
Ou seja, traduzido: "Assim desembarcamos nossos marinheiros e juntamos na luta pela supremacia, com o resuitado que só
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viu, na continuação da guerra, seus inevitáveis sofrimentos, malestar e perdas de vida, o que ainda continua (já falava em 1925),
não obstante a afirmação de nosso Executivo de que a paz e a
quietude estavam restabelecidas, através dos esforços do enviado
especial do Presidente Coolidge, Senhor Henry L. Stimson, em
maio de 1927 - uma paz e uma quietude que levaram o mesmo
Presidente Coolidge a ordenar o desembarque de uma maior fôrça
naval, um esquadrão da Armada e um número de aeroplanos bombardeiros, na Nicarágua - afundando-se os Estados Unidos, ainda
mais, numa guerra em que muitos soldados americanos e centenas de nicaraguenses encontraram a morte, numa guerra ilegal e
não autorizada, para a qual não houve sequer sombra de justificação".
Não foram muito diferentes os fatos verificados em Haiti onde
a Marinha de guerra norte-americana "e onde nossa interferência (diz o comentário) custou inúmeras vidas e levou o povo a miséria jamais conhecida e ao sofrimento, freqüentemente seguidos
de bárbaras atrocidades, t~is como as de que nos falou o Almirante Caperton, em 1919, com relação à captura do Forte Rivera,
em Haiti": (pg. 33-1) "anq where our interference has cost many
lives and led to untold mi~;ery and suffering, frequenty accompanied. barbarous by barbarous activities, such, for instance, as reported by Admirai Caperton in 1915 relative to the capture of Fort
Rivera in Haiti".
Um pouco mais tarde, o Major Turner, que tinha estado a bombardear os habitantes de uma vila de Haiti, em relatório, disse:
"não encontramos bastante.~ habitantes juntos que valesse a pena
atirar bombas", ou como po original: (pg. 33-3) "We never got
enough Haitians together do make it worth while to drop bombs".
E, à página 34, Sr. Presidente, lê-se neste livro:
"For in every instance the objective is the sarne: - the control of the banking an railroad facilities. Peacefully? - yes - if
the government of the country to be exploited will allow itself to
be robbed, its liberty curtalied, its patriotism prostituted: but if
not - then by power of the armed forces of the United States".
Significando: - " Por que em tôdas as hipóteses, o objetivo é
o mesmo - o contrôle das vantagens de banco e de estrada de ferro.
Pacificamente? Sim, se o govêrno do país a ser explorado consen-
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te êle próprio em ser roubado, ter sua liberdade restrita, seu patriotismo prostituído, mas se não, então à custa do poder da fôrça
armada dos Estados Unidos".
O México, Sr. Presidente, depois das tremendas lutas travadas entre êle e seus vizinhos para redimir o povo, que vinha sendo explorado pelo capital internacional, dando origem à heróica
reação que culminaria com o assassínio de mais de um de seus Presidentes, graças a êsses artifícios a refletirem o poder de autodeterminação e a vontade forte de sua gente, teve para as suas relações políticas internacionais, já então ostensivamente sob a influência do capital alienígena, rumos novos, por volta de 1927. Antes, só se sentia a desordem e anarquia, insufladas e nutridas pelas chamadas fôrças ocultas do capital, e, a cada passo, caía um
govêrno, sobrevinha uma contra-revolução, uma constante disputa
do poder, ora sôbre a orientação dos trustes da Petrobrás ora, valentes e devotados representantes do nobre povo.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite ainda V. Ex.ª um
aparte? (Assentimento do orador) -Ainda agora o Presidente da
Bolívia faz as mais graves acusações aos trustes estrangeiros da
quele país e declara que êles continuam lá a conspirar contra a
ordem pública e contra as instituições.
O SR. LANDULPHO ALVES - A "Standard Oíl'' na Bolívia
chegou ao supra sumo de, para fugir ao pagamento de tributos ao
govêrno boliviano e alcançar objetivos políticos, construir um oleoduto secreto entre a Bolívia e o Paraguai, de maneira a suprir de
petróleo os paraguaios, a fim de lutarem contra a Bolívia.
tstes e outros assuntos deverão ser bastante examinados.
O Sr. Plínio Pompeu - A verdade é que todo govêrno, que não
tem apoio da opinião pública, atribui a fôrças ocultas a culpa de
desastres políticos. Que é o comunismo, ora o capital estrangeiro;
enfim, há sempre um responsável.
O SR. LANDULPHO ALVES- Pergunto a V. Ex.ª: vamos por
isso admitir que não temos capacidade, atribuindo, assim, qualquer fracasso à existência de fôrças ocultas?
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O nobre Senador Plínio Pompeu acaba de trazer valioso subsídio à tese que V. Ex.e. está bri-
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lhantemente defendendo. Quando S. Ex.ª diz que o govêrno não
tem lastro na opinião pública e recorre a êsse argumento, com certeza não se refere ao govêrno boliviano, porque êle acabou no exílio e só depois de obter um triunfo rAtumbante nas eleições que
ali se processaram voltou a tomar conta da situação.
O Sr. Plínio Pompeu - Talvez o que sucedeu tt:.nha sido o pior.
A culpa não recai sómente sôbre o capital estrangeiro; é lançada
também sôbre o comunismo e várias outras fôrças chamadas
ocultas.

O SR. LANDULPHO ALVES - O Presidente Coolidge indicou
o Dr. W. Morrow, um dos sócios da firma Morgan, como embaixador na cidade do México. Negociações foram levadas a efeito visando entendimento amistoso entre as duas nações, mas a verdade
é que, referindo-se àquela gestão, o "Herald Tribune", de New York,
de 7 de dezembro de 1927, dizia que "segundo info.tmações, as diferenças, no fundo, resumiam-se na presença do dinheiro, como
fator de desentendimento". Atê aí nada de novo.
Mas o General Obreg011, amigo pessoal do General Cale, em
cujo govêrno se negociava<> acôrdo, em junho de 1927 já dizia na
propaganda de sua candid~ttura à Presidência da República:
"Devemos estar, extre;mamente, precavidos, com relação ao
investimento".
1

O Sr. Plínio Pompeu-· Mas ainda não temos petróleo ...

O Sr. Kerginaldo Cav·alcanti -

colega.

Temos petróleo, meu caro

O Sr. Plínio Pompeu -- Onde?

Não o temos em quantidade que
classificar de excepcional. Já produzimos alguns milhares
de barris diários, na Bahi~. Hã pouco tempo, V. Ex.a mesmo deciarou, em brilhante discurso, que, quase nas fronteiras do Brasil com a Venezuela surgira o Ganzo Azul, com uma capacidade
de muitas dezenas de mill1.ares de barris.
O Sr. Kerginaldo Cavalçanti -

po..~mos

O Sr. Plínio Pompeu -- Na fronteira do Peru com o Brasil temos o Ganzo Azul. A exploração, no entanto, é muito difícil, devido
às dificuldades de transporte. Tal, porém, não ocorre com o Amazonas e com a Bahia, que ~~stão na faixa litorânea.

-

171-

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, era tão amarga
a injustiça cometida contra o México pelos seus vizinhos, que até
já revoltava o comum dos cidadãos norte-americanos.
Assisti a êsse estado de espírito durante os a.nos em que tive
a felicidade de conviver com o povo dos Estados Unidos, de corações e alma forte, de espírito formado através das lutas pela liberdade. E quantas vêzes não ouvi, dos lábios dessa boa e grande
gente, que os responsáveis pelas lutas infindas com o México não
se apercebiam da indi.gnidade que cometiam. Chegava, como se
ouvia, a destacar a semelhança dêsses fatos com a fábula do lôbo e
da ovelha, lenda pela qual o lôbo se queixava de estar a ovelha,
que se abeberava a jusante, a toldar a água da corrente de que êle
se servia a montante.
Esta história se passou, e, todavia, é êste o constante estado de
alerta em que vive o mexicano, para preservar suas riquezas naturais da cobiça desenfreada e do monopólio incontentável do capital internacional.
Do capital ou da fiança internacional, sim, Sr. Presidente, porque esta não tem pátria, não tem nação; é de índole sem peias,
porque pode a cada passo desaparecer de um ponto para aparecer
noutro. A sua ubiqüidade está onde está o seu interêsse e a sua
defesa, pouco lhe importando esta ou aquela nação, senão quando
a possa ou deva defender, no seu esfôrço interno pelo domínio p!eno dos povos, através da política e por via do dinheiro.
Camuflada dessa ou daquela forma, aparece ela sempre risonha e prazenteira; mas espere-se-lhe o golpe traiçoeiro, que não
tardará ...
Simulando benefícios, leva os povos às guerras e à miséria,
para poder governá-los por detrás da cortina da inocência, simulando a condição de vítima, a despertar a compaixão e a simpatia dos corações bem formados, incautos ou incrédulos, que também se incluem entre suas vítimas, sem o perceberem.
E não se diga, Sr. Presidente, que êsses processos são utilizados
pelos trustes internacionais, apenas contra as pequenas nações.
~les não têm limite na sua audácia e nos seus métodos.
Os grandes países, em que por sinal se acham sediados os principais ramos que os integram, são os primeiros a serem lesados,
traídos, sacrificados, levados às inquietações e às guerras, na doce
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ilusão de que tôda a fôrça que as provoca vem de fora ou de fora
atua. É essa a parte que se reserva ao povo e, desgraçadamente,
em muitos casos, às classes mais esclarecidas, aos próprios membros dos governos.
O SR. PRESIDENTE -

(Fazendo soar os tfmpanos) -

Pon-

dero ao nobre orador que dispõe de dois minutos apenas para concluir suas considerações.
O SR. LANDULPHO ALVES - Atendendo à ponderação de
V. Ex.ª, vou terminar, pedindo, entretanto, ao Sr. Presidente, me
considere inscrito para a sessão de amanhã, quando concluirei meu
discurso. Antes de deixar a tribuna, peço desculpas pelo tempo durante o qual abusei da benevolência dos meus nobres pares. (Muito
bem. Muito bem. Palmas).

SESSÃO EM 23 DE OUTUBRO DE 1952

Expediente

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, retorno, agora,

à parte do discurso em que me encontrava ontem, quando fui in-

terrompido pelo término da hora do expediente.

(Lê):

E não se diga, Sr. Presidente, que êsses processos são utilizados pelos trustes internacionais, apenas contra as pequenas nações.
:&:Ies não têm límite na sua audácia e nos seus mé!-0dos.
Os grandes países, em que por sinal se acham sediados os principais ramos que os integram, são os primeiros a serem lesados,
traídos, sacrificados, levados às inquietações e às guerras, na doce
ilusão de que tôda a fôrça que as provoca, vém de fora ou de fora
atua. É essa a parte que se reserva ao povo e, desgraçadamente,
em muitos casos, aos próprios membros dos governos.
Para os que sabem ver e sentir os efeitos diabólicos e criminosos dessas fôrças, aí estão os lamentáveis acontecimentos a se
verificarem a cada hora.
Mais adiante citaremos alguns dêles .
Por ora, prefiro trazer ao Senado, Sr. Presidt::nte, e relato e a
revelação de inúmeros dêsse fatos, através da história contemporânea. Por isso mesmo, há de o Senado permitir continue eu êste trabalho de trazer ao seu conhecimento o que diz "Machine-Gun Diplomacy" nos episódios surpreendentes e ·(;remendos de que nos
dá conta.
Muitos dêles foram revelados, em primeira mão, perante Comissão de Inquérito do Senado Norte-Americano, só mais tarde
vindo à publicidade.
Em testemunho dado à Câmara dos Deputados daquele país,
µm dos representantes de Illinois, Sr. Clyde H. Tavenner, foram revelados quadros deprimentes da atividade dêsses trustes, em mui-
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tos casos contra o próprio interêsse norte-americano. Ésse depoimento foi publicado pela imprensa oficial dos Estados Unidos, tomando os opúsculos as seguintes denominações:
"The World Wide War Trust" e
"Navy League Unmasked", ou seja, respectivamente:
"O Truste da Guerra Mundial" e "A Liga Naval desmascarada", (pg. 37).
Nesses fascículos o representante e. H. Tavenner põe a nu
como se aglutinam os interêsses de emprêsas dive1·sas para formar
o truste e, o que é mais oprobioso, como êles atuam:
"não só atraindo maior proveito, exigindo maior prêço para seus artigos, ao govêrno dos Estudos Unidos, do
que o estipulado para o govêrno dos outl·JS países, preços
êsses muito mais altos do que os de artigos similares produzidos nas próprias fâbricas oficiais norte-americanas.
Além disto, mantêm, em muitos casos, contratos com governos estranhos".
Fala-se na sua atuaçãó durante o periodo de guerra, em que
os próprios Estados Unido~ são parte.
"The terms o:.f which certainly verged upon "treason", isto é, "cujc)s têrmos certamente envolvem traição".
Passa então o denunc\ante ao campo objetivo das cifras e, é
surpreendente, causa revolta, examinar êsses dados que refletem
a conduta dêsses trustes durante as guerras em que se têm empenhado os Estados Unidos eia América.
E depois de outros elementos testemunhais, diz o Representante Sr. Tavenner:
"There are tr~cks in all trades. If the peoples of severa! powers can be incited to mutual distrust, suspicion,
and hatred for instance it means increased dividends for
the stockholders of the war traffickers in each country".
Ou, em nossa língua:

"Hâ subterfúgios, estratagemas e falsidades em todo
negócio. Se os povos de várias potências são levados, por
exemplo, a incitamentos para distúrbios mútuos, extrema
aversão ou má vontade, isto significa por certo aumento
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de dividendos para os portadores de ações, os traficantes
da guerra, em cada país".
"Mas o estonteante, em tudo isto, - diz êste livro
- Senhor Presidente, (pâg. 40-3) - é a peça de informação contida no depoimento do Sr. Tavenner, com relação à
firma Du Pont Powder Trust (fabricante de explosivos de
guerra). A êsse respeito, o Sr. Tavenner refere a evidência que ressalta do processo a que o govêrno norteamericano submeteu a firma". - "But perhaps the most
astonishing piece of information contained in all of Mr.
Tavenner's testimony is in relation to the Du Pont Powder Trust, concerning which M, 'I'avenner quotes the
evidence produced by the Government in its suit against
the Du Pont".
A firma Du Pont estava, a um tempo, em contacto com o govêrno dos Estados Unidos e com uma emprêsa alemã (a fabricante
de pólvora para canhões), para torná-la informa.da de todos os
melhoramentos no processo norte-americano, de fabricação de explosivo para êsse fim. Ou, no original pg. 40-2:
"And the Du Pont were atone time - they are not
now-in an agreement with a German firm, the United
Rheinisch Westphalian Gunpowder Mills, to keep it informed of all improvements in the processes of powder
making".
E à pg. 40:

"A firma Du Pont e o govêrno (norte-americano) estavam habituados a trocar segredos na fabricação de
pólvora. Os químicos do govêrno e oficiais seus estavam
em continuas experiências com 'J fim de melhorar a qualidade de seus explosivos e informações completas são
fornecidas à Du Pont".
Ou no original:
"The Du Pont and the Government have been in the
habit of exchanging secrets in tbe marufacture of powder. Government chemists and Governmant officers are
continually experimenting to improve the quality of
powder, and full information is furnished to the Du Pont".
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E, Sr. Presidente. "Não obstante, isto não é tudo". A pg. 40-4
diz o livro em referência:
"Du Pont comprometeu-se a manter os interêsses
germânicos informados, em qualquer tempo, do explosivo fornecido ao govêrno dos Ei>tados Unidos, apresentando em detalhes, a qualidade e características e mesmo
a quantidade, obrigando-se êles próprio&, por qualquer
fim prático, a pagar os informantes do govêrno estrangeiro".
Ou, no original:
"And even this is not all. The Du Pont agreed to
keep the German concern informPd at a!l times of ali
powder furnished to the United States Government, stating in detail its quality and ch'il.racterists, Dnd even the
quantity, making themselves, to all pratica! ends, paid
informers of a foreign government".
E então se lê, numa qas cláusulas do contrato
Pont e o govêrno alemão:

entre a Du

"Como o govêrno germânico mantém uma supervisão
estrita sôbre as f~,Lbricas alemãs de produtos militares,
deve haver muito pouca dúvida de que o govêrno da Alemanha deve conhecer de cada libra de exp1osivo que compramos durante i:t vigência dêste contrato, sua exata
qualidade e, com exatidão, o volume das reservas para
suprimentos."
Ou, no original:
"As the German Government maintains a strict supervision over German military manufacturing concerns,
there can be little doubt that the German Government
knew of every pound of powder we purchased during the
life of this agreement, its exact quality, and exacty the
extent of our reserve supply.''
O capítulo III, Sr. Presidente, ocupa-se especialmente do México. Aí tem a palavra o Sr. Hubert C. Herring, de Boston, Secretário da Comissão de Relações Sociais. Era um dos mais bem informados cidadãos norte-americanos, sôbre os episódios que a
cada momento se registravam no México, por volta de 1927.
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Diz o notável homem público:
"Jamais haverá paz entre os povos, a menos que
encontremos algum caminho para um meio têrmo, na
base dos problemas do interêsse e das próprias ambições
e esperanças daquele País. É impossível entender o México, salvo na base de seu passado. Cnde quer que se vá,
no México, hoje se encontra urna atmosfera impregnada
de protesto. 1i:les têm sido tratados a pontapé, esbofeteados, por tão longo tempo, que 11'Jje e.stão fugindo a qualquer entendimento, e se êles ass1m agirem, diligentemente, é inevitável urna reação dêsse povo que tem sido
oprimido.
Irmos lá, com a nossa história, como amantes da liberdade, ignorando essas circunstâncias, importa em
desmentir a mais valiosa tradição <la independência americana. E todavia isto é tudo o que estamos fazendo:"
o têxto original:
"There never will be peacc between our two peoples until we find sorne way of meeting Mexico halfway upon the basis of her own problems and of her own
ambitions and hopes. It is utterly impossible to understand Mexico, save terms of her past. Everywhere you go
in Mexico today, you encounter in the background the
whole atmosfere of protest. They have been kicked
around for so long, buffeted for so long, that today they
are striking out, and if they strike too diligently at spots,
it is the inevitable reaction of people that have been
oppressed. For us togo in there, with our own histroy, as
lovers of freedorn, without underntandmg that, is to
mean that we deny the most valuable tradition of our
American independence; and yet, that is exactly we are
doing".
O Sr. Assis Chateaubriand Permite V. Ex.ª um aparte?
(Assentimento do orador) - Estive no México onde passei preci-

samente quatro dias procurando tomar contato com os homens
de maior responsabilidade, e o que verifiquei foi o contrário do
que afirma V. Ex.a. De fato, a política .::xtema norte-americana
teve erros de dimensões incalculáveis. Toúavia, os E~tados Unidos
com a Inglaterra, evoluíram nos últimos trinta anos, desde a política
de Wilson.
12 -

24 897
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o SR. LANDULPHO ALVES ra atingirem os mesmos objetivos.

Evolulram nc.s p!.ocessos, pa-

O Sr. Assis Chateaubriand - Dê-me licença V. Ex.ª para concluir o a.parte. Hoje, o México é país irrigado d€. capitais norteamericanos. A base da defesa militar do México por exemplo, são
suas indústrias de aço.

O SR. LANDULPHO ALVES - Perdão! Também temos de
ponta a ponta do Brasil, capitais americanos, mas, assim como os
mexicanos nós, brasileiros, repeliremos a intervençê.o do capital
americano no petróleo nacional.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - As inversões aqui feitas são
geralmente, garantidas pelo govêrno brasileiro e não correm risco
de qualquer natureza.

O SR. LANDULPHO ALVES -

Muito b€.m!

Há fome de capitais no México
e no resto do mundo, e só uma entidade será capa2' de aplacá-la:
- os Estados Unidos da A,.mérica. Talvez, também a Suíça tenha
algum capital disponível Rara os povos que pretendam desenvolver-se. Amanhã, trarei, para conhecimento de V. Ex.a alguns algarismos que mostram o qui~ é a irrigação de capitais americanos.
principalmente os proveni f')ntes de bancos controlados ou dirigidos pelo govêrno daquele país.
O Sr. Assis Chateaubriand 1

1

O SR. LANDULPHO A.LVES - Se S. Ex.a o Senador Assis
Chateaubriand me houvesse honrado com a sua presença ontem,
quando lia o meu discursQ ...
O Sr. Assis Chateaubrip,nd- Não tive conhecimento de que V.
Ex.ª iria falar ontem; do contrário, teria voltado ao Rio mais cedo
para ter o prazer de ouví-lo.

O SR. LANDULPHO ALVES - ... S. Ex.ª terJ.a notado que é
esta a minha opinião: teµios necessidade absoluta de capitais
norte-americanos para o nosso desenvolvimento e realização dos
grandes empreendimentos brasileiros.
O Sr. Assis Chateaubriand- Então, por que se cria êsse clima
de prevenção e de animosidade contra êdses c~pitaig, se êles são
necessários ao nosso progresso?

-

179 -

O SR. LANDULPHO ALVES - Há grande diferença, Sr. Senador Assis Chateaubriand, entre aceitar capitais para fins tranqüilos, como os aceitamos a tôda hora, ';) aceitar os que nos escravizam. V. Ex.ª verificará, no prosseguimento do meu discurso, que
eu relaciono os capitais aplicados no Brasil, os qmüs em nada
têm sido molestados. Vêm sendo de tal maneira remunerados e
excedem de tal forma as bases fixadas peias nossas leis, que se
permite o envio, para o estrangeiro, de fundo~ correspondentes a
êsses lucros .
Um país que assim procede, jamais nega a plena necessidade
dêsses capitais; ao contrário, chama-os, atrai-os, dá-lhes, como
lhes queremos dar, tôdas as garantias, exceto as que vinculam
a indústria petrolífera do Brasil a quaisquer capitais estrangeiros, mesmo o norte-americano .
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A nenhum de nós se pode
acusar de inimigo do capital estrangeiro. O nobre Senador Landulpho Alves está descrevendo, com muito brilho, o interêsse que
nos desperta êsse capital.
O Sr. Assis Chateaubriand - Com a experiência de quarenta
ou cinqüenta anos, considero o discurso do nobre ~mador Landulpho Alves uma das mais belas páginas de passadismo político
que tenho ouvido nesta Casa.

O SR. LANDULPHO ALVES - Prefiro o meu passadismo
ao atualismo trazido pelo Senador Assis Chateaubriand ao Senado Brasileiro ...

o

O meu atualismo começa com

Sr. Assis Chateaubriand -

Roosevelt.

O SR. LANDULPHO ALVES - . . . todo êle baseado nas
impressões colhidas entre os maiorais das finanças internacionais
- todos eles tendenciosos - com os quais S. Ex.ª tem tido contacto e que têm preparadinhos nas algibeiras os informes para oferecer a S. Ex.a., quando de seus magníficos vôos de grande globe
trotter, que tem sido ultimamente. 1l:stes sim são os atualismos
que nos fazem grande mal.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

sis Chateaubriand, ainda ontem

Nos discursos jo Senador Asno O Jornal, S. Ex.ª

publicado~
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apresenta quadro referente aos capitais norte-americanos. E essa
irrigação a que S. Ex.ª se reporta, foi, nos últimos dez anos, no
Brasil, de quatrocentos milhões de dólares, o que para um pais
como o nosso, ligado por tantas situações, mf.sn10 delicadas aos
Estados Unidos pouco significa em relação aos trf'zentos milhões
de dólares que estão aplicando só na Africa. E não é só isso. No
alinhamento dos créditos concedidos ao Brasil, segundo o quadro
demonstrativo do Senador Assis Chateaubriand, verifica-se que
essas inversões geralmente têm endôsso, a ga.ra11tia do govêrno
brasileiro. Quer dizer: os capitais americanos que para aqui vieram não quiseram correr os riscos do capital particular indígena.
O SR. LANDULPHO ALVES -

Inclusive, agora, a Light pediu endôsso ao govêrno brasileiro para o empréstimo de que necessitava.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não falamos como inimigos
dos Estados Unidos; falsrmos como granJes admirb.dores do povo
estadunidense, mas sobr€.~tudo como brasileiros.
1

O SR. LANDULPHC> ALVES -

Aliás, acl'escente-se que a
Light é camufladamentei capital americano, quando, na verdade,
é constituída, apenas, dei capital canadense.
O Sr. Assis Chateaitbriand - Tem apenas um têrço do capital canadense. Peço p1~rmissão aos nobres colegas para um esclarecimento.
O 81·. Kerginaldo Ca.valcanti -

tas para escutar V. Ex.ª.

Tenho sempre os ouvidos aler-

O nobre colega é um homem
necessário; é o incentivador dos debates. Se não existisse, teríamos
de inventá-lo. (Riso) Qµando o govêrno americano ou o Export
& Import Bank e o Bari,co de Fomento Internacional, bancos que
fazem operações com o Brasil, pedem o endôsso das autoridades
brasileiras, é porque o govêrno brasileiro tem o contr ôle do câmbio. Assim sendo, só êle, através do seu orçamento de câmbio, poderá dosar os pagamentos, seja a remuneração, sf'ja a amortiza·
ção dos empréstimos, sejam os juros.
O Sr. Assis Chateau.briand -

O Sr. Velloso Borges -
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Exatamente.

O Sr. Assis Chateaubriand - Por outro lado, ê8ses bancos são
entidades estatais, e, por isso, querem tratar de govêrno para govêrno ou, então, com um organismo como o Banco do Brasil, do
qual o govêrno tem o contrôle. Aí tem V. Ex.ª a explicação pela
qual. ..
O SR .LANDULPHO ALVES mita-me V. Ex.ª que o declare.
O Sr. Assis Chateaubriand -

do govêrno.

Aliás, pouco satisfatória, per... solicitam sempre o endôsso

O Sr. Onofre Gomes - V. Ex.a, Sr. Senador Landulpho Alves,
focalizou há pouco as relações dos Estados Unidos com o México
até o govêrno Cardenas. Realmente, as coisas se passaram como
V. Ex.ª descreve.

O SR. LANDULPHO ALVES - Sem desejar interromper V.
Ex.ª, direi apenas que na parte referente ao México, chegarei a
1938, quando o govêrno mexicano precisvu dar o golpe pelo qual
eliminou a influência do capital americano sôbre a administração
Cardenas, no que toca à exploração do petróleo.
O Sr. Onofre Gomes - Já no govêmo Camacho começou a
evolução no sentido de um entendimento mais mtenso e profundo
entre essas nações que hoje estão interpenetra1as.

O SR. LANDULPHO ALVES - É por êsse motivo que êles
denominam essa política de "Machine-Gun Diplomacy".
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

a elástico.

O processo passou de rígido

O SR. LANDULPHO ALVES - Chamam-no de "MachineGun Diplomacy", isto é, diplomacia à base de canhão. Não respondendo a certos entendimentos que convém a uma das partes, os
canhões e metralhadoras forçarão a satisfação dos interêsses dessa parte.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

lômbia.

Assim foi convencida a Co-
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O Sr. Onofre Gomes - Os americanos terão aprendido esta
tática com povos mais velhos que, usando mal a cultura, só provocaram catástrofes e guerras universais, em conseqüência das
quais, se não foram levados à ruína pelas próprias mãos, marcharam para o empobrecimento. Hoje existem grandes ressentimentos e dissenções com os Estados Unidos em conseqüência, justamente, da má atuação política dos países eur<>peus ...
Perfeitamente. Atritos com a
França e a Holanda por causa dos impérios coiuníais.
O Sr. Assis Chateaubriand -

O Sr. Onofre Gomes ... que estão destruindo a tendência pacifista da política americana, no sentido de que o mundo
caminhe para a paz.

O SR. LANDULPHO ALVES - :G:ste aspecto é bastante diferente daquele que diz respeito às relações norte-americanas sôbre
capitais com base nos Estados Unidos. É bem diferente, mesmo
porque ...
1

O Sr. Assis Chateauqrianà - :G:sses capitais não podem deslocar-se, sem o apoio do Govêrno Americano. A "Standard Oil",
meu caro colega não tem canhões. Quem os possui é o Govêrno.
O SR. LANDULPHO ALVES -

... estamos testemunhando
na hora atual, que os E~tados Unidos procurando ir em socorro
dos interêsses dos povos europeus, nos mandam vâ!ias quireras
para um suposto amparo de nossas iniciativas. Esta a verdade plena e absoluta.
O Sr. Kerginaldo Catialcanti -

bem o assunto.

V. Ex.ª está colocando muito

O SR. LANDULPHO ALVES -

O nobre Sn.nador Assis Chateaubriand poderia, agora;,, responder à pergunta que tive a honra
de lhe fazer na última sessão em que discursou sôbre a matéria.
Desejava saber por que ~e retardam os entendimentos em Washington e em Nova York dos empréstimos brasileiros, autorizados
por lei oriunda do Parlar,nento brasileiro. Não tive a resposta que
desejaria desse V. Ex.a.
O Sr. Assis Chateaubriand- Eu a dou a V. Ex.ª.
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O SR. LANDULPHO ALVES - Vou eu dá-la, agora, ao Senado. Retardam-se os entendimentos porque êles dependem da
Lei da Petrobrás, ora no Senado.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti a afirmativa de V. Ex.ª.

É

muito grave e importante

O Sr. Assis Chateaubriand - Vou prestar um esclarecimento
importante a V. Ex.ª. Antes de fazê-lo, devo dizer que V. Ex.ª laborou parcialmente num equívoco quando formulou a pergunta.
Já o Sr. Ministro das Relações Exteriore:-:., em entrevista ao Correio da Manhã afirmava que três ou quatro das operações estavam desembaraçadas e muitas outras haviam sido concedidas.
O SR. LANDULPHO ALVES - Tenho acompanhado tôdas
essas operações. E estou vendo como são fracionadas em expressões mínimas, para que surtam o efeito desejado sôbre as massas
populares, mas não sôbre homens inteligentes como V. Ex.ª.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - !:::;Jes fracionamentos inexplicáveis impressionaram-me sobremaneira. A i1ão ser que haja
"dente de coelho".

O Sr. Assis Chateaubriand (Dirigindo-se ao orador) que V. Ex.ª está um pouco excitado.

Noto

O SR. LANDULPHO ALVES - Jamais sairei da minha serenidade. Quero apenas dar um pouco de vibração às minhas
expressões .
O Sr. Assis Chateaubriand - Como esclarecimento a V. Ex.ª
devo dizer que, há um mês e pouco, fui passear nos Estados Unidos a fim de rever amigos em Washington. Oi.ivi de várias autoridades brasileiras, na nossa Embaixada, qut os bancos fizeram
operações independentes de entendimentos. li:stes rE'presentavam
quase um compromisso do Govêno Federal Brasileiro, para que
elas coincidissem com a abertura do mer;:;aúo de câmbio, a qual
não ocorreu até agora. Entretanto, para demonstrar a boa vontade do govêrno americano, muitas dessas opera~ões - de fundo
inteiramente político - foram aprovadas e nê::.~e sentido já chegaram ao Brasil as devidas comunicações. Esta explicação deveria dá-la V. Ex.a, não eu, que não sou autoridade, mas o líder
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do Senado, que responde pelo Govêrno. Foi afirmativa que ouvi,
repito, na embaixada do Brasil em Washington.
O SR. LANDULPHO ALVES blico dos Estados Unidos:

Dizia o notável homem pú-

"Irmos lá, com a nossa história, como amantes da
liberdade, ignorando essas cirruntâncias, importa em
desmentir a mais valiosa tradição àa independência americana. E todavia isto é tudo o que estamos fazendo".
E, afirmando que não será possível discutir a situação mexicana em qualquer detalhe, sem ter em ~onsideração o problema
no seu conjunto, informa que o programa do g<>vêrno Plutarco
Calles era bem definido, resultava de longa luta pela sua autodeterminação, e se resumia nos 6 pontos .:.eguintes;

Honestidade e eficiência do govêrno.
b) O interêsse pela ~ducação do povo.
e) A situação dos assuntos religiosos.
à) A determinação em que se acha o govêrno mexicano de
preservar as sua~ riquezas em recursos naturais que se
destinam às futuras gerações.

a)

E continua.
"Isto signifiça muita coisa, porém significa principalmente petróleo. O petróleo, par certo, está à raiz do
problema total".

"Eu me sinto com muita amargura, diz o declarante,
(e eu lembro ao Senado que são e~tas expressões de um
destacado cidad~.o norte-americano) , que não tenhamos
fatos a apresentar. É que, aqui, também olho a estatística com suspeição". "Nós temos um bem organizado
"serviço" nos Estados Unidos (refere-se ta,lvez ao Serviço
Secreto do truste), que está fazendo o que pode para persuadir o povo norte-americano de que êle está certo. Há
entretanto, até certa medida, o confisco, em tudo que
se vai fazendo. 'Todavia quando a grande maioria das
companhias de petróleo, pelo menos com referência a um
agrupamento de razões, aceita a lei do México, e apenas
poucas lhe fazeQ.1 reservas, há nisto motivos para levantar a questão relativa à extensão da injustiça".
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Ou no idioma do declarante:
"The fourth objective of which I would speak is the
determination of the Mexican Government to safeguard
the wealth of natural resources for future generatlons.
That spells many things, but chiefly oil. 011, of course,
is at the root of the whole proolP.m. I feel very keenly
that we have not the facts. Here, again, I am suspicious
of statistics. We have a well-organized o~l lobby in the
United States which is doing its best to persuade the
people of the United States that they have a just case.
There undoutbtedly is a measure of confisration, in the
thing whichis going on. Nevertheles, when the great
majority of the oil companies, at least aecording to one
set of figures accept the law holcl out, there is at least
reason for raising the question as to how far injustice
goes.
Eu pediria a atenção do nobre Senador pela Paraiba para o
fato de que, muitas vêzes, as informações de que S. Ex.a dispõe
e de que lança mão, não procedem senão dessas estatisticas suspeitas, adredemente preparadas para ap1esentar ao mundo uma
situação que não é aquela que corresponde à verdade e que não
pode ser revelada.
O Sr. Assis Chateaubriand - As únicas f;Statísticas que citei
foram a dos empréstimos brasileiros nos Estados Unidos e a da
progressão do nosso consumo de petróleo. Parece-me que ninguém
a contestou, nem pode contestar. Aliás, pedi ê.3ses dados ao Dr.
Glycon de Paiva, a quem enviei um cartão de agradecimento,
pois não tinha em mãos os elementos de que necessitava. Agora
jã que V. Ex.ª tanto fala em receio do imperialismo, vou contar-lhe
uma história curta ...
O SR. LANDULPHO ALVES -

Estimo que assim seja.

O Sr. Assis Chateaubriand - ... mas sigrufkativa. Encontrava-se, nos Estados Unidos, então, o saudüso f>algado Filho, grande amigo meu, como de V. Ex.a, e um dos chefes do Partido Trabalhista. S. Ex.ª me afirmou, em 1943, que a responsabilidade
pela política de retenção das bases que aqui haviarn sido construidas, era da marinha norte-americana. Chegando eu aos Estados
Unldos, tive a fortuna de jantar, na Eml.Ja1xada Brasileira, com
o Sr. Forrestal, que era o Ministro da Marinha daquele país - ho-
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mem brilhantíssimo, humanista, cidadão que fizera sua vida
como banqueiro, mas que possuia cultura. filo::,ófiea fora do comum. Houve nesse mesmo dia, um discurso que, se V. Ex.a tivesse em mãos, faria o Senado "pegar fogo" - um discurso do Governador da Califórnia, pregando a manuttuç::í.o das bases debaixo da tutela militar dos Estados Unidos.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Recordo-me bem disso, e é
por êsse motivo que devemos ter cauteia.

O SR. LANDUI,PHO ALVES -

Cautela,

~olnetudo.

O Sr. Fo.uestal comentou comigo: "Chateaubriand, você tem o depoimento do Sr. Salgado Filho e o dêsse grande idiota, que é o Senador Warren. Amanhã,
você vai almoçar comigo no "Navy Club", e ouvir a respeito as
maiores autoridades da nossa Marinha". Pois bem. Não encontrai
um só homem responsável pelos destinos da Marinha americana
que não reprovasse, da maneira mais categórica, aquela retenção,
sobretudo na América Lati'na. Lembro-me de que um dêles articulou até a seguinte frase: "No dia em que os Estados Unidos, terminada a guerra, retivessem, por qualquer motivo, uma base aeronáutica na América Latina., nesse dia o pan-americanismo estaria
terminado".
O Sr. Assis Chateaubriand -

1

O SR. LANDULPHO AI.VES - Seria um trambolho para êles.
fácil compreender, como igual o seria a "Belterra" se Ford entendesse de prosseguir no seu trabalho de produção agrícola.
É

O Sr. Assis Chateaubriqnd - Qual foi a ameaça que representou a permanência de Ford, durante sua longa atividade em
Belterra?

O SR. LANDULPHO AI,VES - Nenhuma. Era até uma segurança, porque na história das finanças internacionais foi êle uma
das maiores vitimas: quase essa gente o sacrificou. V. Ex.ª não
desconhece que Henry Ford escreveu um livro sôbre o assunto.
O Sr. Assis Chateaubriç,nd - Permite V. Ex.ª outro esclarecimento? (Assentimento do orador) - O Sr. Henry Ford quase é

sacrificado porque se embricou um dia, pela mesma política antropológica do anti-semitisr.p.o de Hitler. Foi nos Estados Unidos,
seu precursor, desencadeando ali o anti-semistimo.

-
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O SR. LANDULPHO ALVES - Certamente o nobre colega
ouviu falar do livro de Henry Ford, mas não o leu.
O Sr. Assis Chateaubriand -

Eu o li.

O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.ª pode ter lido um resumo mas não, propriamente a obra. Faço justiça à sua inteligência.
O Sr. Assis Chateaubriand - Eu o li e verifiquei que Ford
havia escrito outro, penitenciando-se publicamente, pelo que disse
em relação aos judeus .
O SR. LANDULPHO ALVES - A "medida de confisco" a que
alude o depoente, perante a Comissão do Senado norte-americano,
reside no fato de que as concessões para explorar o petróleo foram
dadas por 50 anos, com prazo de opção por mais 30 anos, em caso
de não se esgotarem as jazidas. Eram, asRim as concessões - que
em muitos casos duraram 80 anos (4/5 de século) a exaurirem a
riqueza do solo mexicano.
Mas isso, Sr. Presidente, foi concedido com a inobservância
das disposições constitucionais de então que, à semelhança do que
vinha da tradição espanhola, atribuía à Coroa, e, conseqüentemente, ao povo, tôda a riqueza do subsolo.
Daí poder o México tomar medidas drásticas contra tais concessões evidentemente ilegais, porque outorgadas contra a Constituição do país .
. E, seguindo:
"The result is that today Mexico stands in the position, having come through these revolutionary years,
of saynig. - "93 per cent of the these oil concessions were
given contrary to the laws of Mexico and the fundamental law of Mexico, the constitution of Mexico"''; and
they have the sarne reverence for constitutions down
there that we have here".
Ou, traduzindo:
"Em conseqüência disto", - continua o declarante,
- "o Mexico pôde dizer, através de anos de revolução:
98% (noventa e oito por cento) dessas concessões para
explorar petróleo foram dadas contràriamente aos dispositivos de leis do país e da sua Constituição.
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E diz ainda o depoente:
"E êles têm a mesma reverência pela sua
tuição que aqui temos pela nossa".

Consti-

As discussões foram-se acalorando de parte à parte, a fricção acentuava-se, a luta se feriu através de revoluções sucessivas,
ora conseqüentes da reação do povo e do govêrno mexicano, ora
por iniciativa e insuflação de elementos externos, diretamente ligados às concessões.
Outro ponto do govêrno revolucionário de Plutarco Calles foi
o cerceamento da liberdade de interferência estrangeira. E cita:
"A nota do Secretário de Estado Norte-Americano

(2 anos antes dessas declarações), Sr. Kelogg, na qual êle

disse, dirigindo-se ao Presidente Calles: está em julgamento perante o mundo"'.

"Seu govêrno

E comento o declarante:

"Penso no qu,.e teríamos dito se alguma coisa dêsse
quilate nos fôsse articulada por qualquer outra Nação".
Acrescenta:
"Isto foi aceito como um insulto, e ainda abrasa".
Terminando por um apêlo à Comissão do Senado Americano,
o declarante pede que evite novo conflito entre os dois países.
"pois, se outro conflito vier significará que deixamos
à vontade os fatôres de revoluções e as guerras intestinas no México..."

"Deixamos à vontade"', isto é, o govêrno, o povo norte-ameri·
cano deixava à vontade os fatôres da revolução e da guerra no
México, que eram exatamente elementos estrangeiros procedentes do território americanp representantes dos capitais internacionais.
" ... a queda do mais esperançoso dos Presidentes
que aquêle país jamais conheceu, subestimando tôdas as
suas conquistas de 117 anos de guerra pela sua liber·
dade".

-
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t:sse era Sr. Presidente, Srs. Senadores, o México do petróleo,
em mãos do truste internacional. Esta a verdade, articulada pela
mais insuspeita das testemunhas, pelo mais compreensivo dos observadores norte-americanos .
Não falo da triste sorte de outras Repúblicas da América Central, que nos refere, em constrangedoras expressões, o "MachineGun Diplomacy"', porque não foi senão a repetição ou antecipação dêsses mesmos fatos.
São os mesmos processos, a mesma gente ou gente da mesma
índole ou dos mesmos métodos, por sucessão de direitos e influências hereditárias ou ainda por tradição infernal. 1: a mesma
finança internacional a se desdobrar, por mil maneiras, em sociedades trusts monopolisadores, tôda espécie de atividade oculta ou
cometida às claras, garantidas na sua extrema audácia, por cadeia de jornais que ascendem perto de 2.000 periódicos, só nos
Estados Unidos a influírem nos govêrnos de quase todos os países, desprezando a liberdade e o direito de autodeterminação menospresando a dignidade dos povos, ferindo de morte sua economia em proveito de seu grupo, para cuja estabilidade mantêm em
constante sobressalto a vida das Nações.
Num dos últimos capítulos dêsse precioso livro "MachineGun Diplomacy", apresenta êle, através do depoimento do Sr. Manuel Guy Inman perante a Sub-Comissão da Comissão de Relações do Senado Americano, em fevereiro de 1925, fatos que não
podem ser ignorados. Falando da expansão norte-americana, por
intermédio dos trusts, em tôda a América relata o que se passa
em todos os países sujeitos à sua ação devastadora e egoista. No
tocante ao México diz: "O México onde os norte-americanos possuem 1/3 dos Cr$ 2.500.000.000 de dólares da riqueza da Nação
(cálculo da época) e 73% das terras de petróleo e a mais larga parte dos 54.874.557 acres de terra em mãos de estrangeiros (área
igual às da França, Espanha, Portugal e Suíça, reunidas) e onde
o representante financeiro norte-americano é o plenipotenciário
mais importante". E terminando: - "afinal, êsses 6 países (falando já então, do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e
Venezuela) se encontram a "tremer em suas bases" imaginando
quanto tempo durará até que o inevitável chegue, ou, em inglês:
"But these six countries are trembling in their boots,
wondering how longe before the inevitable must arrive".
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Depois de se referir, em largos traços, à política de não intervenção, desenvolvida pelos Estados Unidos, da "Doutrina de Monroe" para cá, diz textualmente o "Machine-Gun Diplomacy":
Yet recent administrations have sought to place the
stamp of government approval upon colonization exploitation and conquest by international financiers for
private profit. Our army, navy and marines are expected
to be available to defend the property and investments
of individuals who unsatisfied with normal profits to be
derived from legimate business at home, sek to procure
large returns or foreign loans and investments".
O Sr. Assis Chateaubriand - V. Ex.ª corrobora as expressões
das metralhadoras no Paraguai? Pois saiba V. Ex.ª que os capitais
norte-americanos estão enchendo aquêle país.

O SR. LANDULPHO ALVES - No dia em que entregarmos o
nosso petróleo, êsse "ineyitável" chegará. Tenha V. Ex.ª plena
certeza disso.
O Sr. Assis Chateaubriand - Se assim é, perguntaria a V.
Ex.ª por que a diplomacia americana se bateu com intransigên·

eia para que os holande1;es dessem independência à Indonésia,
onde existe a maior fonte de petróleo?

O SR. LANDULPHO ALVES - É mu~to interessante a per·
gunta de V. Ex.ª e deixo ao nobre colega a missão de dar a resposta.
É pergunta quase ingênmt para o caso atual.
O Sr. Assis Chateaubriand -

Por que ingênua?

O SR. LANDULPHO ALVES - Sabe V. Ex.ª que o que interessa aos americanos não ~ a Indonésia, mas as riquezas da América.. Os americanos preci:mm dar esta aparência de diplomacia,
revelando interêsse pela aiorte dos outros para ficarem bem perante a opinião do mundo, V. Ex.ª o sabe muito bem.
O Sr. Assis Chateaubriand -

petróleo, segundo publicações.

A Indonésia é a maior fonte de

O SR. LANDULPHO ALVES - Os americanos não se interessam pela Indonésia, já ip disse, mas pelas riquezas da América.

-

191 -

uma contradição de V. Ex.ª.
Então, a diplomacia norte-americana teria que lutar com os países coloniais da metrópole européia, contaminados todos pelo
mesmo ideal democrático do mundo. V. Ex.ª está fazendo uma
das mais belas dissertações de sociólogo. Está subindo do "Vale
dos Reis" para a Babilônia.
O Sr. Assis Chateaubriand -

É

O SR. LANDULPHO ALVES - lilsses risinhos de V. Ex.a são
por demais conhecidos e serão tomados nos devidos têrmos .
O Sr. Assis Chateaubriand - As Nações Unidas acabaram
com os colonialistas do mundo; e V. Ex.ª vê os franceses amuados
com o Govêrno, que deseja dar independência à Africa do Norte.

O SR. LANDULPHO ALVES -

Ou versando:

Não obstante, administrações recentes têm consentido em apor o sêlo de aprovação do govêrno sôbre ativividades ligadas a colonização, exploração e conquista,
levadas a efeito pela finança internacional. ..
De novo peço ao Senado que atente bem para essa assertiva:
. . . visando o proveito privado.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª um aparte?
(Assentimento do orador) - Desejo afirmar minha integral so-

lidariedade com V. Ex.a, através de sua formosa oração.
O SR. LANDULPHO ALVES de V. Ex.ª sôbre o assunto.

Obrigado. Conheço bem a tese

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permita, porém, que focalize um aspecto para que essa conformidade se torne cada vez
mais perfeita.

O SR. LANDULPHO ALVES prazer.

Ouvirei V. Ex.a com muito

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Tenho para mim, precisando
o discurso de V. Ex.ª, que a critica de V. Ex.ª não é ao Govêrno
americano, tampouco ao povo americano.
O SR. LANDULPHO ALVES - Absolutamente. Considero
coisas inteiramente distintas: capital internacional e povo americano.
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti ---t V. Ex.ª critica os trustes internacionais, ocultos, nocivos. Estau' de acôrdo com o meu nobre
colega. Sou grande admirador do povo americano, proclamo suas
e.xcelsas virtudes, mas condenei, condeno e condenarei a ação
dêstes trustes. A diferença, como V. Ex.ª afirmou, é muito grande
entre capital americano e trustes. Defenderei, enquanto puder,
nossa autonomia na política do petróleo.
O SR. LANDULPHO ALVES - Compreendo perfeitamente o
ponto de vista de V. Ex.ª. Ainda ontem, afirmei aqui - V. Ex.ª
deve estar lembrado - que não se trata de capital americano e
sim internacional, sem pátria, capital que se acomoda em qualquer canto onde se veja defendido.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. O que desejo tornar público é a opinião do nobre colega, para que não se estabeleça confusão e dela se tire partido contra as idéias nobres de V.

Ex.ª.

O SR. LANDULPHO ALVES -

Muito obrigado a V. Ex.ª.

O Sr. Onofre Gomes - Permite V. Ex.ª um aparte? - (Assentimento do orador) -- No entanto, o nobre colega insiste reiteradamente em focalizar a palavra "americano".
O SR. LANDULPHQ ALVES O Sr. Onofre
com algarismos?

Gome~

-

Sim.

Não seria mais simples exemplificar

O Sr. Assis Chateaul>riand - O povo e o Govêrno americanos
são contra essa politica, que nada representa, em face da reação
dêsse mesmo povo e dêsse mesmo Govêrno.
O SR. LANDULPHO ALVES - Vou muito além, Senhores Senadores. Chego a dizer que o Govêrno americano muitas vêzes
a endossa, tal o prestígio enorme que têm essas fôrças, constituindo verdadeiro supergovêrno do mundo, o que não é novidade.
Essa a razão.
Sr. Assis Chateaubriand -

supergovêrno no mundo?

Onde atuam essas fôrças como
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O SR. LANDULPHO ALVES - Ontem, eu disse ao Senado
que êsses podêres se subordinam a essas fôrças, tão poderosas elas
são.
O Sr. Onofre Gomes - Sabe V. Ex.a que o grande poder do
mundo é o comércio. Todo poder político está submetido ao poder
do comércio .
O Sr. Assis Chateaubriand -

Perfeitamente.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Por isso mesmo precisamos
ter cautela, para não nos lançarmos de braços abertos nas mãos
de exploradores do comércio .
O Sr. Assis Chateaubriand -

São mais inteligentes.

Na índia não há essa cautela.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Meu caro colega, está muito
longe a índia. Não posso chegar até lá.
O Sr. Apolônio Sales -

Permite o nobre orador um aparte?

O SR. LANDULPHO ALVES - Com muito prazer.
O Sr. Apolônio Sales - Desejava de V. Ex.a um esclarecimento. Se bem entendi, o meu nobre colega atribui os rasgos de
liberalidade e tolerância americanas, que culminaram com o banimento do colonialismo, ao ponto de se registrar a liberdade plena das Filipinas e o regime admirável de Pôrto Rico. V. Ex.ª
atribui tudo a simples propósitos de captação da simpatia mundial?
O SR. LANDULPHO ALVES - Em grande parte, sim: mesmo porque, ao entregarem o dinheiro, o capital, os americanos
souberam vinculá-lo de tal forma que jamais escapará à sua influência.
O Sr. Apolônio Sales - Nesse caso, completo meu raciocínio.
Se V. Ex.ª assim se expressa, choca-me profundamente, atribuindo o fato à influência do truste junto ao Govêrno americano. Eu,
ao contrário, o atribuo ao sentimento do povo americano, que
exigiu essa liberdade. Se V. Ex.ª chega a dizer que o povo americano, culto como é, não pôde fugir à influência do truste, até em
atos de tão nobre política de respeito à liberdade, então acabou-se
a liberdade.
13 - 24 397
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O SR. LANDULPHO ALVES - Posso dar a V. Ex.ª meu próprio testemunho.
Encontrava-me nos Estados Unidos quando se fazia a maior
campanha, realmente do povo, e o Govêrno teve que ceder.
O Sr. Apolônio Sales - Não foi para conquistar a simpatia
do mundo; mas, para cumprir determinação do povo.
O Sr. Plínio Pompeu - Permita-me o nobre orado:r um aparte. Tem o nobre colega mêdo do capital estrangeiro em nosso País?
OU tem mêdo dos canhões que possa trazer atrás de si?
O SR. LANDULPHO ALVES - Para responder à pergunta do
nobre colega é preciso que S. Ex.ª retire de suas palavras a expressão "mêdo". Desconheço o que seja mêdo. Para mim não existe
essa palavra. E meu País não tem mêdo, seja do que fôr.
O Sr. Plínio Pompeu -

Posso substituí-la por "precaução'".

O Sr. Kerginaldo Ca~;alcanti - O de que precisamos é de ter
cautela. "Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém".
O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero ao nobre orador que faltam apenas 2 minutos para o término
da hora do expediente.
O Sr. Onofre Gomes·- Sr. Presidente, peço a V. Ex.ª consulte
o Senado sôbre se concede a prorrogação, por meia hora, do expediente, para que o nobre Senador Landulpho Alves conclua seu
discurso.
O SR. PRESIDENTg - Os Srs. Senadores que aprovam o
requerimento de prorrogação regimental da hora do expediente,
formulado pelo nobre S~nador Onofre Gomes, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a pal~vra o nobre Senador Landulpho Alves.
O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, agradeço ao
nobre Senador Onofre Gomes e ao Senado a gentileza da prorrogação da hora do expedtente, não para terminar meu discurso,
mas para continuar nas considerações que venho expendendo.
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O Sr. Assis Chateaubriand - Estamos ouvindo V. Ex.ª com
grande satisfação; e permita V. Ex.ª um aparte que, prometo, será
o último. Não mais interromperei V. Ex.ª, a fim de que o Senado,
tranqüilamente, ouça o ilustre representante da Bahia. V. Ex.a
empregou a expressão: "finanças internacionais". Ora, meu nobre colega, nos grandes investimentos não há nenhuma finança
que não seja internacional. Os papéis dêsses emprendimentos são
cotados nas bolsas de Amsterdam, de Nova York ou de Paris, e
qualquer pessoa pode adquiri-los. Por isso, muitas vêzes, no dia
seguinte, o destino de uma das companhias está modificado. Quer
V. Ex.ª um exemplo? A Brazilian Warrant, que era um dêsses espantalhos, pois todo mundo que chegava até a praça de Santos
se sentia inquieto quanto aos negócios de café, tornou-se uma
companhia de brasileiros. Continua com sua sede em Londres, lá
trabalha, mas como os brasileiros compraram tôdas as ações, êles
é que controlam a emprêsa.
O SR. LANDULPHO ALVES - Pediria ao nobre Senador
pela Paraíba permissão para dar-lhe um esclarecimento. Estou falando em linguagem de finança internacional porque me dirijo a
homens de elevado nível de inteligência, dos quais V. Ex.a é um dos
protótipos .
O Sr. Assis Chateaubriand -

Muito obrigado a V. Ex.ª.

O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.a não ignora que a expressão "finança internacional" é hoje sinônima de trustes internacionais, dos grandes cartéis internacionais. Não se trata
desta ou daquela emprêsa controlar esta ou aquela bôlsa; trata-se de evitar que poderosas organizações venham sugar, com os
seus tentáculos, a riqueza de um povo - no caso, o nosso petróleo ...
O Sr. Plínio Pompeu - Se êsse contrôle estiver de acôrdo com
as leis brasileiras, não haverá inconveniente.
O SR. LANDULPHO ALVES deseja, a despeito da sua fôrça.

. . . para fazer

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti leiras perigosas.

Precisamos evitar leis brasi-

dêle o que

-
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Foram êsses trustes que puderam organizar, no mundo inteiro, a produção em massa.
Sr. Assis Chateaubriand. -

O SR. LANDULPHO ALVES - Mais adiante, diz êle, Sr. Presidente:
"Nosso exército, nossa armada e nossos marinheiros
devem estar prontos para defender a propriedade (o grifo
é nosso) e investimento do capital de indivíduos (também é nosso o grifo) que, não satisfeitos com o proveito
normal que deve derivar de negócios legítimos dentro
de suas fronteiras, procuram maiores rendimentos em
empréstimos e investimentos no exterior."
E adiante:
'"Os Estados Unidos, conduzindo essas guerras não
declaradas, em nome da "Diplomacia à Base da Metralhadora", violam seus compromissos de manter a paz
no hemisfério ocidental, protegendo-o contra invasões
armadas".
No original:
"leading tr+ese undeclared peace-time-wars in the
name of "mach:ine-gun diplomacy" violates its pledge to
maihtain the pe;ace of the western hemisphere and protect
it against armec.l invasion".
Agora, Sr. Presidente, passo a apreciar o assunto em função
do que se verificou na B,epública Argentina.
Na República Argentina

Hão de dizer alguns dos que me honram com a sua atenção
que os fatos referidos sã.o de um passado um tanto remoto e que
as condições de hoje são outras.
Assim concebem alguns. Eu não vou a tanto e apenas afirmo
que os métodos de imperialismo estão modificados. Em vez de imperialismo por ocupação física do solo, êle está se verificando, ainda mais fortemente, pelp capital.
Mas é êsse o engano, Sr. Presidente, engano pelo qual muitos
se deixam levar por caµiinhos adrede preparados pelos próprios
trustes monopolizadores do Petróleo.
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Tudo aquilo e muito mais que achei por bem não apreciar
aqui, teria passado em julgado na História e nenhum valor atual
teria para as relações políticas e econômicas entre os povos, se
não estivéssemos a registrar, agora mesmo, fatos de atual gravidade.
São de ontem os acontecimentos registrados na República
Argentina. Quem quer que os ignore terá relato amplo e minucioso neste livro sob o título: "Petróleo-Argentino - de 1922 a 1930
e a rutura dos trustes petrolíferos inglêses e norte-americanos a
10 de agôsto de 1929". De autoria do General Engenheiro Enrique
Mosconi, é uma obra que precisa ser lida por todos os brasileiros,
principalmente aquêles de responsabilidade na vida do País e
que se deixam ludibriar pela lábia, as farsas e os engodas dos que
querem estrangular a Nação, controlando-lhe as mais importantes
fontes da sua economia.
A figura do General Mosconi surgiu nesses episódios como a
de um predestinado e a história de sua influência decisiva na economia petrolífera da Argentina é curta, mas tem características
de uma epopéia.
Era o grande soldado argentino Diretor do Serviço de Aviação
Militar de seu pais, quando por ocasião de exercícios que realizava
com seus oficiais e cadetes, em 1922, careceu de mais alguns litros
de gasolina de aviação, para terminar as últimas provas. Mandou
um seu oficial à bomba mais próxima (da Standard Oil), requisitar
a gasolina necessária ao término dos exercícios. Teve a surprêsa
de uma resposta pela qual o artigo não podia ser entregue senão
a dinheiro. Fêz voltar o seu emissário que deveria perguntar se a
Nação devia algo à Standard Oil e insistir na entrega da gasolina.
A resposta ainda foi negativa, alegando o agente da Companhia
que para alterar êsse critério seria necessário obter ordem de
Nova York.
Por uma questão de ética, não consta do livro do General Mosconi como êle realmente procedeu nesse momento. Fêz apenas
o que qualquer outro faria: mandou o mesmo oficial, acompanhado de alguns soldados, buscar a gasolina necessária.
Imaginou, então, o saudoso General Mosconi o que isso poderia representar. Informa em seu citado livro, à página 17:
"Surpreendido, perguntei a mim mesmo: e se em lugar de se tratar de um simples raid de treinamento, se
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devesse cumprir uma ordem de atacar uma esquadra inimiga que ameaçasse com seus canhões a cidade de Buenos Aires ou então se se tivesse de realizar, prontamente,
um ataque aéreo contra uma formação inimiga que pusesse em perigo a Capital Federal, que faríamos em tal circunstância, em virtude da qual, pela torpe atitude de um
comerciante, nos víssemos impedidos de levantar vôo dos
nossos aviões, por carecermos de combustível para êles?"
"Esta reflexão mordeu-me o espírito'", continua o General Mosconi. "Propus-me então a aclarar o assunto, pessoalmente, e com êsse fim fui ao escritório central da West
índia Co., filial da Standard Oil Co. de Nova Jersey, que
era a emprêsa em questão. Solicitada a entrevista com o
gerente, encontrei-me em pequena sala de despacho, instalada à maneira norte-americana, e ao centro, frente a
uma mesa pequena, um senhor relativamente jovem, em
cuja opulenta aparência sustentava um cigarro de dimensões extrnordínárfas. Trocadas as saudações de estilo, manifestei-lhe os objetivos da minha vista e a estranheza que me causou o resultado das gestões do oficial que se encar:regava da compra da gasolina.
- Sim, senr+or, é exato - contestou-me o interlocutor - êste é o costume da nossa Companhia".
- "Considero - disse-lhe, então, o general - que o
serviço de Aeroni3,tica do Exército não deve um só centavo à" sua Companhia; que se trata de uma operação militar dependente \[lo Ministério da Guerra e que, assim
sendo, não só m(~ surpreende sua manifestação e exigência, mas também que as considero impertinentes e não
as aceito".
"Guardei coinigo - diz o grande general sul-americano, o que por cortesia não lhe disse. "E ali mesmo
(continua) no próprio escritório me propus, jurando a
mim mesmo (o grifo é nosso), cooperar, por todos os
meios legais, parii romper os trustes. E designado Diretor
Geral do IPE, em 19 de outubro de 1922, realizei tal
propósito, sete anos depois, para o bem e progresso da
nossa Pátria e maior vantagem de seus habitantes. (Página 17).
E ao terminar o relato do episódio, diz o General Mosconi:
"Foi assim que a contrariedade que provocou a West
índia Oil Co. copstituiu o primeiro filamento que mais
tarde ganha vigor e se transforma em verdadeira raiz a
nutrir a planta que assim nascera e crescera durante o
primeiro período de 1922 a 1928, do Yacimientos Petrolí-
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feras Fiscales; floresce, dá frutos úberrimos, no segundo
período de 1928 a 1930, tomando proporções de frondosa
e robusta árvore. (Página 18).
Pôs desde logo mão à obra, e, dentro em pouco, tinha o General Mosconi vencido a primeira etapa que consistia no melhor
aparelhamento e organização do organismo encarregado da grande tarefa, a qual se denominava Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
"Novo organismo (diz o autor) haveria de produzir
combustível líquido de que carecia o país, em qualidade e
quantidade, eliminando, assim, para a Nação o estado de
perigo e inferioridade (o grifo é nosso) em que até aquele
momento se encontrava". (Página 19).
Não foi pequena a luta em que se teve de empenhar para consegui-lo na mais brilhante vitória, aliás, já registrada entre fôrças que se defrontam em batalha de índole econômica. Todos os
trustes monopolizadores se movimentaram, pondo em ação todos
os meios ao seu aléance para enfrentar o Govêrno argentino. O
General Mosconi portou-se com dignidade, inteligência, tenacidade e patriotismo, dando ao mundo exemplo de como podem os povos menos desenvolvidos libertar-se das garras leoninas dos monopolizadores do petróleo, reconquistando sua independência econômica e o seu direito de auto-determinação.
E ainda estamos como que sentindo, Sr. Presidente, o calor
dêsses acontecimentos da história econômica da República irmã,
para que não nos deixemos ficar abstraídos, dormentes ou inativos, diante da tremenda ameaça que recai sôbre a Nação Brasileira.
Mais adiante verá o Senado como se processaram os acontecimentos da República Argentina, para poder aquilatar da obra
imensa do General Enrique Mosconi, em cujo coração pulsou tôda
a Nação platina. Foi a vontade férrea de um homem, a conduzir
o pensamento e a vontade da Nação inteira, que produziria êsses
providenciais efeitos, de tão larga repercussão, na hora crucial
ciue atravessam os povos, notadamente as nações latino-americanas.
Para que o Senado tenha uma idéia das proporções da luta
entre o Govêrno Argentino, na pessoa do seu insigne General, e as
companhias de petróleo que perdiam as bases em que vinham firmando a usurpação da riqueza petrolífera do País vizinho e amigo,
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basta referir que tôdas elas mandaram para Buenos Aires os seus
melhores homens e respectivas equipes, treinadas na batalha do
petróleo no mundo inteiro para, dali mesmo, da Capital platina,
por todos os processos possíveis e imagináveis, velados ou descobertos, combater a organização oficial que dava por terra com
seus planos de açambarcamento.
Por vários meses se feriu a luta, sustentado o General Mosconi, invariàvelmente, pelo seu Govêrno. Momentos de perigo e de
fracasso sobrevieram e foram superados, horas amargas, vividas,
mas atravessadas com inteligência e com glória.
Ao cabo de alguns meses, Sr. Presidente, eram os próprios
maiorais dos trustes açambarcadores que convidavam o General
Mosconi para um almôço, em que acabaram por declarar a sua
rendição e a deliberação em que estavam de deixar o país.
Cometimentos desta ordem, Sr. Presidente, que enchem de
orgulho as nações que os alcançam, devemos conhecer e evocar,
sempre que encaramos o problema brasileiro do petróleo.
Pouco valem os argumentos contrários, tendenciosos ou inocentes, de conhecedores ou leigos. Se, de alguma forma, prejudicam os interêsses mais aftas do Brasil, são rebatidos e anulados
pelo senso da realidade e o espírito de determinação da nossa
gente.
Temos recursos em homens e recursos financeiros para explorar o nosso petróleo, co~no para refinar aqui o óleo bruto estrangeiro. Só um fator, aliás poderoso, nos é contrário a essa prática:
é a finança internacional, ambiciosa, monopolista e impertinente,
que procura por todos os rneios, dignos ou indignos, embaraçar-nos
os passos, em seu proveito exclusivo.
Demonstra-lo-emas adiante, Sr. Presidente, com argumentos
irrefutáveis como apontaremos, aos olhos e à consciência da Nação,
os meios solertes de que lançam mãos êsses monopolizadores internacionais para nos estrangular, embaraçando-nos e cerceando-nos na marcha ascensional do nosso progresso.
O Sr. Plínio Pompeu - Opina V. Ex.ª que podemos refinar
petróleo estrangeiro. Pois bem, se como V. Ex.ª afirma, êsses estrangeiros monopolizam O/ produto e não permitem a exploração
do nosso petróleo não poderão êles também fechar a qualquer
momento a exportação de óleo bruto para o Brasil?
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O SR. LANDULPHO ALVES - Não será fácil fazê-lo. V. Ex.ª,
que estudou o assunto, sabe que há, no problema do petróleo, urna
circunstância que nos é favorável em qualquer oportunidade: o
grande excesso de óleo bruto sôbre as necessidades atuais do mundo. Tanto que a pr€ocupação dessa gente, no que diz respeito às
nossas jazidas, é deixá-las fechadas, porque o mundo não precisa
de tanto petróleo. Trarão para aqui o de que necessitarmos, sem
perfurarmos nossa terra. Além do mais, não poderá haver contrôle
absoluto sem perda de dinheiro. Poderão sustentar o negócio por
alguns meses, mas não por alguns anos.
O Sr. Plínio Pompeu - Então não são tão poderosos assim,
visto não poderem suportar tal situação.
O SR. LANDULPHO ALVES - Não é questão de poder, mas
de juros. O capital empregado está em função dos juros, e não
podem perdê-los por muito tempo.
O Sr. Plínio Pompeu - Se não mandassem o óleo bruto, mandariam o petróleo destilado e teríamos que o comprar, pois não
haveria outro meio de atender às nossas prementes necessidades.
O SR. LANDULPHO ALVES - Já se foi o tempo em que o
pirata, quando não roubava, impunha os preços vis.
Mas, voltemos à maravilhosa e imortal obra de Mosconi.
Desde o prólogo, o livro do General emérito nos revela fatos
profundamente impr€ssionantes.
O seu esfôrço se concretizava, como afirma Mosconi, "em
obra que tendia a eliminar, em absoluto, da República Argentina,
o trinômio perigo, inferioridade e desvantagem, pois que ao lado
do perigo e da inferioridade proclamados pelos interêsses ocultos,
era preciso eliminar a "desvantagem de uma contínua, incessante e elevada drenagem de ouro'"'.
Eram bem as características do problema brasileiro do petróleo na hora atual, Sr. Presidente.
Tinham os argentinos descoberto, há mais de um século
(1847), o petróleo no seu país. Salvo informes lendários, o certo é
que foi naquele ano que se teria feito a descoberta "dêsse produto
de poder eterno", como o chamou o General Mosconi.
Já em 1850 se dava concessão à companhia de querosene de
Juje:fia para explorá-lo.
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Era nessa ocasião também incipiente a grande indústria hoje
de proporções gigantescas nos Estados Unidos, a qual só tomou
incremento, ali como em todo mundo, com o emprêgo do motor de
explosão. Já em 1887, um grande capital de 2.000.000 (dois milhões)
de pesos argentinos foi pôsto a serviço da Companhia Mendonciana de Petróleo, que veio a produzir 8.000 (oito mil toneladas) do produto e já construia um oleoduto de 40 quilômetros e se iniciava
a construção de uma destilaria quando uma dessa exploração desgraçadamente fracassava" (refere Mosconi). Naquele tempo (1857),
a produção mundial de petróleo era estimada em 275.000 toneladas.
Em 1953, já atingia acêrca de 260.000.000 (duzentos e sessenta milhões) de toneladas. Cita o autor que "até 1872, não se conhecia
do petróleo qualquer valor comercial, pois na Rússia se haviam
encontrado fontes dêsse combustível que produziam de 5 a 15 milhões de poods (pêso russo equivalente a 36 libras-pêso, ou seja,
cêrca de 76,326 kg). Assim, era 92.000 (noventa e duas mil) toneladas a 275.000 (duzentas e setenta e seis mil) toneladas de
petróleo que se podiam a4quirir com o trabalho único de recolhê-lo as suas fontes".
Informa ainda que "os lagos dêsse óleo formados nas depressões naturais do terreno, na Rússia, eram queimados ou deixados
correr livremente. apesar do perigo que representavam para os
vizinhos 11 •
A indústria argentina tem daquela época um estacionamento
de 40 anos, à vista dessa circunstància, de pouca ou nenhuma aplicação para o produto. Só em 1907, com o supreendente encontro
do petróleo, quando se perfurava em busca de água potável, em
Comodoro Rivadá.via, passou a ter mais interêsse o combustível
argentino. A perfuração em Comodoro Rivadávia, ao alcançar 530
metros, revelou petróleo. "Ii'oi no dia de Santa Lúcia, de 1907" dizia o autor. Sr. Presidente. V. Ex.ª e o Senado notarão que a ocorrência de Comodoro Rivad<1via se deu em 1907.
O SR. PRESIDENTE (Fa.ze:ndo soar os timpmws) - Pondero
ao nobre orador que faltam apenas três minutos para o término da
prorrogação da hora do expediente.

ests

O SR. LA.NDULPHO ALVES part~

do meu discurso.

Vou terminar, Sr. Presidente,
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Já em dezembro do mesmo ano, e Govêrno da República promulgava lei que considerava proibidas a permissão de pesquisas e a
exploração do petróleo em todos os arredores de Comodoro Rivadávia, num raio de 5 léguas quilométricas (suponho que a 30 quilômetros), a partir do centro da cidade. Aliás, já em 1903, o Govêrno
argentino tomava medidas legais preventivas relativamente às
terras que contivessem reservas minerais em todo o território.
O Sr. Plínio Pompeu - O Govêrno brasileiro fêz o mesmo na
Bahia, mediante um decreto. Numa certa área do Recôncavo baiano, o petróleo só pode ser explorado pelo Conselho Nacional do Petróleo. E fêz muito bem.
O SR. LANDULPHO ALVES -

Perfeitamente.

"O primeiro poço - informa o autor - até 31 de dezembro do ano de seu descobrimento - atente bem o Senado nesta circunstância, para que não tomemos parte
em nutrir o pessimismo de alguns elementos - produziu
18 (dezoito) metros cúbicos de petróleo. Outras duas perfurações de 535 metros deram mais tarde, em 1908, cêrca
de 1.820 (mil oitocentos e vinte) metros cúbicos"'.
E assim a exploração petrolífera argentina foi-se arrastando
pelas dificuldades que tinha de enfrentar.
"De 1914 em diante, tomou maior incremento, com
a descoberta, por processos já então científicos, de petróleo na região de Huincul, na cordilheira. Em 1916, depois
de ingentes esforços, abria-se um poço nessa região, com
606 metros de perfuração apenas. Em 1918, deu tão sômente 12.655 (doze mil, seiscentos e cinqüenta e cinco)
litros, ascendendo a 109.400 (cento e nove mil e quatrocentos) litros em 1922".
Sr. Presidente, termino o meu discurso nesta parte para prosseguir em outra sessão, se o Senado o permitir. (Muito bem! Muito
bem! Palmas).

SESSAO EM 23 DE OUTUBRO DE 1952
Expediente

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, interrompido, por se l)aver esgotado a hora do expediente, retomo o curso
das afirmações que vinha formulando, acêrca das aplicações do capital americano, no Brasil, durante e depois da última gm~rra mundial. Não tinha o propósito de volver ao assunto, o qual já hei suficientemente explorado, em sucessivos debates nesta Casa. Um
aparte, oferecido à última oração do nobre Senador Domingos Velasco, suscitou novamente a controvérsia, que agora aqui levanto.
Eis a psicose nacionalista em armas, tocando o boré, na taba em
alvorôto. Sua fantasia, entre fúnebre e delirante, anuncia o suicídio da soberania brasileira, nas mãos do capitalismo internacional. 1:sse capitalismo bate às nossas portas, com o objetivo de nos
devorar. Ai dos brasileiros, se consentirem que êle se disponha a
agir, mais cevado do que está. É preciso mandar que êle passe de
largo, porque só assim estaremos preservando esta pátria para
os nossos filhos e os nossos descendentes.
Não sou, como pretende um dos ilustres antagonistas aqui,
mais amigo dos Estados Unidos do Norte do que dêstes nossos Estados Unidos do Sul.
Filho de um país pobre, no curso ainda primário do seu desenvolvimento, tenho que ser por esta e outras razões mais amigo da
minha terra que de qualquer outra. Com efeito, por que haveria
de carecer os Estados Unidos da minha solicitude, quando têm
êles mais de 130 milhões de filhos para cuidar da sua grandeza e
do seu progresso? Admiro os Estados Unidos, tanto quanto o amo.
Sem êles, por certo, a América não seria o continente livre que é
hoje. Quem acredita que, sem a doutrina de Monroe, as lutas pelos
despojos territoriais dos continentes destituídos de fôrça material
não se teriam estendido ao nosso? Da rivalidade que se feriu du-
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rante o século passado, na Africa, na Asia e na Oceania, teria escapado êste hemisfério?
Não é, como já disse ao Senado, que os Estados Unidos
da América dispusessem de recursos materiais para isso: tinham,
entretanto, fôrça moral. A segurança dessa fôrça moral foi dada
pelo sea power, o qual reforçou a esplêndida vitória de Lord Nelson contra o poder napoleônico, nas batalhas de Trafalgar e de
Abukir. Afirmado o ascendente britânico no oceano, os Estados
Unidos tinham garantido o monroismo. A América seria dos americanos, como ficou sendo. O poder naval britânico era a couraça,
de que não dispunha a jovem democracia do Norte para assegurar
a estabilidade e o desenvolvimento dos outros irmãos do continente.
Canning ratifica um processo de emancipação que no fundo é obra
do gênio maravilhoso de Pitt e de Lord Nelson.
O Sr. Onofre Gomes - V. Ex.ª está interpretando perfeitamente os acontecimentos históricos. A cobertura que recebemos
dos inglêses foi em conseqüência da atuação dos norte-americanos.
1

O SR. ASSIS CHATEA11JBRIAND - Muito obrigado a V. Ex.a,
sempre tão benevolente para comigo. Tôda a vez que usa da palavra nesta Casa, o Senador Onofre Gomes o faz com sabedoria e
bom senso, capazes de guia:r o povo brasileiro, tanto no campo interno como na órbita internacional.
O Sr. Joaquim Pires -- Apoiado.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Mostrava eu, Sr. Presidente, no final da minhã última oração, que um dos investimentos,
aparentemente mais intere~santes, do capital americano no Brasil,
foi o que o Sr. Ford trouxe, inclusive para a Amazônia. Sabe o Senado que essa emprêsa vinha atrozmente sendo combatida em
nosso pais e interpretada, no seu tempo, durante anos seguidos,
como uma ponta de lança qo imperialismo americano na Bacia da
Tapajônia.
A iniciativa do Sr. Ford, na América Latina, correspondia outra do seu colega, Sr. Firestone, na Africa. Os dois eram levados,
um à Libéria e outro ao Bra,.sil, por finalidades estritamente econômicas, decorrentes da fixaçífo dos preços da borracha pela convenção de Londres. A indústria automobilística se encontra em frente
a preços reputados elevados, que inglêses e holandeses haviam es-
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tabelecido para os suprimentos de borracha às grandes indústrias
de pneumáticos de Akron. Obstinaram-se em combatê-los Ford e
Firestone. Tal a origem das duas bases de auto-suficiência que o
Sr. Firestone, na Africa, e o Sr. Ford, na Amazônia, entenderam
criar.
Que vimos, depois, Sr. Presidente? Ao cabo de quase 25 anos
de atividade agrícola, aqui, no grande vale, o Sr. Ford se confessaria malogrado nos dois investimentos que o haviam feito despender, na Tapajônia, perto de 113 milhões de dólares. Fordlândia e
Belterra eram dois fracassos para aquêle que as fundara. Essas
"possessões", que os "nacionalistas" caboclos imaginavam perigosas e nocivas infiltrações do imperialismo americano no Brasil, foram ter às mãos do Govêrno federal, em virtude de uma vênia simbólica que lhe fizera o concessionário "branco" de Detroit.
Ou antes, foi o aumento da produção da borracha quem precipitou a queda dos preços. Não quiseram os holandeses acompanhar
os inglêses no convênio feito, suponho em 22 ou 24. Nunca houve
trustes de plantadores de hevea. :f!:sses eram numerosos e desunidos. As plantações cresceram em tôda a parte, com a demanda
da borracha, em virtude, principalmente, da expansão da indústria automobilística.
A própria Ford pagou as indenizações da liquidação dos negócios aos seus trabalhadores, entregando Belterra, por 5 milhões
de cruzeiros. Tal o triste fim de uma das maiores aventuras imperialistas do Amazonas. E as outras, do Port of Pará, da Amazon
River, da Amazon Telegraph e da Madeira-Mamoré? As duas companhias de transportes fluviais e a de transporte ferroviário foram
tôdas à falência, pela derrocada da hevea silvestre. Da Amazon Telegraph, até os cabos foram levantados do fundo do rio-mar. Sucumbiu tudo com que sonhara o imperialismo ianque. Salva só ficaria Belém, redimida da fôrça amarela por um gesto filantrópico
do Sr. Farquhar, que contratou Oswaldo Cruz para erradicá-la da
metrópole paraense.
O Sr. Landulpho Alves -

V. Ex.ª permite um aparte?

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

Com muito prazer.

O Sr. Landulpho Alves - A Ford jamais foi do grupo do capitalismo internacional, isto é, do grupo dos trustes internacionais,
que apavoram hoje a humanidade. A Ford estabeleceu-se no Ama-
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zonas com o intuito de se livrar exatamente dos perigos que para
ela representava o capitalismo internacional, empenhado na exploração da borracha no Extremo Oriente. Quando o truste da
borracha compreendeu que a Ford era capaz de produzir o bastante
para lhe fazer frente, êle se entregou à própria Ford. Daí a desistência dos trabalhos feitos por esta companhia no Brasil. A história é esta, V. Ex.ª deve conhecê-la em detalhes, mas se porventura não a conhece, pode ter a certeza de que se passou nestes
têrmos.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Conheço o assunto, que
reveste diferentes aspectos interessantes dentro da própria economia americana. Os preços da borracha cairam, não pelas razões
que alega o nobre colega representante da Bahia ...
O Sr. Landulpho Alves - Perdão! Não me referi à queda dos
preços e sim à concorrência entre os dois grupos .

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

Não havia concorrência,
meu nobre colega. Os holandeses saíram do pool, organizado pelos
inglêses para defesa dos p1,:eços da borracha e essa retirada coincidiu com o aumento consiperável de produção da hevea de plantação.
O Sr. Landulpho Alves -

glêses.

Mas financiado pelos trustes in-

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Nunca houve truste de
borracha na Inglaterra e sim uma política de defesa dos preços,
que se vinham aviltando, pela exploração intensiva dos seringais
de plantação. O aumento considerável da produção determinou a
baixa dos preços. Mas o Sr. Edsel, como o Sr. Ford, era de tal modo
entusiasta da possibilidad1= da produção amazônica e da auto-suficiência de borracha dentro do seu consórcio, que insistiu na emprêsa.. E chegou, afinal, a. Companhia, depois da sua morte, à
evidência da impossibilidade de atingir o fim a que se propusera,
pelo menos na barranca c'l.o Tapajós.
Não desejo, porém, desviar a atenção para um problema que
não é o que me trouxe à tribuna. Pretendo hoje situar aqui a posição precária de quase tôdas as companhias americanas de serviços públicos, que vierall) substituir, no Brasil, o capital doméstico na exploração dêsses serviços. A Brazilian Traction está apll-
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cando o equivalente a 93 milhões de dólares, êste ano, no Brasil.
O ano vindouro terá que lançar na fogueira o equivalente a mais
de 100 milhões. Onde irá ela encontrar êsse dinheiro? Mais da metade dessas somas é dólar americano. Onde o grupo anglo-americano-canadense irá encontrar, no mercado do Brasil, disponibilidade, sequer em cruzeiros, para fazer contas de capital dêsse
vulto? Onde o Brasil terá 1 bilhão de cruzeiros, por ano, para emprestar à Brazilian Traction? O Banco do Brasil poderá suportar
hemorragia dêsse volume? Entretanto, ou a Brazilian Traction
mobiliza estas e outras somas que tais para o progresso do Rio e
São Paulo, lá fora, ou ficaremos como já está São Paulo, racionado
com 30% a menos de energia e o Rio outro tanto.
Se tomarmos os balanços das companhias do grupo da Amerícan Foreign Power existentes no Brasil, veremos uma das demonstrações mais constrangedoras para o amor próprio de um
brasileiro, desejoso que o seu País se apresente com a maior sedução para a vinda de técnicos e de capitais destinados ao seu parque industrial. O ponto de sedução só pode ser êste: capitais e técnicos, que aqui se encontram, ganharem bons dividendos, bons ordenados, de modo a se constituírem, assim, uma atração para
aquêles que pretendem imitá-los.
No entanto, o que verifica é o contrário. Aí está o caso dos
serviços de transportes urbanos da cidade de Curitiba: a American
Foreign Power entregou, por um cruzeiro simbólico, os bondes da
cidade ao govêrno local. Não lhes davam tarifas com que viver.
Que desprezível contra-propaganda essa para o Brasil, no estrangeiro.
Vemos os canadenses entregando à Prefeitura da cidade de
São Paulo a exploração dos serviços de tramways da metrópole.
A população, animada e dirigida por meneurs da imprensa e do
Poder Legislativo local, não compreende a necessidade de remunerar razoàvelmente os capitais investidos em emprêsas e serviços públicos. A Companhia se viu compelida a entregar o seu patrimônio
por uma soma relativamente pequena, contanto ela ficasse aliviada dos ônus do serviço de transportes urbanos na cidade.
Na Bahia, terra do meu nobre colega e velho amigo Senador
Landulpho Alves, jamais as emprêsas elétricas locais, que são um
ramo da American Foreign Power, puderam pagar qualquer dividendo que correspondesse aos enormes investimentos ali feitos.
14 ~ 24 3117
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Trinta milhões de cruzeiros, ao câmbio de 8 mil réis o dólar foram
despendidos só na barragem "Jerry O'Connor". A Circular vegeta.
Nenhum capitalista brasileiro, estou certo, desejaria encampá-la.
Sua ruína financeira sal ta a olhos vistos .
O Sr. Landulpho Alves -

prêsa.

Segundo a escrita da própria em-

O SR. ASSIS CHATEAURIAND - Não é questão de escrita,
meu caro colega. O colapso, talvez, resulte da própria pobreza do
meio da capacidade aquisitiva rudimentar do nosso homem, de um
câmbio ladrão, através do qual investimentos feitos a dólares de
8 cruzeiros em poucos anos passariam a sê-lo com dólares de 18.
O Sr. Landulpho Alves -

V. Ex.ª dá licença para outro aparte?

O SR. ASSIS CHATEAURIAND sempre satisfação em ouvir V.Ex.ª.

Com o maior prazer, tenho

O Sr. Landulpho Alvqs - Se a Companhia que explora a energia elétrica e os serviços de bonde na Bahia não tivesse auferido.
lucros, há muito os teria abandonado.

O SR. ASSIS CHATE:AUBRIAND - Há negócios que a gente
os quer abandonar, mas não pode. Suponho, todavia, que se V. Ex.ª
formulasse uma proposta à Circular da Bahia para comprá-la pela.
metade do que custou, o~ americanos passariam o serviço imediatamente a V. Ex.ª.
O caso baiano atingiu a têrmos de tal modo aflitivos, que a
companhia local, faz oito ou nove anos, não tendo mais crédito na
holding dos Estados Unidos para adquirir novos veículos de
transporte, foi o esplêndio baiano, o malogrado Pânfilo de Carvalho, homem de alto es+::>írito público, quem lhe fêz um empréstimo de dez milhões de cruzeiros para a compra dos tramways
de que carecia para não parar o tráfego de passageiros. Ouvi isto.
ao próprio Sr. Pânfilo de Carvalho.
O Sr. Landulpho

Alv~s

go Pânfílo de Carvalho!

-

Como era ingênuo o meu velho ami-.

O SR. ASSIS CHATE:AUBRIAND - Ingênuo, não, justo e patriota. É muito mais difícil raciocinar em têrmos de cifras, em têrmos de coisas positivas, como fanatismo nacionalista de vários dos.
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nossos homens públicos. É difícil quem tem dois ou três bilhões de
cruzeiros em negócios que não rendem poder passá-los adiante ou
dêles sair. Porque o Sr. Ford não insistiu? Por que a American Foreign Power desistiu em Curitiba?

o Sr. Landulpho Alves - Perguntaria, então, a V. Ex.ª: se assim é, por que a Standard OU e tôdas as componentes do grupo
internacional do petróleo querem vir para cá?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Isto, caro colega, são "outros quinhentos cruzeiros". Vou explicar certo a V. Ex.ª a diferença entre vender óleo bruto e gasolina e cobrar tostões de bondes, em rixa com conselheiros municipais e prefeitos, que querem
ser bons moços, amigos do povo, e por isto não consentem que as
companhias de serviços públicos cobrem tarifas adequadas.
Sr. Presidente, como vinha dizendo, os capitais americanos e
domésticos que aqui se encontram investidos numa série de empreendimentos fundamentais, para a vida do nosso País e básicos
para o seu desenvolvimento ...
OSr. Landulpho Alves - São inúmeros.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - ... são capitais quepenam, que padecem tôdas as dificuldades e todos os obstáculos, ao
passo que êste outro capital, isto é, o das companhias que vêm aqui
apenas para explorar a venda do óleo e da gasolina, simplesmente
com tanques, chatas e petroleiros, oferece um sedutor rendimento.
Reflita-se na inconseqüência da nossa atitude: é pela resistência
que oferecemos à livre emprêsa na exploração do petróleo, que chegamos ao paradoxo de drenar a maior parte dos dólares que nos
dá o café para a burra das companhias internacionais de óleo e
gasolina.
Ouso a temeridade de pedir ao Senado um pouco de atenção
para os algarismos que vou alinhar, no curso desta oração. :fI.:les
nos revelam uma dramática inconseqüência; que são os chamados
trustes do petróleo os enormes e diretos beneficiários do nacionalismo "petróleo é nosso" dos tapuias domésticos. Mais êles gritam
que o petróleo é brasileiro, mais engordam os trustes.
Aonde vamos buscar 500 milhões de dólares, por ano, para pesquisar e extrair o óleo no volume e na rapidez de que carece o
Brasil, se menos para isto é o que em dólares nos dão os americanos pelo nosso café?
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O Brasil consome aproximadamente 115 mil barris, por dia, de
produtos e derivados de petróleo. ~sse consumo, que cresce cêrca
de 2% por ano atingiu, em 1951, acêrca de 40 milhões de barris,
estimando-se que em 1952 alcance aproximadamente 45.600 mil
barris. No após guerra, de 1945 a 1951 o país consumiu 17.300 mil
barris.
O quadro de consumo estimado indica que o Brasil, de 1952 a
1960, deverá gastar cêrca de 669.700 mil barris. Neste ano, o país
estará gastando petróleo na razão de mais ou menos 350 mil barris
diários.
Por estas cifras vê-se que a nação, em 15 anos, consumirá
842.000 mil barris. Eis o quadro de consumo até 1951 e estimativas
até 1960, com o consumo diário e anual.
"CONSUMO TOTAL VERIFICADO E ESTIMADO DE PRODUTOS
DE PETRÓLEO NO PAfS, PERÍODO 1941-1960 - EM BARRIS POR
DIA E POR ANO (L BARRIL IGUAL A 159,6 LITROS).
Anos

1945
1946
1946
1948
1949
1950

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

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

1951 ...........................
1952 ............................

1953 ...........................
1954 ..........................
1955 ..........................
1956 ..........................
1957 ...........................
1958 ............................
1959 ...........................
1960 ...........................

Por dia

Por ano

29.000
45.000
56.000
64.000
76.000
92.000
110.000
125.000
136.000
149.000
160.000
170.000
195.000
250.000
300.000
350.000

10.900.000
16.800.000
19.100.000
24.200.000
27 .800.000
33.500.000
40.000.000
45.600.000
49 .600.000
54.400.000
48.400.000
62.000.000
71.200.000
91.200.000
109.500.000
127.800.000

Sendo de aproximadamente 2 mil barris diários a produção
do Brasil, pouco mais de 1 % de seu consumo, o País depende de vultosas quantias em dólares e libras, para suportar a importação de
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produtos e derivados do petróleo. Só em 1951, gastou-se em moedas estrangeiras (dólares e libras) o equivalente a 200 milhões de
dólares americanos. Em 1952 deveremos gastar 228 milhões e, segundo estimativas, 639 milhões em 1960.
Outrossim, se computarmos as despesas com a importação
de petróleo nos seis últimos anos do após-guerra (1945-1951), temos como gastos da nação a cifra de 734.500 mil dólares. E, calculando sôbre o aumento do consumo, as importações alcançarão,
em 1960, o valor de 630 milhões de dólares americanos.
É êste quadro de quantias em moedas estrangeiras despendidas, calculadas para importação de petróleo:
Anos

1945 ......... .
1946 ......... .
1947 ........ .
1948 ......... .
1949 ......... .
1950 ......... .
1951 ......... .
1952 ......... .
1953 ......... .
1954 ......... .
1955 ......... .
1956 ......... .
1957 ......... .
1958 ......... .
1959 ......... .
1960 ......... .

Importâncias

29,800,000. 00
43,900,000. 00 .
81,900,000. 00
117,400,000.00
119 ,400 ,000. 00
142,100,000. 00
200,000,000. 00
228,000,000. 00
248,000 ,000. 00
272,000,000. 00
292,000,000. 00
310,500,000. 00
356,000,000. 00
456,000 ,000. 00
547 ,500,000. 00
639 ,000,000. 00

Importâncias

v.s.

$

735.500.000,00

V. S. $ 3. 349. 000. 000,00

Produzindo pouco mais de 1 % do que consome, em matéria de
petróleo, o Brasil deveria industrializar ràpidamente o petróleo
que posslvelmente possui. Cálculos baseados em estudos feitos pelo
American Petroleum Institute apontam os investimentos necessários para que o País produza petróleo suficiente ao seu consumo
em 1960 (350.000 barris por dia - 127.800 mil barris no decorrer
daquele ano) .
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São as seguintes as cifras do American Petroleum Institute,
estudando as diversas fases necessárias à indústrialização do petróleo:
Especificação

US$ p/b

Importâncias

Exploração, perfuração e produção ...... .
Refinação .... .
Transporte ... .
Distribuição .. .
Outros itens .. .

2,750.000
900.000
700.000
500.000
100.000

962,500,000.00
315,000,000.00
245,000,000.00
175,000,000.00
35,000,000.00

19.250.000.000,00
6.200.000.000,00
4.900.000.000,00
3.500.000.000,00
700.000.000,00

4,950.000

1,732,500,000.00

34.640.000.000,00

TOTAL

...... .

Importâncias

Surpreendente. Vamos numa progressão de consumo de produtos e derivados de petróleo alarmante.
O Sr. Kerginaldo Ca;palcanti essa possibilidade?

V. Ex.a. está apavorado com

O SR. ASSIS CHATI~AUBRIAND rei a V. Ex.ª porquê.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

Inteiramente, e explica·

Eu não estou.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - É porque não está compulsando as cifras e os mapas que tenho aqui. A política de V. Ex.ª
é a dos nacionalistas, que nos leva à seguinte situação doida: cada
ano que passa entregamoiS de duzentos a duzentos e cinqüenta milhões de dólares às comp1:1-nhias americanas de petróleo, e em troca
disto recebemos uma riquipza que se volatiliza. Um dos seus resíduos
mais importantes é o transporte por caminhões, que está custando
a ruína das nossas estradas de ferro.
Quando chegarmos ao ano de 1956, teremos dado dois bilhões
e trezentos e tantos milhêíes de dólares ao que V. Exas. chamam os
trustes internacionais. I~:to representa, meu nobre colega, mais,
muito mais, muitíssimo r,nais, do que se V. Ex.ª abrisse as fronteiras do Brasil ao saque de todos os piratas do nosso óleo. E nós poderíamos, mesmo dando milhões aos flibusteiros do óleo, ainda fixar
dentro do Brasil somas que constituem a maior hemorragia para
o sangue vivo do nosso organismo.
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O Sr. Landulpho Alves - Isto seria suicidarmo-nos por pouco,
Sr. Senador.
O SR. ASSIS CHATEAURIAND - Ao contrário: com os fantasmas que vê V. Ex.ª é que nos estamos cada dia debilitando.
O Sr. Landulpho Alves - Isso patenteia a necessidade de fazerem-se os maiores sacrifícios para explorarmos nós mesmos nossas jazidas.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - :S:sses sacrifícios já foram feitos, e qual a sua safra? Mataripe com 2.500 barris. Está provado que não dispomos de recursos para extrair o petróleo como
devemos. Mas porque nisto nos obstinamos, consentimos numa
sangria tremenda de dólares em favor dos inimigos que mais tememos. Não envolve um contra-senso êsse rumo desorientado?
Há poucos dias voava eu sôbre Mataripe, e presenciava o espetáculo raquítico daquelas tôrrezinhas, que pareciam uma Feira de
Leipzig, para crianças. Já se despenderam, ali, 600 milhões de cruzeiros para dar à Bahia 2.500 barris por dia. A Refinação de Mataripe é um jardim de infância.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É nos jardins de infância que
se educam as crianças do Brasil. Vamos, pois, educar a nossa população para a indústria do petróleo naquele suposto parque de
diversões.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Essa questão não interessa, para entender-se o eixo do progresso do Brasil.
O Sr. Landulpho Alves - Estou terminando um trabalho que
lerei em plenário, na próxima semana. Nessa oportunidade, espero
dizer grandes verdades sôbre a questão do petróleo. Por hoje, quero
silenciar para não dizer por antecipação aquilo que pretendo ler
a esta Casa.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. Estarei de ouvidos
alertas para escutar V. Ex.ª.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - V. Ex.ª deve ter escrito o
seu trabalho dominado pelos mesmos fantasmas deliciosos que
cercavam um filho meu, pirralho ainda, mas jacobino ferrenho,
quando me dispus a fazê-lo visitar o parque de refinação de petróleo dos Estados Unidos.
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V. Ex.ª dará sua opinião, na pró-

Um dia mandei o capeta aos
Estados Unidos. A princípio, êle não queria ir. Mas eu lhe disse:
- Vá, meu filho, percorra os Estados Unidos e visite a Gulf, a Caloric, as diversas Standard Oil. :S:sses são dos maiores cometimentos da humanidade.
Antes de partir, o rapaz foi conversar com oficiais jacobinos da
fôrça de terra, além de alguns próceres do "petróleo é nosso".
Depois da palestra, veio transmitir-me o resultado dela.
Sr. Presidente, presenciei, então, a uma das cenas mais humorísticas que se possa imaginar. Um tenente-coronel disse ao
jovem turista do óleo: - Menino, quando chegar a Batton Rouge,
e visitar as instalações daquela formidável usina de refinação de
petróleo, preste atenção, pois debaixo de cada cadeira, no fundo
de cada mesa, haverá um aparelho para recolher tudo o que você
disser.
Apesar de tratar-se de um pirralho de 20 anos de idade, êle já
se apresentava com o jacobinismo truculento da família do nobre
colega pela Bahia. Aos c.>lhos daquele brotinho de jingoe, os Estados Unidos eram uma nação governada pelos métodos de censura, pelos métodos de pcilícia secreta, de captação da palavra dos
homens, usados pelo Kreµilin, pela Rússia dos Tzares ou por Stalin no rigime comunista .
O Sr. Assis Chateaubriand -

1

O Sr. Landulpho Alves - O assunto não ficará nesse plano de
jacobinismo, de tupiniquins ou de tupinambás. :S:le vai, meu caro
colega, ser colocado muito mais alto, porque representa um dos
mais graves com que a N;ação se defronta. V. Ex.ª há de ver que a
Nação saberá conduzir-se nesta hora, e essa gente de fora verá
que evoluimos o bastante para que possamos trabalhar dentro da
nossa autodeterminação.
O SR. ASSIS CHATJ~AUBRIAND - Pergunto a V. Ex.ª por
que tão tremenda encenação de predomínio político e de fôrça econômica por parte de uma nação que ainda sequer fixou seus horizontes de óleo, quando o mesmo fenômeno não se registra no Canadá? Vizinha da Améric~ do Norte, essa é uma nação desarmada,
e de fronteiras totalmente abertas para os Estados Unidos, que poderiam, com a sua aviação e seu exército, ocupá-la em dias.
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O Sr. Landulpho Alves - Mas não o fizeram com o México,
que acabou pondo para fora, não digo os americanos, mas o capital internacional, que lá operava no petróleo? Puseram-no para
fora em 1937, ou 1938, graças à guerra.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O que o México dá de petróleo à humanidade é tão irrisório que chega a ser ingênuo pensar que trustes estivessem mobilizando qualquer arma para tomar
uma fortaleza de papelão, qual seria a do óleo, ali. Insisto em perguntar a V. Ex.ª porque o Canadá, desarmado, com fronteiras abertas para os Estados Unidos, sem uma fortaleza, sem um soldado,
sem um passaporte para quem o cruza de um lado e outro ...
O Sr. Landulpho Alves - O Canadá, meu caro Senador, é um
pedaço da Inglaterra, onde essa gente se abriga. Como quer trazer o Canadá para exemplo?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Quer o nobre colega nação mais fragil diante dos Estados Unidos que a Inglaterra?
O Sr. Landulpho Alves - O Canadá é um pedaço da Inglaterra, ou melhor, é a Inglaterra em si mesma.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Mas a Inglaterra é outra
nação desarmada, diante dos Estados Unidos. Por que êsses trustes
não invadem o Canadá com os mesmos instrumentos de agressão
que se pretende que irão aplicar aqui? Ali tomariam urna riqueza
já descoberta. Aqui andariam às voltas ainda com hipóteses.
O Sr. Landitlpho Alves - Talvez estejam já em forma de
trustes, o que representa o maior perigo. Na sua defesa, o Canadá
também defende a Inglaterra.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Se V. Ex.ª, meu caro colega, estudar a estratégia da defesa do mundo latino-americano no
possível conflito com a Rússia, saberá que, tanto quanto o Canadá,
o Brasil é um território necessário ao desenvolvimento dos planos
de defesa da paz pelas Nações Unidas e pela União Americana.
Não ignora V. Ex.ª, por certo, que os russos transferiram para
a África do Norte e para o Egito uma vasta ofensiva, no intuito de,
reforçando o sentimento nacionalista dêsses povos, levarem a Tunísia, a Argélia, o Marrocos e o Egito a níveis de independência
total. Estão êles certos de que, no caso de uma guerra com os Es-
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tados Unidos, êsses países, entregues ao jôgo da própria soberania,
se conduzirão pior do que a Irlanda, na última guerra: irão fazer
o jôgo soviético, como já o estão fazendo os nacionalistas bérberes,
em sua cegueira.
O Sr. Plínio Pompeu - Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador) - A Rússia tanto o compreende, que pretende

não se desenvolva o Brasil. Esta a razão por que o comunismo só
pode tirar partido nos países pobres ...

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Exatamente. O comunismo proJifera nos países onde há pobreza, incultura e miséria. Veja-se como está se alastrando no nosso interior.
O Sr. Plínio Pompeu - A Rússia não quer que o Brasil se desenvolva. O povo brasileiro não compreende que a melhor defesa
contra o comunismo está justamente no desenvolvimento econômico.
O SR. ASSIS CHATE,,l\UBRIAND - O aparte do nobre colega pelo Ceará corresponqe à realidade nacional e mostra os métodos da ação comunista :qo Brasil, que ajuda a fazer o jôgo inocente dos nacionalistas da terra.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

V. Ex.ª permite um aparte?

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -A palavra é de V. Ex.ª.
O Sr. Kerginaldo Cava1'.canti - Permito-me ponderar a V. Ex.ª
e sabe o nobre orador que 1.mu confessadamente nacionalista, disso
tenho orgulho.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND vendo.

Mas V. Ex.a já está evol-

O Sr. Kerginaldo Cava:Zcanti - ... e o proclamo alto e bom
som. Por isso mesmo preciaio responder a V. Ex.ª: em primeiro lugar, nada temos a ver com êsses movimentos que se produzem em
alguns países da Africa, a favor de uma autonomia completa ...
O SR. ASSIS CHATE.A..UBRIAND São fundamentais para
a sobrevivência de nossa soberania, como explicarei a V. Ex.ª. Há
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uma correlação íntima entre o que se passa na Africa do Norte e o
que poderá acontecer amanhã ao Brasil.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Trata-se nem mais nem menos de movimentos que se operam em diversas partes do mundo,
conseqüentes à sua evolução principalmente quanto ao desenvolvimento politico. Em segundo lugar, o exemplo do Canadá não nos
desconvence da influência que êste sempre experimentou por parte
dos Estados Unidos da América. Quem conhecer a história do Canadá, chegará a estas conclusões. É a dependência em profundidade crescente do capital norte-americano. E já se estão sentindo
inquietos pela maneira por que êsses capitais voltarão amanhã ao
seu país de origem. Vê V. Ex.a. que aquilo que parece vantagem
não é encarado sob certos aspectos, senão uma provável desvantagem.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -Ante os argumentos apresentados pelo nobre colega, a conclusão é de que nenhum país deve
desenvolver seus recursos naturais, uma vez que não tenha elementos próprios para fazê-lo, porque estará sempre à mercê do
arbítrio da nação rica que lhe tenha emprestado os capitais para
trabalhar. Ora, a nossa experiência é de mais de um século de
prova contra esta tese. Os capitais estrangeiros que trabalham conosco não costumam malquistar-se com o Brasil.
O Canadá tem cêrca de dois bilhões e duzentos milhões de dólares dos Estados Unidos aplicados em petróleo no seu território.
Como irá pagá-los? Certo, em matéria-prima e serviços. Já terminou a construção de pipe-lines, por meio dos quais pode levar o
óleo para os Estados Unidos, a fim de ser ali refinado.
Se prevalecessem os critérios de V. Ex.ª, a humanidade ficaria
subjugada pela idéia do terror ante a cobiça do prestamista. Assim, nenhum país se desenvolveria, no campo do petróleo, ou de
qualquer outra matéria-prima; nenhuma nação soberana aceitaria os adiantados recursos de uma nação financeiramente mais
forte, porque poderia encontrar-se amanhã à mercê da pressão dos
trustes e cartéis a que V. Ex.a. se refere. Imagine-se o Brasil, durante o século findo, dominado pelo sentimento de que a Casa
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Rotschild and Sons estava de garras abertas para roubá-lo ou explorá-lo. Onde teríamos ido buscar libras para fazer o que se fêz
aqui, com o prestigio daquela firma, como nossos banqueiros oficiais na Europa?
o Canadá uma nação soberana, cujo tipo de govêrno tem
peculiaridades. É tal a consciência da sua soberania que agora (é
um aspecto para o qual pouca gente atentou), pela primeira vez
na história do Domínio, o Govêrno inglês nomeia um canadense
seu governador-geral. O presente governador-geral do Canadá é,
pois, um filho do país. O fato evidencia quão suspicaz é o melindre
nacional canadense.
É

Como admitir-se que uma nação destas se entregue, de mãos
amarradas, aos famigerados trustes, que, ameaçando o Brasil, ipso
facto deveriam outrossim ameaçar a soberania canadense? Dentro de uma nação pràticamente desarmada, como o Canadá, é espantoso que não pratiqueiµ os gangsters do petróleo internacional
nenhum dos atos com que os nacionalistas caboclos vivem a apavorar os brasileiros, para que êles não apareçam aqui, às voltas
com o nosso subsolo.
A campanha de temor· diante dos Estados Unidos é de iniciaitva especificamente comunista, nos últimos tempos, por aqui. E
ela tem a sua explicação.
A Rússia espera que a guerra se possa travar no mundo, hoje

ou daqui a cinco ou dez a1;ios. Não têm interêsse em encontrar os
soviéticos, no Brasil, uma nação equipada, industrial e militarmente, para constituir um aliado capaz de servir à defesa do Continente. Unidos aos americanos, a êles entrosados por uma aliança
leal, seremos amanhã um Estado poderoso.
Eis a razão pela qual, meu nobre colega, V. Ex.ª encontra, ao
lado da ideologia sentime:q.tal dos nossos nativistas, o movimento
antiamericano dos russos -- as duas campanhas se interpenetrando, pois que visam um só objetivo, isolar-nos dos Estados Unidos,
para que dêles não possamos receber os meios, a fim de nos tornarmos fortes. Nossos nactonalistas fazem, sem o sentir, sem o saber, o jôgo dos comunistais. São os seus mais úteis e constantes
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aliados. É com tristeza que o constato, porque sei, pelo menos os
desta Casa, todos patriotas sinceros e honrados. Não posso, entretanto, fugir à evidência de que êles se tornaram os melhores agentes da campanha antiamericana dos soviéticos.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

Equivoco de V. Ex.ª.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Infelizmente, tcdos partem, nacionalistas e comunistas, de uma idéia comum. Referimonos à necessidade do Brasil fazer uma estúpida política isolacionista, como chamam os americanos.
Tenho relido Afberto Tôrres, estilista primoroso e lírico o
mais incorrigível, quando trata dos problemas do Brasil. Reli, um
dêstes dias, dois dos seus livros capitais. Em que confusão nadava aquêle espírito atribulado sôbre as necessidades da sua Pátria! Quantos males nos fêz e ainda está fazendo com o seu satanismo sociológico .
A Brazil Railway, que era o seu cabrião, só trouxe benefícios
ao Brasil. Era todo um côro de fantasmas que, por detrás dela,
enxergava a imaginação infantil do sociólogo das juventudes
inexperientes do Brasil. Andam, hoje, por ai soltos os rebentos
da família raquítica de Alberto Tôrres. Reproduzem, no caso do
petróleo, os seus filhos espirituais os mesmos argumentos, as
mesmas puerilidades que dizia e escrevia o pai, faz quatro décadas, a propósito das estradas de ferro, dos portos e das companhias
de navegação da Brazil Railway.
Desconhecia Alberto Tôrres de tal modo a situação da Brazilian Railway, que a pintava, em 1911 e 1912, a carrear para o estrangeiro enormes dividendos, ganhos aqui dentro. A infeliz, a pobre
Brazil Railway só existiu enquanto as praças estrangeiras podiam
resistir a novos empréstimos e novas emissões, para se manter, no
Brasil, um programa de obras e deficits muito superior à nossa
estrutura econômica. No dia em que se desencadeou a Guerra Balcânica, em 1913, só em diferenças de câmbio a Brazil Railway
perdeu duzentos milhões de cruzeiros. A isto se acrescentaria a
retração de novos capitais. A certeza de guerra próxima estancou
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o fluxo das correntes financeiras para os países novos. Estava esfacelado e morto o Império do Sr. Percival Farquhar.
Se o nobre colega Senador Kerginaldo Cavalcanti estudar a
história da Brazil Railway, que era o leit motif de tôdas as inquietações, de todos os sustos e todos os fantasmas que, no presente e no futuro da nossa pátria via Alberto Tôrres, chegará
à conclusão de que a Brazil Railway justamente naufragou por
um excesso de confiança dos seus guias no potencial brasileiro,
a ser explorado naquele momento. Nossa terra não tinha ainda
recursos, na ocasião, para poder sustentar um arcabouço econômico e financeiro tão poderoso. Quem naufragou, em 1913, não
foi a Brazil Railway, quem afundou foi antes o Brasil. Como no
caso da Ford, o naufrágio não foi do Sr. Ford, mas de nossa terra,
que viu desaparecer da Amazônia a esperança que lhe trazia o
grupo Ford no futuro do seringai de plantação, no grande vale.
O Sr. Kerginaldo Cavq,lcanti -

Permite V. Ex.a outro aparte?

O SR. ASSIS CHATE1~UBRIAND - Peço licença para poder
terminar. Não desejo fatigar o Senado com êsse debate, um pouco
árido.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti romperei V. Ex.a.

Nesse caso, não mais inter-

O SR. ASSIS CHATE1AUBRIAND - As interrupções do nobre colega sempre ilustraill minhas considerações e as recebo com
prazer, porque ditadas por uma sinceridade, a qual sou o primeiro
a reconhecer e proclamar.
O Sr. Kerginaldo Cavp,lcanti - Desejava dizer a V. Ex.a que
as suas conclusões são realmente precipitadas no que se refere
ao meu pensamento e à :q1inha maneira de encarar essa questão.
V. Ex.a externa razões que, de fato, podem ser razões muito respeitáveis; mas é que eu me coloco no ponto de vista nacionalista
e não deixo de ter carrad~s de razão também. Entretanto, advirto
que nós, brasileiros, não devemos repelir, como V. Ex.ª supõe, ocapital estrangeiro. DevemoiS, sim, acautelarmo-nos contra a penetração tendenciosa e antieconômica dêsse capital.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Por que nos acautelarmos contra um capital com que vivemos há mais de um século?
O que sugiro, no caso do petróleo, desde que não se pretenda ir
para a liberdade que advogo, é a marcha para as emprêsas mistas.
Por que o Banco do Brasil, o Banco do Estado de São Paulo e o
Banco de Crédito Real de Minas Gerais não promoveram aquilo
que o Sr. Juscelino Kubitschek fêz em Minas com a Mannesmann? O diretor da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, com
quem há poucos dias conversei disse-me: - O Presidente da República está de tal modo entusiasmado com o plano da Mannesmann, que considera dever primordial separar já os 14 milhões
de dólares de que ela carece para aqui se estabelecer."
Era isso, meu caro amigo, Senador Kerginaldo Cavalcanti,
que eu gostaria de ver! A iniciativa do ferro, no caso do petróleo.
A nação receber os capitais do exterior e associar-lhes os brasileiros, fossem governos, bancos ou cidadãos privados, porque ninguém pode crer que o Banco da Província do Rio Grande do
Sul, o Banco Comercial ou o Banco do Comércio e Indústria, ambos de São Paulo, o Banco Boavista ou o Banco Brasileiro de Descontos, pudessem ser testas de ferro de interêsses contrários ao
povo brasileiro. Se partissemos da suposição de não poderem conhecidas organizações financeiras nossas participar de companhias
mistas, com capitais estrangeiros, pelo receio delas fraquejarem,
entrando em manobras escusas contra o seu país, então era o
caso de considerar-se a honra nacional inteiramente desaparecida
nesta terra .
Labora V. Ex.ª ainda num
equívoco. Não externei qualquer pensamento a propósito de sociedades mistas. Ademais, não condeno tôda e qualquer sociedade mista. Refiro-me - atente bem V. Ex.ª - a sociedades mistas para exploração do petróleo brasileiro, o que é muito diferente.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Pois não é outra coisa
que estou defendendo. Desejo as companhias mistas, 50% de ca-
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pital nacional e 50 % de fora, para se procurar e explorar o óleo em
largo estilo .
A Brazilian Traction opera com mais de 700 milhões de capital estrangeiro. As portas do Rio de Janeiro existe uma fabulosa fonte de riqueza, aproveitada por ela apenas em menos de
cinco por cento de sua capacidade. Em que é que a Brazilian Traction, ao cabo de 52 anos de serviços ao Brasil, ameaça a nossa
integridade? Entretanto, o seu capital é o que pode haver de mais
internacional. Por que não ter sôbre êsse investimento as mesmas
reservas que se faz aos capitais do petróleo? Aliás, Standard Oil,
Shell, Gulf, tôdas trabalham há anos em nossa terra. Onde qualquer dessas companhias atentou contra a soberania nacional?
Quais os seus atos pelos quais as possamos julgar como perigosas, no caso de as associarmos aos negócio do petróleo?
Vou mostrar a V. Ex.ª que
não tenho tais reservas, razendo uma pergunta. Quando falamos
em capitais, havendo os Estados Unidos se convertido em banqueiros do mundo, é natural a referência àquele país; entretanto, falarei em tese. Por q·µe não vieram para o Brasil capitais estrangeiros, a fim de desenvolver a obra notável a que aludiu V.
Ex.ª? V. Ex.ª declarou, em discurso que, agora mesmo, para concorrer com os nossos produtos agrf.colas, a América do Norte está
invertendo na Africa m~.tis de 300 milhões de dólares.
O Sr. Kerginaldo

Ca~alcanti

-

O SR. ASSIS CHATI~AUBRIAND - É fato. E aplica porque
não encontra nos nossos mercados as matérias-primas que a Africa lhe está dando. Perguµtei, um dêsses dias, a um francês, meu
amigo, em Paris, cujo grupo controla na França o negócio de
massas alimentícias e derivados da mandioca, por que não importava mandioca do Br1:1.sil. Ao que êle me respondeu: porque os
brasileiros não produzem êsse artigo para exportação.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

Permite V. Ex.ª outro aparte?

o SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

Meu nobre colega, o Brasil está numa situação tj.e depauperamento físico alarmante. Sê-
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cas e restrições de energia nos consomem a saúde. O Tesouro de
São Paulo terá, êste ano, entre 20 e 30% de diminuição da sua
receita por falta de produção industrial. A queda nas safras de
café dá para inquietar. Se V. Ex.ª meditasse menos em perigos
nefelibatas que não se concretizaram até agora e olhasse para os
riscos que corremos aqui, decorrentes da nossa pobreza, colaboraria comigo na polítcia pela qual eu e a maioria do Senado nos
batemos: a do enriquecimento imediato da nossa terra. Basta de
tanta indigência.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Será que estamos - relativamente falando - em situação mais difícil do que estiveram os Estados Unidos, na crise por que passaram às vésperas do Govêrno
Roosevelt? E êsse fato foi suficiente para desanimar o povo estadunidense? Estamos, nós brasileiros, condenados a uma situação de
perpétua inferioridade?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Meu nobre colega, não
compare a fisionomia de crises nestes dois países.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti tivamente falando"'.

Por isso mesmo disse "rela-

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Somos miseráveis franciscanos embora com certos recursos naturais, em comparação
com os Estados Unidos. Lembre-se V. Ex.ª que o Mississipi corta
a União de norte a sul. É um formidável canal, ao qual se juntam dois oceanos, banhando o território nacional a leste o oeste.
Essas são riquezas de que o Brasil não se pode ufanar. Ao Norte
vemos uma nação que tira seiscentos milhões de toneladas de
carvão do seu território, com minérios de ferro, além de terras
que figuram entre as mais ricas do mundo, por isto: pelos seus
fosfatos, pela sua ciência, pela sua técnica e pelo seu óleo. O Brasil pouco ou nada tem de já valorizado. Que pobretão é o nosso
País, pôsto em cotejo com o Cresa que são os Estados Unidos!
Acabo de chegar de Feira de Santana, onde passei um dia
naquele meio de vaqueiros adoráveis. Estou cada vez mais convencido de que somos mesmo a gente mais extraordinária dêsse
15 -

24 3117
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planêta. Nós, que pretendemos conduzir o povo brasileiro, somos
cruéis para com êsse povo. Assisti ao espetáculo desolador de
manchas enormes no sertão baiano devastadas por sêcas consecutivas. A população sertaneja fêz seu roçado, com as suas plantações de milho, de mandioca e de feijão, tantas vêzes quantas
o sol as matou. Havia, no entanto, na fisionomia de cada um daqueles matutos uma firme (depois de terem refeito seus roçados
por três vêzes) linha de confiança em sua pátria.
Sr. Presidente, não temos o direito de continuar ancorados
numa política hermética, subalterna, de trancar as nossas fronteiras aos elementos que representem progresso rápido para o nosso país, deixando os nossos compatriotas do interior relegados a
um padrão horrivel de existência, por amor de preconceitos que só
em adotá-los há uma vergonha para a nossa inteligência.
Passo a responder ao nobre colega que me perguntava há
pouco, assim como o fa~ia há dias o nobre Senador pelo Estado
de Goiás, Sr. Domingos Velasco, porque os capitalistas americanos não vêm colocar seus cabedais no Brasil, a fim de incentivar
o enriquecimento de nossa terra. Promovi, para edificação de todos nós, um levantamento das aplicações dos Estados Unidps no
Brasil, de 1940 a esta parte. Ultrapassam quatrocentos milhões de
dólares. Aqui se fala muito em emprêgo de dinheiro de capitalistas. Os capitalistas, na América, não têm mais dinheiro. Quem
tem ali dinheiro para ~.pUcações internas e externas é o povo.
Assim pensemos que é o povo americano quem subscreve os papéis
que representam na América títulos da dívida do Brasil. Os bancos
recebem as economias de.is cidadãos que as levam a êsses estabelecimentos de crédito para que êles as façam render. O Senado está
cansado de saber que o público sem o conselho dos banqueiros, não
tem a capacidade de discriminar os negócios que possam representar a melhor garantia para o seu patrimônio. O banqueiro
é sempre o melhor conselheiro para quem deseja empregar bem
as economias que poupou.
Aqui estão os ma pi;~s das derradeiras aplicações de capitais
dos Estados Unidos (a partir de 1940), para incrementar o progresso do nosso país, sob vários aspectos de sua economia.

EMPRÉSTIMOS
BENEFICIÁRIOS
1-

DO EXIMPORT BANK AO BRASIL ATÉ

31-12-1951

FIADORES

FINALIDADES

Datas

Montante
em dólares

Banco do Brasil ....................... .
Estado de São Paulo.................. .

Eletr. ferrov. (Eletrical Export Co.) ......
Equipam. elétr. (Eletrieal Export Co.)., ..
Equipam. elétr. (Eletrical Export Co.) .. ..
Cargneiros ............... , ............ .
Equipameoto aeronáutico ............... .
Barcaças portuárias.................... .

3- 4-40
23- 4-47
12- 2-45
11- 9-45
8- 5-46
18- 9--46

4. 471. 806,110
6.649.021,40
4.500.000,00
38.
ooo. 721,60
1.600.
115. 000,00

Ônibus (Twin Coacb Co.) .............. .

21- 7-48

3. 655. 000,0o

Barcas e LST conv. (Higgens, Inc.) ..... .
Equipamento ferroviário ................ .

26-10-49
22- 6-50

3.806.200,00
8.817. 600,00

Transporte•

Estado de Silo Paulo - Estrada de Ferro
Sorocabana ....................... .
Estrada de Ferro Sorocabana .......... .
Tesouro Nacional - Central do Brasil ..
Lóidc Brasileiro ....................... .
Panair do Brasil . ..................... .

······································
Banco
do Brasil....................... .

l\foore J\IcCormack S. A ............... .

Moore McCormac Linest 1. ............ .

São Pa.ulo ........................ .
Emprêsa Internacional de Transportes
Limitada ......................... .
Cio.. Paulista de Estradas de Ferro..... .

Mineração Geral do Brasil Ltda........ .

Cia. ~lunicipal de Transportes Coletivos de

SUBTOTAL ................. .
II -

ººº·ºº

71.615.340,70

lJinerarão e ..\ letalurgia

Cia. Siderúrgica Nacional. ............. .
Banco do Brasil. ...... , ..... , ...... , ..
Cia. Siderúrgica Nacional. ............. .
B\'nco ,do ;B~sil. ._.. ._.............. , .. .
C1a. S1derurg10a Nacional. ............. .
Banco do Brasil ...................... .
Cia. Vale do Rio Doce S. A ........... .
Cia. Vale do Rio Doce S. A........... .
Cia. Vale do Rio Doce S. A ........... .
Sociedade Bras. • de Mineração Ltda... ..

SUBTOTAL ................. .

Govêrno Brasileiro ..................... .

Equipamento siderúrgico ............... .

19-- 6-40

14.666.410,00

Govérno Brasileiro ..................... .

Equipamento siderúrgico ............... .

19- 6-40

30. 311. 582,90

Govêrno Brasileiro ..................... .

Equipameato siderúrgico............... .
Equipamento ferrov. e de mineração .... .
Equipa.meato ferroviário ................ .
Ma.teria.is e serviços fer. e de min...... ..
Produção de minério de manganês (ainda
não utilizado) ..................... .

203-2719--

7-50
3-42
1-45
2-47

25.000.000,00
7.000.000,00
5.000.000,00
7.500.000,00

8- 2-51

30.000.000,00

i:i'o'-;ê;,.",,· 'B.:.:sií,;;;~: .".". ·. ".:::: : : : : : : : : : : : :
Tesouro Nacional. ..................... .

119. 500. 000,00

BENEFICIÁRIOS

III Cia.
Cia.
Cia.
Cia.
Cia.
Cia.
Cia.
Cia.

FINALIDADES

FIADORES

Datas

Energia elétrica

Brasileira de Eenergia Elétrica ..
Energia Elétrica da Bahia ....... .
Central Brasileira de Fôrça Elétr..
Fôrça e Luz de Minas Gerais... . .
Fôrça e Luz Nordeste do Brasil..
Fôrça e Luz do Paraná ........... .
Energia Elétrica Riograndense .... .
Paulista de Fôrça e Luz .......... .

Brazilian
Brazilian
Brazilian
Brazilian
Brazilian
Brazilian
Brazilian
Brazilian

Electrical
Electrical
Electrieal
Electrical
Electricnl
Electrical
Electrieal
Electrical

Power
Power
Power
Power
Power
Power
Power
Power

Co .......... .
Co........ .
Co........... .
Co......... .
Co....... .
Co....... .
Co........... .
Co...... .

Desenvolvimento de
Desenvolvimento de
Desenvolvimento de
Desenvolvimento de
Desenvolvimento de
Desenvolvimento de
Desenvolvimento de
D_esenYolvimento de

potencial
potencial
potencial
potencial
potencial
potencial
potencial

elétr....
elétr..
elétr..
elétr...
elétr..
elétr...
elétr..
potencial elétr ..

22-12-48
22-12-48
22-12-48
22-12-48

22-12-48
22-12-48
22-12-48
22-12-48

SUBTOTAL ................. .

IV -

2.336.000,00
423.000,00
121.839,00
158. 149,00
147.000,00
250.000,00
1.013.012,00
3.179.000,00
7. 628. 000,00

Cimento

Cimento Aratu S. A................... .
Cia. Brasileira de Ligantes Hidráulicos ... .

Cia. Nac. de Cimento Portland S. A....

Equipamento plfil.brica de cimento. .
Construção de fil.brica de cimento (ainda não
utilizado).......................

24- 5-50

3.142. 500,00

5-12-51

5.000.000,00

SUBTOTAL..
V -

Monhnte
em dólares

8.142. 500,00

Diveroos

American Brasilian Corp ............... .
TOTAL GERAL............ .

Exportação de produtos tropicais ....... .

12- 6-39

1.117. 049,28
208. 002. 890,04
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No Import and Export Bank, até o ano passado, foram 208
milhões de dólares drenados dos Estados Unidos para o Brasil.
Mas ainda existem as operações dêste ano, já aprovadas pela
"Comissão Mista Brasil-Estados Unidos". Examinemos o mapa
dêsses negócios, que vão desde a melhoria dos transportes ferroviários em São Paulo e a expansão da energia elétrica por quase
todo o Brasil até os materiais para a agricultura mineira.
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AO BRASIL PELO EXPORT
AND IMPORT BANK, DE WASHINGTON
Aprovados projetos elaborados pela Com. Mista Brasil-Estados Unidos
1. Estrada de Ferro Santos-Jundiaí ......... .
2. Cia. Paulista de Estradas de Ferro ..... .
3. American Foreign Power
............... .
4. Equipamento para Agricultura M. Gerais

8.548.000,00
6.801.000,00
41.571.000,00
5.000.000,00

6. 6.52
6. 6.52

lL 6~52
4. 7.52

61.920.000,00

Total

Até aqui já vão 270 milhões dados por um só instituto de crédito. O Banco Internacional é outro incorrigível dispensador de
crédito ao Brasil; só a Brazilian Traction já lhe levou 90 milhões
e o Rio Grande do Sul, 20 milhões para execução dos seus planos de
eletrificação do Estado.
BANCO INTERNACIONAL
Relação dos créditos

1949 -

27 de janeiro -

$75.000.000 - 25 anos
4 1;4 % a. a. Maturidade 1953-1974
Brazilian Traction, Light and Power Co. Ltd.
para projeto de energia elétrica e telefone.

1950 - 26 de maio

$ 15.000.000 25 anos
4 %% a. a. Maturidade 1954-1975
Companhia Hidrelétrica do São Francisco para
projeto de -energia elétrica.

1V51 -

$ 15.000.000 - 25 anos
4 114 % a. a. Maturidade 1955-1976
Brasillan Traction, Light and Power Co. Ltda.
- para projeto de energia elétrica

18 de janeiro -

-
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Estado pudesse eletrificar a Sorocabana, foi um dos mais benvindos para os brasileiros e os paulistas. O que não representou a
eletrificação de um terço da Sorocabana? Apenas a conservação de
uma parte do parque florestal paulista. São Paulo, como o resto
do Brasil, tem uma parte considerável dos seus transportes ferroviários ainda baseada na lenha. Somos, a êste respeito, uma das
nações mais atrazadas no mundo. O Estado paulista destruiu, em
poucos anos, quase tôdas as suas reservas florestais. Apenas pouco
mais de 10 % de seu território hoje se apresenta coberto de árvores. Para que São Paulo não continuasse a consumir o volume de
divisas que gastava, importando carvão da Inglaterra, da Alemanha e da América do Norte, a fim de queimá-lo nas fornalhas da
Sorocabana e para que as florestas do Estado não continuassem
a ser implacàvelmente destruídas, foi aí que o capital americano
colocou naquela ferrovia 11 milhões de dólares, em plena guerra.
Assim se promoveu a primeira etapa da eletrificação da Sorocabana. Creiam, meus nobres colegas, que não advogo os Estados
Unidos, não posso dissimular a gratidão que tenho pelo muito que
a América do Norte faz pela nossa pátria.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti advogado dos Estados Unidos .

Eu não disse que V. Ex.ª era

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Obstino-me em não querer ver nosso País pobre, vivendo num nível de miséria. Anteontem, presenciava, no Estado da Bahia, dezenas de crianças, em
Feira de Santana, de pés nus em dias de festa. t:sse é um espetáculo de todo o interior da nossa terra. São Paulo inclusive. Não
temos com que enfrentar os problemas da educação e da saúde
do povo. E, no entanto, vemos desviada a atenção do Govêrno para
assuntos que, resolvidos pela iniciativa privada, lhe dariam impostos bastantes para promover níveis de vida muito melhores para
a nossa gente. Não é admissível que mais de quarenta milhões de
brasileiros vivam com 900, 1.200 e 1.300 calorias. Assim não se forma raça, mas molambos de gente.
O Sr. Landulpho Alves - Permite V. Ex.ª um aparte? (Assenmento do orador) - A situação de miséria baiana a que V. Ex.ª
se refere é a de todo Brasil, eu a reconheço. Porém, não é motivada por falta de aplicação de capitais estrangeiros ...
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Vem, sim, da falta de dinheiro que não temos. Os capitais de fora dariam para um verdadeiro jubileu aqui, uma vez bem aplicados e com honestidade.
Quase todo o nosso progresso, no passado, foi feito com reservas
vindas do exterior. E agora o processo não é diferente. Com que dinheiro se constrói Paulo Afonso? Com que capitais se fêz a Vale
do Rio Doce? Como se estão eletrificando o Rio Grande do Sul,
São Paulo e o resto do Brasil? Onde é que as emprêsas elétricas
foram agora buscar 43 milhões de dólares?
O Sr. Landulpho Alves - . . . vem, antes, do terrível desequilíbrio da economia nacional. A Bahia é a segunda produtora de
divisas da Federação.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - É a quarta. Vem depois
de São Paulo, Minas e Paraná.
O Sr. Landulpho Alves - Entretanto, conserva um deficit
permanente nas suas trocas, somente porque não conta com o
apoio do Centro para rec:uperar e refazer suas fôrças. Dentro de
uma situação de permanrnte economia desequilibrada é que reside a maior desgraça baii.ma.
O SR. ASSIS CHATEiAUBRIAND tas riscados de vermelho ...

Quando vejo nacionalis-

O Sr. Kerginaldo Cav·p.lcanti - Passando de defensor a acusador, creio que V. Ex.ª nãc1 pode imputar a mim e a meus colegas
aquilo que acaba de dizer". Porque nenhum de nós é nacionalista
riscado de vermelho. Entretanto, ninguém de nós teve a coragem
de dizer que V. Ex.ª é u~n internacionalista exaltado. Ninguém!

O SR. ASSIS CHATE4\.UBRIAND - Se V. Ex.a se sente ofendido, retirarei a expressão que o tenha porventura molestado. O
que digo é, porém, que as conseqüências dos rumos políticos tomados pelos hipernacionalistas têm levado o Brasil, durante anos,
à condição de empobrecimento em que nos debatemos. Só podemos fazer crescer o Brasil depressa com a importação de capitais.
Sem o refresco de novos c13.pitais, cairemos no ciclo vegetativo. Veja-se o petróleo nacional explorado por nós. Mais de um bilhão de
cruzeiros já foram nêle despendidos. Qual a safra dessa plantação de cruzeiros? Uma refinaria de "Parque de Diversões", no
Recôncavo baiano, com 2.!>00 barris. Não é nada.
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

capitais de fora são necessários.
O Sr. Landulpho Alves -

Eu nunca disse o contrário: os

Apoiado.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Não o disse, mas V. Ex.a
cria obstáculos e faz tantas restrições, com reservas mentais ou
declaradas tão injustas, que melhor fôra dizer que os malquer. O
Código de Aguas, o projeto da Petrobrás, são convites ao capital
estrangeiro para trabalhar neste País? O ambiente da Câmara,
aprovando os planos miríficos, os planos líricos da Petrobrás estimulam os capitais de fora a nos procurarem confiantes no entusiasmo nacional por êles?
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não tenho reservas mentais;
as espirituais são as reservas profundas donde vêm as mentais.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Entretanto, a política
que V. Ex.ª advoga representa um dos maiores ônus para a grande massa do povo brasileiro.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É justamente a cautela contra a política de V. Ex.a que nos aconselha a não querer que a
massa do nosso povo venha a pagar mais do que deve e que continue a ser espoliado pelo capital estrangeiro.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - É o que diz, mas não
prova V. Ex.ª, sobretudo nos empreendimentos de utilidade pública. Uma nação que paga a sua dívida externa com rebaixa de
valor de títulos não tem o direito de falar em exploração do capital estrangeiro. No caso, os espoliadores é que somos nós.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Que venham os capitais estrangeiros e os receberemos de braços abertos; mas não para submeterem o povo à escravidão e a Nação à subserviência.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Gostaria nos dissesse V.
Ex.ª qual a escravidão em que vive qualquer Estado, qualquer Município, qualquer emprêsa do Brasil, que tenha obtido capital para
se desenvolver, na Inglaterra, na Suiça ou nos Estados Unidos?
Cite V. Ex.ª um caso. Ao contrário, nós é que caloteamos o mundo
inteiro, várias vêzes, deixando de satisfazer os juros da dívida externa, em tôdas as praças onde nos obrigamos. Não desconheço
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que existiram e existem capitais estrangeiros espoliadores. Mas
não são a regra. E nós com que inconsciência não espoliamos os
que em perfeita boa fé nos emprestaram o seu dinheiro? Ainda
hoje o Brasil paga tôda a sua dívida externa com rebate.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª deve ponderar quanto
o Brasil se viu sacrificado pela exploração dos capitais estrangeiros.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Mostrei que o Estado de
São Paulo tomou em plena guerra capitais dos Estados Unidos
para melhoria dos seus meios de transporte. Gostaria que V. Ex.ª
me indicasse outra fórmula para naquela ocasião eletrificar-se
a parte que se fêz das linhas da Sorocabana.
O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Pon·
dero ao nobre orador que está a findar a hora do expediente.
O SR. VICTORINO FREIRE - (Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex!ª consulte a Casa sôbre se concorda em
que seja prorrogada a hqra do expediente, a fim de que o nobre
Senador Assis ChateaubriFl-nd possa concluir suas considerações.
O SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador Victorino Freire.
Os Srs. Senadores que concedem a prorrogação solicitada
queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está concedida.
Continua com a pal;:ivra o nobre Senador Assis Chateaubriand.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND Sr. Presidente, agradeço ao nobre colega, S1mador Victorino Freire, a expontaneidade do requerimento e ao Senado a bondade de o haver deferido.
Desejo mencionar outro caso: o de Volta Redonda, usina que
é hoje motivo de orgulho para os nacionalistas do Brasil.
O Sr. Landulpho Alves. -

Apoiado.

O SR. ASSIS CHA'fEAUBRIAND - Todos os brasileiros,
quando citam as indústri:.:i.s que concorrem para a defesa da nossa
soberania, consideram Vplta Redonda como um daqueles patrimônios que melhor se prestam à segurança nacional. Em tempo
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algum o Brasil poderia tê-la construído se não fôra o capital estrangeiro que nos forneceu setenta milhões de dólares! Malsina-se
um grande benfeitor do Brasil, que nos deu Volta Redonda.
O Sr. Landulpho Alves - Permite ainda V. Ex.ª um aparte?
(Assentimento do orador) - V. Ex.ª deve colocar as coisas nos de-

vidos lugares. Não se trata, no caso do petróleo, de recusar o capital estrangeiro, mas de submetê-lo ao contrôle brasileiro. Isto
é assunto inteiramente diverso. Não podemos dar um passo, realizar um grande empreendimento, sem o auxílio do capital estrangeiro. É ponto pacífico, que todos aceitam. O que não podemos é entregar riqueza de que depende a nossa soberania ao contrôle do capital estrangeiro. É êste, simplesmente, o ponto de dúvida. Por que não aceita o Govêrno, com tôdas as garantias, que
são inúmeras, gigantescas, o capital necessário à destilação e à
pesquisa do nosso petróleo ao ponto de dar a essa gente o nosso
petróleo?
ASSIS CHATEAUBRIAND - Não é a "essa gente".
V. Ex.ª parte do pressuposto de que o Brasil vai lidar com a fina flor
do crime e do assalto à soberania das nações. Por que aquilo de
que nos arreceamos não está acontecendo nem no Canadá nem
na Venezuela?
O SR.

Não digo tanto. Mas essa gente foi
levada aos tribunais americanos, representando o cartel internacional do petróleo. Por traírem a confiança do Govêrno americano, estão respondendo, em juízo, pelo crime do extravio de bilhões
de dólares.
O Sr. Landulpho Alves -

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

lívia.

Como responderam na Bo-

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Se os capitais disponíveis
na América do Norte para o emprêgo no petróleo tivessem em si
essa mãcula, os diretores de tôdas as grandes companhias americanas que aqui operem estariam na cadeia. E se não estão jsto prova que a desonestidade não é a que se apregoa.
O Sr. Landulpho Alves - A Venezuela é um pequeno pais
de quatro e meio milhões de almas ...
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Não é um pequeno país
de quatro e meio milhões de habitantes. É o segundo produtor de
petróleo do mundo e isso diz do seu valor político e econômico.
O Sr. Landulpho Alves - . . . que vivem em abandono. E foi
ali que os americanos e venezuelanos descobrimam o petróleo em
lençóis prodigiosamente ricos.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND berto há mais de setenta anos.

O petróleo lá foi desco-

O Sr. Landulpho Alves - Entregando-o ao capital estrangeiro, submeteram-se os venezuelanos para o resto da vida até
qtie uma população de maior prestígio e com poderio militar
possa, de novo, falar pela Venezuela.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - V. Ex.ª parece não estar
em dia com a história política da Venezuela. Justamente quem
ali manda hoje é uma junta militar, com poder e prestígio para
deitar fora das fronteiras 'do país as dezessete companhias de petróleo.
O Sr. Landulpho Alves -

partes: a extremamente

r~ca

Ali a sociedade é dividida em duas
e a miseràvelmente pobre.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Como aqui, Sr. Presidente, o argumento do nobre Senador Landulpho Alves não obedece à lógica. Pois se a Venezuela, pequeno país de quatro e meio
milhões de habitantes e t~!ndo dezessete companhias a operar em
seu território, não sofre a pressão de que S. Ex.a se arreceia, a mim
não me parece que o Braf!il, com os seus 50 milhões de habitantes, deva ter maior temor.
O Sr. Landulpho Alve~: - Como não? Os capitais estrangeiros
submeteram a Venezuela às maiores privações.

O SR. ASSIS CHATE~'\UBRIAND - As privações e os vexames são tantos, que ela tem setecentos milhões de dólares livres,
por obra do petróleo, para gastar no que bem entender. Respondo
a V. Ex.ª repetindo que os investimentos da economia americana
no Brasil, durante e depois da guerra, já somam 410 milhões de
dólares! O Rio Grande do Sul vai ter energia elétrica e se transformar num dos Estados ~nais industrializados do Brasil, graças,
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exclusivamente, à massa de investimentos que o Export and Import Bank ali fêz e continua a fazer.
O Sr. Landulpho Alves - Isso quer dizer que o capital estrangeiro, o capital norte-americano, tem no Rio Grande do Sul excelente ambiente para garantir tôdas as suas operações.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Seu governador é um
homem de excepcional equilíbrio. Da sua autoridade não creio
venbam obstáculos ao fluxo dos capitais de fora. Capitais, o mundo hoje só os pode receber dos Estados Unidos e da Suíça. Auxílio, auxílio em grande, porém, só a América do Norte estará apta
a nos oferecer .
Há, nos Estados Unidos, uma rêde de três bancos, que aplicam
seus capitais também no estrangeiro, sendo que um dêles, principalmente, faz as suas aplicações em países subdesenvolvidos,
como o Brasil. Fugir dos Estados Unidos, hoje ou mesmo volverlhe as costas, é pura insensatez.
O Sr. Aloísio de Carvalho - Sim, êles podem e devem aplicar
seus capitais, não como protetores, mas como aliados .
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Claro. V. Ex.ª esposa
uma tese que completa o meu pensamento. Folgo que os representantes da Bahia e do Ceará estejam eliminando o preconceito que
a todos nós cumpre combater. A cooperação nossa com os Estados Unidos é um duplo imperativo: de ordem política, para defesa de nossas qualidades de povo soberano e de ordem econômica, para o fortalecimento do organismo nacional.
O Sr. Aloísio de Carvalho - É preciso ficar bem clara a posição do Brasil ante o auxílio financeiro americano, especialmente tratando-se de um país subdesenvolvido, como o nosso. Aliás,
a idéia não é nova; o mesmo se deu com a Inglaterra e há pouco
tempo o primeiro ministro francês também rejeitou um memorando do govêrno americano com intenção idêntica. A idéia é esta:
somos aliados, continuamos aliados na paz e para as vicissitudes
da guerra, mas não queremos ser "protegidos".
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A França deve muito aos Estados Unidos e teve que repelir o memorando que recebeu.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Como falar de proteção
a dispensa ao Brasil, tratando-se da nação que deu independência a Cuba, Filipinas e prepara a de Pôrto Rico? O bei de Túnis,
jâ não é um soberano, que tenha assinado capitulações. Discute
com Paris, como um membro da União Francesa. As reservas que
inglêses e franceses estão fazendo na concessão de estatutos de
soberania a certas colônias ou membros dos seus Impérios respectivos é o que há de explicável, do ponto de vista da segurança da paz mundial. Errado fôra da parte dos franceses dar
a independência, hoje, ao Norte da Africa. No dia em que em Marrocos, Tunísia, Algéria, existirem governos soberanos, os russos
ali se terão instalado. Os soviéticos em Marrocos, equivale tê-los
em Dácar. Que dificuldade haverá para êles, estando no Senegal,
em voar para Natal e Pernambuco? É isso que os nacionalistas
brasileiros não querem compreender.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.a já nos preveniu contra êsse complexo de inferioridade.
1

O SR. ASSIS CHATE;IAUBRIAND - Os brasileiros devem es·
treitar suas relações poIH.icas, econômicas e morais com os Estados Unidos, sem o que não teremos aliados fortes que nos ajudem
a preservar a nossa quali~ade de povo soberano. A Nação já se viu,
em 1935, assaltada por UfU golpe comunista, dirigido por agentes
russos. Temos experiência do golpismo eslavo desfechado no Rio de
Janeiro e em Pernambucq. Por que esperarmos novos golpes?
Só nos últimos anos foram aplicados no Brasil mais de 400
milhões de dólares americanos. Com esta demonstração, desejo
responder ao nobre colega Domingos Velasco que, juntamente com
o ilustre colega do Rio Grande do Norte, disseram ambos que os
capitais de fora deviam vir sob uma forma acauteladora da soberania brasileira. Não encontro melhores precedentes do que êstes. O que o Brasil está fazendo neste momento, é fundamental
e básico para o seu crescimento, fora do ritmo vegetativo, em que
pode crescer. Agora só temos - sobretudo com a escassez de dólares, com a penúria da produção de café e com os nossos produtos gravosos - uma fonte de onde esperar dólares, que são os Estados Unidos.
Quanto ao problema do petróleo citado pelo nobre colega da
Bahia, li há poucos dias em uma revista técnica inglêsa que no
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ano passado, só em novos investimentos do petróleo e aplicação dos
seus derivados, os Estados Unidos gastaram 3 bilhões e 200 milhões de dólares. :S:ste ano vão gastar 4 bilhões em novos investimentos e pesquisas dessa matéria-prima.
O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex.ª permite um aparte? (Assentimento do orador) - O nobre colega estava na Europa quando

o ilustre
leiro, ...

Senador Plínio Pompeu, notável

engenheiro

brasi-

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - E insigne economista.
O Sr. Ruy Carneiro -

. . . fêz um discurso sôbre o assunto.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND ler na Bahia.
O Sr. Ruy Carneiro felto.

É

Tive oportunidade de o

um dos mais brilhantes que se têm

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - É um discurso guia, rico
de bom senso e de experiência. Se o Brasil fizesse 10 % do que está
ali indicado, poderia deixar de pensar na Petrobrás e outras frioleiras. Se a Nação não tem recursos para empregar na compra
de peças sobressalentes para os caminhões que trafegam em São
Paulo e Hio de Janeiro, onde irá buscar dólares para aplicar na
pesquisa e exploração petrolífera?
O Sr. Plínio Pompeu - Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador) Desejo aproveitar a oportunidade para responder ao aparte do nobre Senador pela Bahia. Os Estados
Unidos na qualidade de líderes supremos das democracias, têm
interêsses em nos fortalecer. Estamos divididos em dois campos:
de um lado a democracia, do outro o comunismo. É natural que
os Estados Unidos tenham interêsse em nos proteger porque estarão fortalecendo a si mesmos.
O Sr. Ruy Carneiro si próprios.

Indiretamente estão-se fortalecendo a

O Sr. Plínio Pompeu - Fortalecendo os países democratas,
fortalecem a própria democracia de que são os Estados Unidos os
principais representantes no mundo inteiro.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O aparte do nobre colega pelo Ceará vem justamente no momento em que pretendia
encerrar minhas considerações, mostrando o verso e o reverso
da nossa política internacional.
O Sr. Ruy Carneiro - Apenas chamei a atenção de V. Ex.ª
pois pensei que não tivesse lido o discurso.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Os russos pregam e fazem a política do depauperamento do Brasi1 pela certeza de que
vindo a guerra, seremos uma nação impotente, desarmada, sem
que possa oferecer aos seus aliados, as democracias ocidentais, o
apoio material que uma nação de cinqüenta milhões de habitantes lhes deveria proporcionar. Seguros de sua missão, vemos os
Estados Unidos fornecerem ao Brasil recursos de tôda ordem, despertando em certos círculos um sentimento que nos nivela a um
período comparável ao anterior a Pedro Alvares Cabral. Porque os
índios de Pôrto Seguro receberam os brancos, que ali aportaram,
dando mostras de maior ponfiança do que nós estamos oferecendo
hoje aos homens brancm; dos Estados Unidos.
O Sr. Landulpho Alv~~s - Permite V. Ex.ª outro aparte? (Assentimento do orador) -·Esta onda infantil que a V. Ex.ª talvez

surpreenda, é necessária em face dos interêsses do país. E essa
onda pode hoje apresentar alguns argumentos, antigamente raros, porém freqüentes agora pela evidência dos fatos. Poderia
V. Ex.ª responder ao Sen~.do, neste momento, por que motivo se retardam as negociações elos empréstimos brasileiros nos Estados
UrJdos?
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O Sr. Ministro Neves da
Fontoura respondeu, hoje, a essa pergunta. S. Ex.ª anuncia a concessão de diversos empréstimos novos.
O Sr. Landulpho Alves - Eu faço a interrogação e V. Ex.a poderã fornecer as reticências .
O SR. ASSIS CHAT:E1AUBRIAND - Quem se incumbe deresponder ao nobre senador trabalhista é o próprio Ministro das Relações Exteriores, aliado político de V. Ex.ª.
O Sr. Landulpho Alves - Quem disso se incumbe, são os fatos, as entrelinhas, as r~ticências das negociações.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O Sr. João Neves anunciou ontem, em entrevista ao Correio da Manhã, uma série de
novos empréstimos dados a nós pelos Estados Unidos.
O Sr. Landulpho Alves -

Esta, a infantilidade.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O embaixador Walter
Moreira Salles, há 25 dias dizia-me em São Paulo: - "O que é
para o Brasil, para fortalecê-lo, para fazer a sua prosperidade,
sempre encontra apoio nos bancos americanos. Não se discutem
nossos movimentos no sentido do progresso. Está-se ali de braços abertos para tudo que seja cooperação conosco".
O Sr. Landulpho Alves - Tudo, menos a exploração do petróleo sob o contrôle do Brasil.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, conversando na Europa com um amigo italiano, industrial em Milão, disse-me êle não poder compreender a atitude de certos setores do
Brasil e da América Latina em face dos Estados Unidos. Perguntava como se podia explicar que o Brasil, com tantos interêsses
dependentes dos Estados Unidos - interêsses que a Itália não
possui - não aproveitava a era da filantropia de um povo, o qual
põe a mão no bôlso e fornece dinheiro aos outros países, para se
recuperar das feridas e do traumatismo da guerra.
O Sr. Onofre Gomes - Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador) - Foi o único país que assim procedeu, em
todo o desenvolvimento da história humana.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Dizia-me ainda o italiano,
crítico da atitude de não-cooperação de certos meios dêste país
com os Estados Unidos: "Acho extravagante que o seu povo, a esta
hora, não duvide que se acabem os dólares, sem que os brasileiros não se aproveitem da filantropia de um povo que é o primeiro
a distribuir dinheiro gratuito ao mundo. Realmente, êste é um
fato virgem".
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Aos Estados Unidos não criamos restrições, e sim à exploração capitalista e escravização do
Brasil aos trustes estrangeiros.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Só os países capitalistas
têm o dinheiro necessário para extrair petróleo. Não há outros ca141 -
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pazf's disso. Os americanos começaram a pesquisar e extrair petróleo com o dinheiro dos inglêses.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Somos grandes admiradores
do povo americano, de suas grandes e nobres qualidades. Sempre
estivemos ao seu lado, nas horas boas ou más.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Não acredita então V. Ex.ª
que êsse povo será o fiscal, tanto quanto nós, de quaisquer excessos das emprêsas americanas envolvidas em negócios de petróleo conosco?
O Sr. Landulpho Alves - Como, se não tem podido vencer
essas emprêsas no seu próprio território?

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Que é êsse argumento
senão uma prova de que o govêrno e povo dos Estados Unidos controlam fortemente as suas emprêsas envolvidas em negócios de
petróleo? Não está aí mais uma garantia para o Brasil?
1

O Sr. Gomes de Olii,1eira - V. Ex.ª dá licença para um aparte? (Assentimento do crrador) - Os americanos, realmente, es-

tão, começando a nos d::µ- alguma coisa; mas sabe V. Ex.ª quanto
tivemos de esperar peia cooperação dêles?
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

Esta é a verdade.

Para dar com um conta-gotas.

O SR. ASSIS CHA'I'EAUBRIAND - Que leão faminto dêste
deserto brasileiro não é o ilustre colega! 400 milhões de dólares
em 11 anos se lhe afiguram uma soma microscópica. V. Ex.ª é
uma larga vocação de c~tpitalistal
O Sr. Gomes de Oliveira - A América do Norte entendeu salvar a Europa, do comw1ismo, pela f arma mais eficiente que foi
a de dar-lhe dinheiro. Quanto a nós, V. Ex.ª sabe qual o destino
da missão Ministro Correia e Castro e de outras missões e relatórios feitos após acuraq!o estudo.

O SR. ASSIS

CHATl~AUBRIAND

-

Já responderei a V. Ex.ª.

O Sr. Gomes de Oliveira - Só depois que, desta tribuna, agitamos a questão, externando as nossas queixas, contra os aliados
de todos os tempos, é que fomos atendidos.
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Só na Grécia os Estados Unidos já empregaram mais de dois bilhões e 500 mllhões de dólares,
depois da guerra.

O Sr. Gomes de Oliveira - Só agora, depois de espi.caçados
pela opinião pública dos próprios americanos, por individualidades
de prestigio na América do Norte, começaram a compreender os
deveres que têm para com a América do Sul e sobretudo para
com países amigos como o Brasil.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Acudo ao terreno onde
debate V. Ex.ª porque tenho uma parte pequenina de responsabilidade nas acusações que V. Ex.ª dirige à relativa indiferen.ça
dos americanos pela nossa sorte.
O Sr. Onofre Gomes - A afirmação que V. Ex.ª faz de que a
opinião pública americana estaria como a opinião pública brasileira vigilante, prova-se no inquérito a que está submetendo
o Senado americano as grandes companhias petroliferas por uma
suposta pretensão de organização de trustes.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Estando um dia em
Washington, no ano de 1947, de passagem para Toronto, o embaixador do Brasil naquela capital, Sr. Carlos Martins, perguntou se não desejava avistar-me com o General Marshall. Respondi-lhe que, quando viajo, é raro encontrar-me com personalidades
em evidência. Minhas excursões ao exterior são sempre de negócio. Viajo com pressa.
Calcule-se que os jornais da véspera contavam que existiam
em Washington 125 missões estrangeiras que iam pedir dinheiro
ao General Marshall. Havia chefes de missões esperando por
uma audiência, 35 dias. No dia seguinte fui visitar um amigo, em
vésperas de abandonar o pôsto de subsecretário de Estado, Mr.
Braden. Disse Braden: "Vou anunciar ao General Marshall sua
presença em Washington".
Respondi-lhe que tal não o fizesse, pois não tinha assunto
especial a tratar com o General. Deixando o gabinete de Spruilen Braden, voltei ao "Carlton", onde descera. Meia hora depois
o telefone tocou e um funcionário do Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos anunciou-me simplesmente que o
General Marshall esperaria pela minha visita às 10 horas do dia
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seguinte. Respondi ao funcionário: "O senhor deve estar equivocado; sou um repórter brasileiro e não pedi entrevista alguma
ao General Marshall. Isto pela consciência que tenho do valor do
seu tempo para o serviço da humanidade".
Mas a voz insistiu, do outro lado: "É o senhor mesmo .. O General Marshall marcou uma audiência para o senhor".
Retruquei ao interlocutor: "Tenho que adotar com o General
uma atitude da maior impertinência. Vejo-me tolhido de comparecer à audiência, que êle tão benévolamente me concede, porque estou comprometido para um encontro, amanhã, a uma hora
da tarde em Toronto, com diretores de fábricas de papel canadense. Essa conferência está fixada há mais de um mês. Por isso
não posso faltar".
A voz pediu um minuto de pausa. "O General manda saber,
disse de novo, quando é que o senhor estará de volta do Canadã".
Respondi: - Na sexta-feira.
O fato é que estave~ apenas de passagem, e não pensava em
voltar a Washington. ~!\.crescentou então o funcionário que na
sexta-feira o General Marshall me esperaria, às 10 horas da manhã, em seu gabinete.
·
1

Voltei a Washingtop. tão-somente para não deixar de ter um
ato de cortesia com o GE!neral-Secretário de Estado do Sr. Truman.
Fui vê-lo.
Chegando, fui logo ao encontro do General Marshall. É .êle
um conversador fino e i:ttraente. No correr da sua palestra, surgiu
a questão da prioridade do interêsse dos Estados Unidos: a Europa ou a América Latina? Por qual das duas deveria primeiro
empenhar-se a União?
Dei ao Secretário de Estado o meu ponto de vista. A preferência deverá ser decidida em favor da Europa.
Por uma razão simples, acrescentei. "A Europa conta com uma
série de parques industriais, na Bélgica, na Inglaterra, na França,
na Itália e na Alemanl).a Ocidental, como as partes centro e sul
do hemisfério nada po:;;suem de comparável. Com dois ou três
anos de esfôrço de reconstrução, a reabilitação não só dêsses parques como dos seus laboratórios, estará concluída. Ajudando pri-

-

245-

meiro a Europa, os Estados Unidos dotarão o mundo de uma parede de resistência muito maior para defesa do Ocidente contra
a possível invasão russa, do que aquela que resultaria da ca..,
nalização dêsses recursos para a América Latina. Conosco fôra
uma tarefa de construção total; ao passo que com a Europa tão-somente de recuperação. Inicialmente, não dispomos sequer de
operários especializados para trabalhar nos arsenais e nas fábricas de armamentos, fábricas capazes de enfrentar as da Rússia,
em condições em que só a Europa poderá fazê-lo". Eis o resumo do
que disse ao General Marshall.
Não sendo um fanático do nacionalismo, nunca fui nem sou
um exaltado latino-americano, que fizesse questão da União pensar primeiro em nós. Parece, pois, que opinei certo. A América
Latina não está melhor defendida com uma Europa industrial e
militarmente reabilitada do que com esta parte do continente levando 20 ou 30 anos para se equipar?
O SR. PRESIDENTE -(Fazendo soar os tímpanos) - Pondero ao nobre orador que está a se esgotar o tempo da prorrogação do expediente.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Vou terminar, Sr. Presidente.
O General Marshall me enunciou na ocasião a política que
logo depois o State Department faria conosco em relação às necessidades de dólares de certas autarquias brasileiras. O mesmo
êle repetiu, depois, ao Sr. João Neves, em Bogotá.
Pena é que os brasileiros não se tivessem servido, com decisão
dessa boa vontade; porque se a houvessem aproveitado, muito
mais longe estaria o Brasil na senda do seu progresso.
Se desejamos sobreviver, cumpre agir em oposição declarada
à opinião dos nacionalistas . O back-ground nacional de isolacionismo antiamericano significa uma catástrofe. Sem o concurso
dos capitais americanos (à nossa disposição em grande, hoje
no mundo, como outrora os inglêses), quase nada poderemos nós
fazer para sustentar o Brasil no plano inclinado pelo qual êle se
despenha. Se há um país que se pode desenvolver numa larga política interna, fundada em sua inteligente política exterior, é o
nosso. Mais nos aproximamos dos Estados Unidos, mais gravi-
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tamos em sua órbita - que é hoje, mais que no passado, a órbita
da defesa da paz contra a agressão - porque nos últimos 12 anos
à política externa americana sofre, desde os seus fundamentos,
uma vasta revolução, que a leva a preservar, até pelas armas, os
símbolos da justiça e da liberdade, em qualquer ponto do globo
- mais encontramos possibilidades de expansão da área subdesenvolvida do nosso país. Que é a formidável fôrça de crescimento hoje do Canadá, senão a sua estreita aliança com os Estados Unidos, com sua política exterior, e seus instrumentos de poder econômico e financeiro?
(Muito bem. Muito bem. PaJ,mas. O orador é vivamente cumprimentado).

SESSAO EM 24 DE OUTUBRO DE 1952
Expediente

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, no estudo que
venho fazendo, perante o Senado, do problema do petróleo, tive
de interromper minhas considerações na última sessão, porque
se extinguia a hora destinada ao expediente.
Daí por que, sem novo título, prossigo na leitura do meu trabalho.
Discorria eu a respeito de como se processa, na República
Argentina, a ação do Govêrno Federal no sentido de dominar os
excessos de influência do capital estranho sôbre as riquezas petrolíferas do pais. Já havia falado de vários aspectos dessa luta,
destacando exatamente aquêle em que um homem de grande envergadura surgira para melhor solucionar a importante questão.
Tudo ia mais ou menos mal, portanto, e as razões, Sr. Presidente, deveria conhecê-las o govêrno argentino. Lentidão, desânimo, descrença, desilusões, informes tendenciosos, influência indébita de elementos estranhos ao Pais.
A mesma dúvida, a mesma controvérsia, a mesma desconfiança, a mesma descrença, que ainda hoje se quer implantar no
Brasil, visando desmoralizar a ação e a visão segura dos que, como
a grande maioria dos brasileiros, estão convictos de que a solução do nosso problema do petróleo, não é difícil e está nas nossas mãos.
Reorganizou-se então (1922) a comissão que se encarregaria, desde logo, da transcendente matéria e que foi chefiada, como
dissemos, pelo General Enrique Mosconi.
Tôdas as providências foram planejadas e, de logo, a sua execução teve início, para a pesquisa, exploração, refinação, transporte e distribuição do produto e seus derivados aos centros populosos e industriais do pais.
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De 1923 a 1930 dirigiu os trabalhos do petróleo uma Comissão Administrativa, "com a autonomia indispensável a uma feliz
gestão da indústria", figurando desde logo o General Mosconi como
Presidente.
Deve o Senado atentar, Sr. Presidente, neste fato, de que
a Comissão teve desde os seus primeiros passos, como condição
básica de êxito, a autonomia de ação.
Seguiu-se o trabalho febril de sua organização e de aparelhamento dos campos petrolíferos, para uma segura pesquisa e
exploração, considerados, simultâneamente, os inúmeros outros
fatôres de sucesso, que se relacionavam com o abastecimento
d'água, a pesquisa, prospecção, extração, destilação, transporte
e distribuição do produto e seus derivados.
O método adotado e seguido, a ação honesta e laboriosa, o
apoio indefectível do govêrno, o sentido patriótico do grande esfôrço, asseguraram, desde então, as melhores condições de êxito.
Ao fim de 7 anos de esfôrço sistemático e intenso, já grandes louros se colhiam. Encontroú a gestão Mosconi um crédito contra diversos devedores retardatários no cumprimento de seus compromissos, inclusive repartições públicas. ~sse crédito montava a
cêrca de 4.600.000 (quatro milhões e seiscentos mil) pesos argentinos. Encontrou, igualmente, falta de ordem, por ausência de regulamento interno; excessivo preço de compra, por falta de pagamento a vista; transporte do óleo e de refinados por terceiros, por
falta de meios adequados; de transporte para êsse material; insuficiência de recursos financeiros, redundando em pronunciado
deficit; mau aparelhamento de destilação; distribuição por intermédio de terceiros. E tudo isso se transfigura, como por passe mágico, pelo espírito forte dp General Enrique Mosconi, porque além
do aparelhamento que soube instalar suprimindo cada uma dessas
falhas, outros aspectos da instalação foram também considerados e
supridos, tais como assis1;ência social, assistência médica hospitalar, previdência social, abastecimento de gêneros alimentícios, redução do custo de vida, diversões e outras medidas.
Mas, isto, Sr. Presidente, sem prejuízo do principal que era
a intensüicação dos trabalhos de pesquisa, propeção, lavra, transporte, armazenamento e destilação do óleo e a defesa contra a
ação insidiosa, os combates solertes, audaciosos e sem escolha
de meios, que exerciam os trustes internacionais do petróleo, os
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quais viam esvaírem-se os últimos laivos da esperança de monopolizarem o petróleo, na grande República do Prata.
Iniciada em outubro de 1922, a Administração Mosconi, já
em janeiro de 1923, anunciava oficialmente a não existência de
deficit. Também já estava em ordem o serviço de contabilidade
do empreendimento.
Definiu-se o campo de ação e a orientação do General Mosconi no seu programa de trabalho apresentado ao govêrno argentino no comêço de 1923, o qual resumira em:
l.º)

nova lei do petróleo, modificando a lei de minas, no
que tangia à pesquisa e à exploração; determinar novas
zonas de reservas; estabelecer e controlar o mercado
do combustível e criar a Comissão Administradora ou
Diretora, com a autonomia indispensável para o me-

lhor desenvolvimento da indústria, reorganizando-se a
Direção Geral de forma a corresponder nitidamente à

sua finalidade.

2.º)

determinar a intensidade a imprimir aos trabalhos de
prospeção e exploração (lavra).

3.0 )

Aumento da capacidade de armazenamento nos campos
de exploração e nos centros de consumo.

4.0 )

Aumentar a capacidade de transporte, adquirindo-se
imediatamente um novo petroleiro e determinando-se
a construção de um outro a se incorporar à frota em
comêço de 1924.

5.0 )

Instalar uma "toping plant" (unidade de destilação
mais sumária dos produtos) para o petróleo extraído
em Comodoro Rivadávia (constituindo a gênese da
Destilaria de La Plata).

6.0 )

Construir instalações de Darsena do Sul, para a descarga de subprodutos, de forma a afastar o perigo para as populações locais.
7.º) Aprovação do orçamento e plano de trabalho para 1923.
8.º) Intensificar os trabalhos do aparelho desidratador de
Comodoro Rivadávia, para o tratamento do petróleo
com alta percentagem de água.
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fazer. Era também amostra da grande visão e probidade do novo
administrador.
O marcado êxito não deveria vir com o só aparelhamento matrial e financeiro. Estaria principalmente ligado ao elemento humano, ao pessoal a serviço do grande empreendimento. E foi o que
conseguiu o ínclito soldado argentino, e o f êz de tal modo, que
assim se exprimiu, em seu livro citado (pâgina 63), falando do
pessoal que organizou e com que contou:
"Todos deviam entregar-se por completo ao trabalho com o cérebro, o coração e os músculos. E êste propósito fundamental, desde o comêço de nossa missão, pôde-se alcançar de forma ampla, no plano superior, cuidadosamente selecionado e constituido por homens (atente bem o Senado) - por homens de primeira classe, de conhecida aptidão profissional, patriotas e de alta
moral (o grifo é nosso) desejosos de se empenhar em esforços, para dar novas provas de sua capacidade e eficiência em uma tarefa que seria um importante serviço do
pais. Todos demonstraram êsse nobre propósito, no labor
comum, com decisão, energia e plena vontade".
Considere bem o Senado, quanto tudo isto é de fundamental
importância numa luta contra os trustes internacionais do petróleo, super-organizados e aparelhados para combater os que se lhes
antepõem aos desígnios, sem dó, sem reserva alguma e, em muitos
casos sem pudor, pelo engodo pelo subôrno, pela imposição ostensiva, pela desordem, pela revolução, pela guerra.
O Sr. Attílio Vivacqua - Permite V. Ex.a um aparte? (Assentimento do orador) - V. Ex.ª com sua alta autoridade, gran-

de competência e insuspeição ...

O SR. LANDULPHO ALVES -

Muito obrigado.

O Sr. Attilio Vivacqua - ... traz um depoimento esclarecedor para o país sôbre a batalha que as nações têm de travar para
preservar sua independência e riquezas contra a organização tentacular dos trustes. Como sabemos, as reações da opinião pública
não se manifestam apenas nos países que se sentem ameaçados
por essa expansão com caráter de absorção. Dentro dos Estados
Unidos, mesmo conhecemos a campanha que se desenrolou contra
os trustes na ordem interna. Mais tarde chegou-se a admitir, pelo
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chamado Pommery Act, que, na ordem interna, êles poderiam ter
mão livre. Hoje, porém, conforme inquérito a que se procedeu no
Congresso daquele país, chegou a opinião americana à conclusão
de que, mesmo na ordem externa, os trustes, estão sendo nocivos a
economia e também às relações políticos dos Estados Unidos.
O SR. LANDULPHO ALVES - Agradeço o aparte de V. Ex.ª,
dos poucos homens no país que têm estudado o assunto com certa
profundeza ...
O Sr. Attílio Vivacqua -

Bondade de V. Ex.ª.

O SR. LANDULPHO ALVES - ... e, sobretudo, têm sabido
medir os aspectos menos perceptíveis do grave problema e, assim, o perigo que representa para a soberania nacional.
"E - continua a narrativa - é bom assinalar também que
tal espírito se pôde conseguir, com a presumível plenitude, de
parte da Comissão Administradora do pessoal subalterno, de empregados e dos operários em geral. O mesmo ideal possuia os diretores e chefes, com tod~1 o pessoal da organização".
Cooperativas de consµmo, casas residenciais, hospitais, farmácias, assistência médic~ e dentária, maternidades, refeitórios
para solteiros, banhos públicos, sociedades mútuas para o caso de
morte de pessoa ligada ao empreendimento com família, colégio
de Artes e Ofícios, capela, campo de desportos, subsídios para entêrro, nada escapou à sábia e honesta administração.
Só em bonificações às famílias de empregados e operários;
por número de filhos e casal, já eram dispendidos, em 1938, cêrca
de 311.000 (trezentos e onze mil) pesos com 842 empregados e
366.000 (trezentos e sessenta e seis mil) pesos com os trabalhadores.
E não se perdeu de vista, Sr. Presidente, um outro fator essencial, pelo espírito de defesa e preservação do interêsse nacional,
que devem apresentar empreendimentos dessa ordem. Quero falar
da nacionalidade do pessoal a serviço da emprêsa. Diz o relato: "No ano de 1923, 80% (oitenta por cento) aproximadamente do
pessoal operário de Comocloro Rivadávia eram estrangeiros. Em
1930, 80% (oitenta por ce~1to) do pessoal dos nossos campos de
petróleo eram argentinos de nascimento".
Têm os trustes monopolizadores, Sr. Presidente, martelado sem
cessar para os ouvidos dos brasileiros incautos no teclado do que
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êles chamam de não existência de pessoal técnico e mesmo de técnica, no Brasil, para explorar o petróleo. É com a propagação dessa
falsa idéia que nos azocrinam os ouvidos pelas emprêsas de rádio
do País. Esquecem-se, é claro, que a técnica do petróleo não é previlégio de país algum. Está sempre ao alcance de quem a quiser
adquirir, nas Universidades norte-americanas e européias, nos
campos de exploração do petróleo, nos institutos dedicados a êsses estudos, em tôda parte, em fim. É o que menos custa, sabe
bem o Senado, em tempo e dinheiro.
No capitulo referente a êsse assunto o General Enrique Mosconi resolve o problema de maneira pronta e sumária, racional
e simples: "A Direção Geral - diz - adotou um regime de rotação para seus engenheiros de minas e de exploração, para o fim
de serem designados em missão do estudo e informações (o grüo
é nosso) nos Estados Unidos da América do Norte, em viagens, que,
em regra, duravam um ano, no correr das quais deveriam percorrer as fontes industriais e jazidas em exploração, para conhecerem e se infarmarem das novidades acaso registradas na indústria petroleira. Em alguns casos, essas viagens de estudos foram
estendidas aos campos petrolíferos do México, da Venezuela e da
Europa. De regresso, faziam êsses profissionais relatórios minuciosos e circunstanciados dos trabalhos e estudos realizados, os quais
eram levados ao conhecimento e estudo, de todos os demais engenheiros da corporação, cada um de sua vez."
"A colheita de tais informes, - continua o General Mosconi foi o ponto inicial de uma obra que considero de importância capital para a indústria do petróleo argentino". :&:sses trabalhos
foram levados a público de maneira ampla, numa revista especialmente editada - o "Boletim de informações petrolíferas", "que
foi a primeira publicação séria que teve a indústria do País". Satisfez-se, assim, uma finalidade alta, "vinculando intelectualmente - dizia sua apresentação - a todos os que dedicavam suas
energias à exploração dos hidrocarbonetos o conhecimento dos
últimos progressos e das melhores obras. que no particular se haviam publicado".
Visando ainda o preparo dos técnicos nessa especialidade,
mandaram os argentinos buscar os programas de estudo das Escolas Superiores de Petróleo da França e dos Estados Unidos.
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Quanto à França, se valeram da Escola Superior de Petróleo e
Combustíveis Líquidos de Estrasburgo.
Em 1925, Mosconi promovia a formação de técnicos, desde
os seus estudos secundários. Criaram-se na Escola Industrial da
Nação cursos complementares de Mineração e Elaboração do Petróleo, "a fim de que os alunos de Mecânica, Eletricidade e Química adquirissem os conhecimentos necessários a uma atuação
eficiente, segundo seu pendor nos setores da perfuração e de
destilação". Em 26 de abril de 1936, o Executivo da Argentina
aprovou, por decreto, o programa de cursos gratuitos complementares de extração e elaboração do petróleo, na Escola Industrial da
Nação.
Mais tarde, em 1928, criou-se um Instituto de Petróleo, na
Universidade de Buenos Aires, que tinha por objetivo, além de outros misteres, o de facilitar a criação dos cursos especializados dêsse produto. Era preciso que: "a Universidade contribuísse para a
solução dêsse grave problema argentino".
Em carta dirigida a9 General Mosconi, em 26-4-28, dizia o
Reitor da Universidade d•.~ Buenos Aires, dentre outras coisas (que nisto atentem bem e> Senado e todos os brasileiros. Sr. Presidente):
"Evitemos o 'terrível poder das grandes emprêsas estrangeiras, instaladas dentro do pais, como um Estado
dentro de outro e~;tado".
E mais adiante:
"Confiemos ~ Nação o domínio, a administração e o
contrôle, como tem feito em suas leis e na prática, outros países".
Em uma das cartas constantes da correspondência entre o
General Enrique Mosconi ie o Sr. Reitor da Universidade, lê-se, Sr.
Presidente, o seguinte treeho, que muito interessa ao caso brasileiro:
"Haveremos aberto um valo intransponível, ao avanço de emprêsas que, como a Standard Oil Co., no norte,
inicia e consolidi:+ seus conhecidos sistemas de penetração e ameaça perturbar nosso futuro econômico, por conseqüência nossa situação política".
Sr. Presidente, êste capítulo da batalha argentina contra os
terríveis monopolizadores da indústria petroleira, ou seja, os
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trustes internacionais, encerra uma grande lição para nós brasileiros e é uma expressiva resposta aos que, impatriàticamente
se prestam ao triste papel de dar eco à afirmação tendenciosa,
capciosa e cheia de solércia, de que um dos fatôres que tornam
impossível a exploração do petróleo com os nossos recursos, está
na ausência de técnicos para êsse fim.
Dessa forma responderam os argentinos a êsses argumentos.
Dessa forma estamos respondendo e nos preparando para melhor
contestá-los, ardilosos e pérfidos, como são.
O Sr. Attílio Vivacqua. - V. Ex.ª tem razão. :S:sse é um dos
pontos em que a Nação precisa ficar perfeitamente esclarecida.
O país tem demonstrado, através de suas elites, a mais alta capacidade. Aí estão os nossos parques industriais, as nossas ferrovias, enfim, os nossos sistemas técnicos de administração. No
terreno do petróleo o país precisa meditar com os geólogos brasileiros que o descobriram e o pesquisaram. Como V. Ex.ª teve
ocasião de frisar, já possuímos uma geração de especialistas, e
com relação à refinaria de Cubatão evidenciamos até o alto padrão
da nossa competência ...

O SR. LANDULPHO ALVES - Exato.
O Sr. Attílio Vivacqua - ... e ai está diante dos olhos de
todo o mundo, o monumento que é a Cidade do Aço. Nós precisamos é de colaboração, de oportunidade e que tenhamos liberdade de orientar e dirigir a nossa política de aproveitamento dos
nossos recursos minerais de acôrdo com a nossa conveniência ...

O SR. LANDULPHO ALVES O Sr. Attílio Vivacqua -

rania.

... e

Perfeitamente.
resguardo da nossa sobe-

O Sr. Gomes de Oliveira - Temos, bem perto de nós, a Argentina que o nobre Senador Landulpho Alves acaba de citar como
exemplo. íi:sse país, por si só, conseguiu fazer o que nós, talvez um
pouco tardiamente, estamos procurando realizar, ou seja, a exploração do petróleo à nossa própria custa.

O SR. LANDULPHO ALVES - A êsse respeito chamo a atenção do Senado, para o fato de que êsses acontecimentos se passaram na Argentina em tempo idêntico ao que ocorria no México,
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data essa, relativamente ao México, considerada pelo nobre Senador Assis Chateaubriand como pré-histórica.
Com êsses argumentos, não seria possível falarmos sério arespeito de coisas sérias .
Logo em 1922, conseguiu a Direção Nacional abrir concorrência para a instalação de uma destilaria de cêrca de 12 barris
diários, que elaboraria nafta, querosene, gás-oi!, fuel-oil, do petróleo local. Dispunha de um cracking para gás-oil e querosene
pesado, visando um maior rendimento em nafta. Contava igualmente com um cracking de fuel-oil para mais aumentar a produção de nafta e, finalmente, de um aparelhamento destinado à elaboração do óleo lubrificante da destilação primária obtida pelo
toping.

Peço licença ao Senado para dar ligeiras explicações sôbre
o significado do toping. É um aparelhamento que apura os subprodutos do petróleo, sem necessidade de modificar-lhe a estrutura; é o tipo de destila~ão a mais sumária; ao passo que o cracking fatura, subdivide :,:i. molécula da substância, fazendo-a desdobrar-se em outras tan~as, principalmente em gasolina. Cracking
quer dizer "fracionameDcto" da molécula. Por êsse processo conseguiu-se aumentar o rendimento na indústria do petróleo, uma
vez que a bôrra, hoje, quase nada significa.
Essa destilaria foi construída por contrato, depois de concorrência pública, pela firma norte-americana Bethlem Steel Co.
Veja agora o Senado, Sr. Presidente, como a respeito dessa
refinaria se manifestou o insigne General Mosconi:
"Com o projeto de construção da destilaria de La
Plata se punha em marcha a Nação, para construir o
mais sólido pila;r da nova organização. ~ste foi um toque de alarme (escutem bem os nobres Senadores) para
os trustes que, até então, dominavam o nosso mercado e
êsse toque de alarme deu lugar à mobilização de tôdas
as resistências ~ obstáculos que a projetada destilaria
deveria encontrar em seu caminho, obstáculos que foram fartes ten~es, por parte dos trustes notadamente os
norte-americanqs."
Um episódio se registrou no andamento do processo para a
construção da destilaria de La Plata. Episódio, Sr. Presidente, que
encerra um exemplo m19.gnífico, uma atitude sublime de um
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grande cidadão argentino, qu~ salvou a marcha dos trabalhos de
um tremendo e fatal fracasso.
É que, Sr. Presidente, (e eu pediria a atenção do Senado para
êste fato de singular transcendência), é que havia o Govêrno argentino, ao aprovar o plano para a construção da refinaria, reservado à Direção do Serviço $14.000.000 (quatorze milhões de
pesos), a princípio, e, logo depois, mais $10.000.000 (dez milhões)
quantias essas que não foram entregues em moeda corrente,
mas em letras do Tesouro argentino. Não foi fácil obter a conversão dêsses títulos, e daí a extrema apertura em que se encontrava a Direção Administrativa do Yacimientos Petrolíferos, porque tinha que pagar a primeira parcela do custo da encomenda
no ato da assinatura do contrato. A falta de recursos e.m moeda
corrente conversível ameaçava tudo paralisar. Foi nesse momento
histórico que o Dr. Carlos Madariaga um dos vogais da Direção
decidiu apresentar-se ao Diretor da Administração, ao Ministério
da Agricultura e ao próprio Presidente da República, então o Sr.
Marcelo de Alvear, para declarar que - "considerava que a dificuldade surgida devia ser superada a todo transe, que a destilaria era uma obra de grande interêsse nacional, pelo que se oferecia para garantir, com sua fortuna particular, a operação necessana à obra que se propunha realizar a Direção Geral". "Foi
assim, diz Enrique Mosconi, que, vencido o último obstáculo, o
último e o maior, prosseguiu a marcha do projeto, para converter-se, poucos meses depois, em realidade magnífica que constituiu a base sôbre a qual se firmam o êxito e os benefícios que
as "Jazidas Petrolíferas Fiscais" trouxeram à Nação". (pág. 117).

Que belo exemplo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que magnífica lição para os cidadãos de outras nações, como a nossa, que
se vêem assediadas pelo capital estrangeiro, a nos querer estrangular, na hora mesma em que damos os primeiros passos decisivos para a nossa emancipação econômica. Que sublime exemplo
a ser observado pelos que traem os interêsses brasileiros, para os
subordinar ao capital internacional, egoísta, insaciável, que nos
ameaça com o terrível cutelo sôbre llC"3Sa cabeça.
Por que não enxergamos todo êsse quadro negro que se nos
desenha, para despertar, em cada brasileiro o senso da dura realidade, do grande perigo, do suicídio, viéssemos nós a atender às
17 - 24 397
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lábias aos falsos argumentos, às impertinentes e obstinadas solicitações e às grosseiras ameaças que a cada hora nos fazem'>
Por que não nos preservamos contra tal desgraça e por que
chamar de mêdo ou pavor as medidas de precaução que tomamos
e devemos tomar contra o grande perigo?
Mas a consciência nacional se alerta, o nosso senso patriótico
se exalta e tôda a Nação desaprova qualquer movimento que, sequer, tenda a entregar, aos trustes estrangeiros, o petróleo do
Brasil.
Com a instalação da refinaria de La Plata, desde logo aumentou a quantidade de produtos chamados leves (gasolina etc),
surgindo o problema de sua distribuição ao consumidor. Haveria
que enfrentar a concorrência dos que comerciavam no país com
produtos similares hnportados e dos que obtinham pela refinação,
na própria Argentina, do óleo bruto introduzido no País e por alguma lavra ali mesmo levada a efeito. Tiveram os argentinos que
meter mãos à obra para se prover de recursos necessários a essa
distribuição, recursos inµmeros, desde os vagões-tanques, fábrica
de tambores e de latas, fiibrica de caixas, veículos, etc.
'I'iveram que vencer tôdas as dificuldades materiais, e o desconhecimento que tinha o público consumidor da qualidade dos
produtos elaborados peli:t organização oficial. Mais ainda "tiveram (é êste um aspecto que não devemos perder de vista, Sr. Presidente), tiveram que (l,estruir a campanha de descrédito, que·
as companhias já desenvolvidas, aí realizavam desde o início, e
que nenhum momento deixaram de exercer". Tudo foi vencido
a passo, "até que, finalmente, - diz o relato, ficou assegurada
a colocação necessária tj.a produção oficial. E a engrenagem industrial logrou do meado de 1928 e em 1929, um funcionamento
sincrônico regular". Em 1 de agôsto de 1929 a Direção Nacional
de Y. P. F. tomava o contrôle do mercado interno de combustíveis,
tornando o País independente da pressão dos produtos congêneres estrangeiros."
"É, pois, aquela uma data memorável nos anais de nossa organização econômica (diz Mosconi) pela transcendência que tem
para a economia nacional. Nesse momento, (continua afirmando),
o Pais começou a colhêr os frutos, pacientemente semeados".
. Refere, ainda, a grande figura do Exército Platino: "Durant~
todo o períod') de organh~ação da vasta emprêsa, foi nosso cuidado
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principal impedir que o mecanismo que se havia montado ficasse
no vasio, inoperante, seja sem petróleo para explorar, pois, as jazidas do govêrno em Comodoro Rivadávia e Plaza Huincul se encontravam circundadas por concessões (o grifo é nosso) de firmas
estrangeiras e beneficionál'ios nativos a elas vinculados".
Esta parte deve iutere:::sar àqueles que confiam no capital estrangeiro. Mesmo que êle viesse com tôda segurança para o Brasil
ainda restaria o perigo de fic<irmoi:: com as nossas jazidas inexplo~
radas, porque há sobra de petróleo no mundo.
Foi por êssc motivo que "dêsde os primeiros momentos, de
1923, - é ainda Mosconi quem o narra - intervim pessoalmente
no assunto, e me propus conhecer a situação legal das terras petrolíferas da República para voltar à legalidade, tôda aquela que
não tivesse sido concedida regularmente e cujos concessionários não
se encontrassem rigorosamente dentro do têrmo estrito que a lei
estabelece". (pâgina 128).
"Os resultados não se fizeram tardar - continua - por fe.
licidade nossa", e, em 10 de janeiro de 1924 o Presidente da República firmava 2 decretos; o 1.º estabelecendo três reservas dentro
das quais não se admitiam novas solicitações para pesquisa do
petróleo: o segundo tem caráter de regulamentação.
Em virtude dessa última disposição, caduca a grande maioria das concessões para pesquisas, em andamento, cujos interessados as abandonarAm".
Seguiu-se, Sr. Presidente, a maior fase de pesquisa e prosperidade do petróleo, realizada no pais vizinho. Organizaram-se equipes e equipamentos que pesquisaram a região vizinha a Comodoro Rivadávía e vârias outras, incluindo as localizadas em provincias ou territórios do norte da Argentina. tstes trabalhos tiveram grande intensidade e alcançaram resultados altamente
lisonjeiros que "puseram em evidência várias e ricas jazidas de
petróleo em ambos os extremos do país".
A êsses trabalho ~.ucederam os de perfuração, com resultados
esplêndidos. Em 1922, 39 perfuratrizes tinham 34 poços abertos,
somando 23.170 metros de profundidade. Em 1926, já eram 50 as
perfuratrizes em operar,ão, 156 o número de poços abertos e 95.547
a totalidade de;, metros perda perfuração.
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o SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero ao nobre orador que dispõe apenas de dois minutos para
concluir seu discurso.
O SR. PLtNIO POMPEU (Pela ordem) - Sr. Presidente, solicito de V. Ex.ª consnite a Casa sôbre se consente na prorrogação do expediente. por meia hera, a fim de que o nobre Senador
Landulpho Alves possa concluir seu discurso.
O SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requerimento formul11.do pelo nobre Senador Plínio Pompeu.
Os Senhores que concedem a prorrogação solicitada, queiram
permanerer sentados. (Pausa.)
Estâ concedida.
Continua com a palavra o nobre Senador Landulpho Alves.
· O SR. i..ANDULPHO ALVES - Senhor Presidente, agradeço
ao nobre Senador Plínio Pompeu e ao Senado, me haverem pro-

porcionado a prorrogaçãq da hora do expediente, a fim de que
continue nas consideraçfü~s que venho expendendo. (Continuando
a leitura).
E a produção argentina, Sr. Presidente, que em 1922 era de
349.000 toneladas, em 1926, já atingia 743.740 toneladas, alcançando 830.740 toneladas ep1 1930, (pág. 133).
·
Para a eni:.rrga do produto ao consumidor, adotou o Serviço
de Fetróleo o critério de atribuí-la a uma firma comercial do
Pais, afeita ao gênero de negócio e devidamente conceituada. Fêz..
se a escolha por concorrência pública, estabeleceram-se condições contratuais rigorosíssimas, que tôdas foram cwnpridas ..
O resultado dêsse cri·~ério foi que, em 1928 (31 de dezembro)
a emprêsa encarregada <lessa venda teve de estabelecer agência
em todos os centros populosos do país, e recolhia aos cofres da Direção Administrativa cêr~a. de 48.000.000 (quarenta e oito milhões) de pesos pela parte que tocava ao govêrno.

* * *
A frota de petroleiros era de 4 navios, totalizando 21.000 (vinte e uma mil) toneladas . aproximadamente. De 1923 a 1927 foram incorporados 3 barcc;is com capacidade total de 27.780 (vinte
e sete mil setecentas e oitenta) toneladas, ou seja, um total, em
1927. d~ côrc:i dt' 46.300 (quarenta e seis mil e trezentas) toneladas.
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:f!:sses navios, todos êles foram adquiridos por cêrca de

$15.000.000 (quinze milhões) de pesos de 1925 a 1927 e, já no período de 1922 a 1930 davam um lucro líquido de cêrca de ..... .
$11.000.000 (onze milhões) de pesos, além dos serviços prestados

de acôrdo com as necessidades do empreendimento.
São êsses negócios, Sr. Presidente, assim, rendosos e de pouco trabalho, que os trustes querem para si, a todo custo, quer queiramos, quer não lhe queiramos proporcionar.
Quanto às vendas no país, verificou-se, desde aquêle momento,
que a destilaria de La Plata, desbancava grande parte da concorrência estrangeira. Entendia, contudo, o govêrno, que as vantagens para o público, apresentadas por essa fase da refinação, eram
tão vultosas que devia providenciar para que elas fôssem auferidas pelo Poder Público, mesmo as da venda atribuída a emprêsas
estrangeiras (turste) e outras.
De 504.000 (quinhentas e quatro mil) toneladas da produção
argentina de gasolina, só 15,60%, isto é, 122.000 (cento e vinte e
duas mil) eram da produção oficial em 1929.
Foram chamados os competidores a entendimentos, e várias
gestões se fizeram, sem resultado. Estabelecido estava nesses entendimentos que, se as Companhias acordassem, seria adotado um
regime de transição pelo qual, gradativamente, se reduziriam os
seus negócios, em proveito dos conduzidos pela Emprêsa Oficial;
e se, pelo contrário, não aquiescessem, não restaria outro meio,
senão apressar a instalação de outra refinaria para a elaboração
do óleo bruto nacional, atingisse o nível suficiente à produção de
gasolina para as necessidades nacionais .
Ante a negativa das emprêsas particulares, teve o govêrno de
tomar "a seu cargo a venda direta de todos os produtos". Em
meados de 1929, praticava-se esta intervenção, pela qual, ao que
se informa, notáveis e vantajosas conseqüências advieram. Dois
meses depois da encampação do aparelhamento revendedor, baixavam-se 2 centavos em litro e 80 centavos por caixa de gasolina
ou de querosene em todo o pais. Registrou-se logo um grande benefício para tôda a economia argentina.
Em 1929, a produção das refinarias oficiais impedida a entrada de igual quantidade de combustível líquido de procedência
estrangeira, cujo valor na Argentina era de $30.000.000 (trinta
milhões) de pesos que se eleva a cêrca de $40.000.000 (quarenta
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milhões) somados àquela quantia os lucros e outras vantagens
que as companhias estrangeiras auferiam. E isto em divisas cambiais.
Várias baixas de preços se fizeram até 1935, o que deu lugar a
uma economia. de cêrca de $416.000.000 (quatrocentos e dezesseis
milhões) de pesos somente no que diz respeito à gasolina.
E isso naquele tempo, Sr. Presidente, quando o consumo se
orçava por cêrca de 800.000 (oitocentos mil) toneladas. Imagine
o Senado o que não se passaria se aquêle regime tivesse perdurado. Uma grande parte da economia do país amigo estaria nas
mãos dos trustes açambarcadores de vez que o consumo dos derivados do petróleo ali alcançou, em 1950, a notável cifra de ..... .
11.217.000 (onze milhões e duzentos e dezessete mil) toneladas
anuais.
Foi assim, Sr. Presidente que se salvou a economia petroleira
da República Argentina e, por essa orientação enérgica e decisiva, preservou-se a econqmia geral do pais com a sua independência econômica.
Um sábio e antigo cqnceito político já nos fala de que não
são os homens que f aze:q1 os acontecimentos, mas os acontecimentos que fazem os holl]lens.
Foi o estado de coisas criado pelos trustes monopolizadores do
petróleo, que fêz surgir a :figura providencial do General Mosconi,
como homem de ação no domínio da indústria e da alta economia de seu pais. Graças a sua clarividência, pôde abranger, de
um lance, tôda a grandeza e a gravidade do problema. E o govêrno da época estêve a ii}tura de sua visão providencial.
Aqui vai uma das SU\fl.S frases de extraordinário significado:
"Em síntese, desejo que o povo e govêrno de meu
pais conheçam, documentadamente, como uma repartição que vivia em regime de deficit, estiolada e po.uco
produtiva, em 8 anos se transforma em uma organização de grande in·~erêsse público, que dá um aumento de
riqueza à Economia Nacional, no período de outubro de
de 1922 a 31 de dezembro de 1930, de $582.000.000,00
(quinhentos e oitenta e dois milhões) de pesos, livrando
ao mesmo tempo a Nação da influência dos trustes do
petróleo". (o grifo é nosso).
"Desejo acre:scentar - diz o eminente General que êsses $582.000.000 (quinhentos e oitenta e dois mi-
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lhões) de pesos, poder-se-iam aumentar em centenas de
milhões, seu grupo de homens argentinos, se decidisse
a repetir a obra do "Yacimientos Petrolíferos Fiscales"
no problema da luz e fôrça, telefones e seguros, tarefas,
essas que se podem cumprir, em metade do tempo de
que necessitou a Direção Administrativa· do petróleo".
O Sr. Plínio Pompeu -

V. Ex.ª dá um aparte?

O SR. LANDULPHO ALVES -

Com muito prazer.

O Sr. Plínio Pompeu - Considera V. Ex.ª resolvido o problema do petróleo na Argentina?
O SR. LANDULPHO ALVES - Ainda não: e no decorrer
do meu trabalho, V. Ex.ª verá, exatamente na fase que o General
Mosconi estudou a nossa Lei, que a expressão por êle empregada
traduz, muito bem a percepção, suficientemente segura que teve
para sua grande obra. Questões políticas, interêsses partidários,
por vêzes insuflados pelos próprios trustes internacionais, criando mesmo casos, de algum modo interromperam a marcha da
grande solução que se procurava dar ao problema do petróleo argentino.
O Sr. Plínio Pompeu - O petróleo argentino supre apenas
um têrço das necessidades do país. E não haverá aumento; ao
contrário, a produção cai dia a dia. Se a Argentina contasse com
capitais suficientes para exploração de suas jazidas petrolíferas,
estaria auto-suficiente nessa exploração.
O SR. LANDULPHO ALVES - Aí está o engano de V. Ex.a,
Senhor Senador. Não se pode dizer que não é conhecida a produção argentina. A prova é que, de quase zero subiu e tomou grande proporção, sob a ação de um só homem. E multiplicar-se-ia
se outras energias da mesma natureza fôssem empregadas na
exploração. :í!:ste é um ponto. O outro é que não precisamos nem
queremos utilizar só o nosso petróleo. Isso seria desconhecer o
nosso problema. O que não queremos é que outros venham destilá-lo. Antes que o façam, destilemos nós mesmos.
Se há petróleo para vender, que o entreguem ao Brasil para
que o destile em suas refinarias e dêle faça o que entender, seja
na guerra ou na paz. t:ste o procedimento da Argentina.
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No Uruguai o mesmo acontece. Nem uma gôta de petróleo
import.ado entra no grande país oriental, porque sua política
também é esta. São grandes nossas destilarias - dizem êles e quem quiser nos vender petróleo que o traga em bruto.
A destilação pode ser feita em qualquer parte. Sabe, porém, V. Ex.ª: a única fase em que o petróleo
dá lucro é que diz respeito à destilação e distribuição do produto.
O Sr. Plínio Pompeu -

O SR. LANDULPHO ALVES -

De tôdas as fases é a mais

fácil.

O Sr. Plínio Pompeu - As outras são de lucro problemático.
Parece-me que quanto à pesquisa e extração nenhuma companhia a fará sem a destilação e distribuição, cujo lucro é certo.
O SR. LANDULPHO ALVES - Não há notícia de destilaria de
petróleo que não dê lucro.
O Sr. Plínio Pompeu - O Brasil faz muito bem em se bater
pela destilação do petróle~ .

O SR. LANDULPHO ..11\.LVES -

a mais rendosa de tôdas as
operações, na série enorrpe daquelas a que está sujeito o ouro
negro.
1

É

O Sr. Kerginaldo Cav.alcanti - Permite V. Ex.ª um aparte?
(Assentimento do orador) - Acabo de chegar e não pude apa-

nhar o fio do discurso de V. Ex.ª. Em matéria, porém, de minas e
jazidas, não me consta que jamais haja lucro na fase de prospecção. Só posteriormente êle poderá existir.
O SR. LANDULPHO ALVES - Perfeitamente. Mas precisamos, em primeiro lugar, pesquisar para dizer se há ou não petróleo no Brasil.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Se fizermos somente a destilação, nunca chegaremos ai- saber se no Brasil há petróleo ou não.
O SR. LANDULPHO ALVES - O Brasil necessita pesquisar
para saber se tem ou não petróleo. Quanto ao produto estrangeiro, aí o devemos recebê-lo em bruto, então para refinar.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A pesquisa jamais deve ser
descurada senão nunca resolveremos o nosso problema do petróleo.
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O SR. LANDULPHO ALVES - Precisamos adquirir aparelhamento para a refinação do óleo bruto oriundo do estrangeiro,
enquanto não o tivermos em quantidade suficiente. 1!: necessário
que V. Ex.a saiba que existe atualmente no mundo grande sobra de petróleo em bruto, já extraido das minas.
(Lê)

"E, o Sr. Presidente, queira o Senado Brasileiro tomar conhecimento de que foi êste homem que ...
Exatamente aquêle a quem me estava referindo.
" ... ao ler a lei nacional brasileira n.º 395, de
24-4-38, e tomar conhecimento do nosso plano de ação
naquela época, para explorarmos as nossas jazidas de
petróleo, afirmou ao interlocutor, homem de alto valor,
que lhe pedira a opinião - "Só tem um defeito: não é
cem por cento estatal".
Êste é um ponto que deve calar no espírito de todo brasileiro.
É a experiência de um homem que salvou sua nação da desgraça,
que seria entregar a exploração do petróleo a estrangeiros. Mostrou como se podia libertar a Nação dêsse perigo e dá-nos sua opinião contra a lei que nos encaminha para êsse destino.
O Sr. Plínio Pompeu - Assim o Brasil não conseguirá petróleo para as suas necessidades.

O SR. LANDULPHO ALVES - Se dependermos de afirmações, dessa ordem, nunca teremos petróleo, meu nobre colega. Há
coisas muito mais importantes, das quais dependeremos para
obtê-lo.
(Lendo):

í!:sses fatos nos devem impressionar, a menos que, estejamos
dispostos a deixar, passivamente, que os trustes internacionais do
petróleo nos dominem a iniciativa e exerçam absoluto contrôle
da exploração das jazidas brasileiras.
Se cometêssemos êsse crime, não haveríamos de suportar o
terrível remorso, porque não estaríamos iludidos ao fazê-lo, antes estaríamos alertados à luz dos fatos registrados no Brasil a
cada hora e face à dura experiência argentina, revelada ao mundo pelo precioso livro do saudoso General Enrique Mosconi.
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Nesta hora, quero render minhas homenagens, à sua memória, que, estou certo, refletirão o reconhecimento do Brasil, pela
obra tantas vêzes meritória que realizou, pela liberdade econômica dos povos, subdesenvolvidos em que se baseia a Independência política de cada um dêles.
Sr. Presidente, teria muita matéria para prosseguir neste
discurso. Caso o fizesse, seria obrigado a entrar em outro capitulo
e assim estender-me além do prazo que me resta da prorrogação
do expediente. Interrompo, pois, minhas considerações, aguardando para prosseguir em outra sessão. (Muito bem. Muito bem.
Palmas).

SESSAO EM 30 DE OUTUBRO DE 1952
Expediente

SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, reenceto o estudo que venho fazendo, desta tribuna, relativo ao problema bra~
slleiro do petróleo, e o faço nesta hora, com grande alegria, pois
creio que posso comunicar ao Senado, oficialmente, que as novas
descobertas na província petrolífera da Bahia, acabam de revelar
possibilidades que multiplicam, de muito, o que já se havia registrado em matéria de reserva de petróleo no solo baiano.
A PETROBRAS NO PARLAMENTO

O destino das coisas, como o dos homens e o das nações,
trás consigo contrastes tão gritantes que chegam a caracterizar
uma ironia que apavora, diriam os espíritos místicos.
A função do petróleo, no mundo, não escapou a êsse impe·
rativo, sutil e torturante, que só se revela ao confronto dos fatos.
Deveria surgir a era do petróleo, para aproximar os homens, encurtando distâncias, facilitando-lhe as atividades produtivas. Mas
a ironia do destino, que ai se confunde com o gênio do mal, lhe reservara, também, a terrível ameaça que separa os homens pelo gi-·
gantesco choque do interêsse. Traria o petróleo, nesse grande contraste, a chama da discórdia, do desentendimento, do atrito, das
comoções intestinais, as pequenas e das grandes pelejas, das guerras entre as nações. E a ironia, no caso é tanto maior quando êle
inflama os povos, sem contudo se alterar no principal de seus
caracteres físicos e só inflama no aceso das lutas a que leva os homens, pela sua conquista.
Apesar dos % (três quartos) de século dêsse quadro dantesco
que, a cada hora, assombra e inquieta a humanidade, ainda há
quem dêle duvide, os eternos ingênuos, os felizes ou infelizes (não
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sei bem como qualificá-los na indifere11ça estática de suas atitudes). Mas, há também os que acobertados nessa capa de ingenuidade, de boa fé ou de ignorância, cometem crime de autênticos desalmados, de venais, de ladrões conscientes, a serviço de
interêsses profundamente lesivos à sua Pátria. 1!:sses, mais tarde
ou mais cedo, revelar-se-ão mais claramente, e serão, por certo,
levados à execração pública .
O projeto de Lei n.º 265 de 52, ora em tramitação nesta Casa
e procedente da Câmara dos Senhores Deputados, 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 .
Tendo origem no Poder Executivo, foi o anteprojeto enviado
ao Congresso Nacional em 6 de dezembro de 1951, com mensagem
do Sr. Presidente da República, destacando as razões por que assim orientava. S. Ex.ª a solução do grande problema nacional.
Depois de lenta pass~gem por aquela Casa do Congresso Nacional, onde tomou o n.º 1.516-51, só agora é mandado ao Senado
Federal, depois de modificada, em alguns sentidos, a orientação
que propôs o Executivo ~ importante matéria.
Desde o início da sq.a tramitação na Câmara dos Senhores
Deputados, suscitou o projeto de lei os mais acalorados debates
quer nas comissões técni(!as, quer em plenário, onde oradores diversos destacaram-se pele> seu valor, sua competência, seu senso
prático, sua compreensão do assunto face aos aspectos econômicos
e políticos, que envolve; sua noção mais ou menos precisa dos imperativos econômico-financeiros do país, mas, sobretudo a importância do grande problema, ante os interêsses da finança internacional.
Se é verdade que a rpaioria revelava desde o início inclinação franca para a compre~nsão nítida dos perigos que o problema
encerra, uma minoria dêsses oradores traduzida, pela sua análise,
o desconhecimento do assunto em si, dentro do campo de ação
da economia interna do :,Brasil mas também em função da tremenda fôrça exercida pelos trustes internacionais do petróleo,
pela finança internaciona+ e pela atuação evidente de alguns go.
vernos interessados no monopólio exercido pelo capital externo.

-

269 -

Daí tôda a discussão ter girado principalmente em tômo daquilo que resumo nestas grandes perguntas:
a) -

Deve a exploração do petróleo brasileiro ter caráter
puramente nacional ou se deve permitir a colaboração
do capital estrangeiro na solução dos seus principais
problemas, com influência direta ou indireta, nos destinos da nossa política petrolífera?
b) - Deve o capital estrangeiro ser chamado a colaborar
com o nosso, na exploração nacional do petróleo, sem
qualquer ingerência ou vínculo com essa indústria?
c) - A solução nacionalista do problema do petróleo deve
admitir influência de capital outro, mesmo o pertencente a entidades nacionais ou deve oferecer um caráter 100% estatal?

De minha parte, Sr. Presidente, e quero apressar-me em afirmá-lo, nem sequer compreendo haja quem entre nós, possa
admitir a influência do capital estrangeiro na sorte da indústria
nacional do petróleo, vinculando-se a esta. Não compreendo e não
admito haja neste país quem conceba essa influência, senão pela
ignorância dos fatos tremendos que aí estão a nos advertir, a cada
hora, pelos quais os trustes internacionais governam êsses empreendimentos e levam os povos, sujeitos a essa subordinação, a graves atritos internos e internacionais, quando, ainda vislumbram
possibilidade de reação de suas vítimas. É esta a minha opinião
sôbre a hipótese a.
A solução pela hipótese consubstanciada na letra b é a meu
ver, conveniente, necessária mesmo, podendo colaborar igilalmente o capital nacional, como empréstimo, com ações sem direito
a voto.
A solução cem por cento estatal da letra e é de tôdas a melhor,
é a que devemos seguir, a menos que de todo impossível, ou de
efeitos excessivamente lentos.
Nela pode cooperar, francamente, o capital privado nacional,
sob forma de empréstimos, livre ou compulsório, mas sem vínculo
algum com as jazidas ou a exploração.
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Mas, Sr. Presidente, reservarei os detalhes dêsse assunto para
outra fase dêste meu discurso. Por enquanto, prefiro apreciar a
maneira como se conduziram os debates na Câmara dos Srs. Deputados. ~les nos puseram em relêvo fatos graves do magno problema ao tempo em que revelaram características de problemas outros que nossa história econômica já havia registrado antes, mas
que era preciso virem de novo à tona, para confronto e como advertência de amargas experiências.
Fortes e impressionantes argumentos surgiram nesses debates,
ao lado de análises inconsistentes, pontos de vista sem fundamento
em fatos reais e no conhecimento da nossa história econômica, face
à influência desagregadora da finança internacional. Argumentos
baseados em falsos informes, em elementos tendenciosamente fornecidós, dados que mal escapam à evidência de sua suspeição.
Estou certo, todavia, Sr. Presidente, que em todo êsse debate
presidiu o espírito de patriotismo, o sentido de defesa dos interêsses
nacionais. Outra não poderia ter sido a intenção, pois de outro
modo refletiria a pre-con~epção do crime de lesa-pátria.
Figuras inúmeras ali. se destacaram na defesa dos interêsses
do Brasil e dentre elas ayultou a do Sr. Deputado Artur da Silva
Bernardes que a todos superou, na sua ação serena, tenaz e constante; que só o patriotismo acrisolado e o profundo conhecimento
de causa podem propiciar.
Eu já tinha razões sobejas para nutrir pelo velho e respeitável
estadista mineiro a admiração que de muito lhe dedico. A sua vi·
são larga, de homem de estado, a sua dignidade sempre posta a
tôda prova, a sua honestidade característica dos homens impolutos,
o desassombro nas suas 1:1.titudes, a sua combatividade jamais ar·
refecida, a posição de realce em que se sabe colocar na defesa dos
verdadeiros interêsse do :\9rasil, seu conhecimento profundo dos
homens e das causas do nosso país, a sua dedicação, seu esfôrço ln·
superável, no estudo dos nossos problemas maiores, a invulgar in·
teligência que a Providência lhe deu para a alta miElsão que lhe reservou o País, são qualidades que exprimem uma personalidade in·
vulgar, a serviço de uma grande Pátria.
O papel que vem de desempenhar nos debates em tôrno do projeto de lei do petróleo assµme a importância dos mais significativos e mais altos feitos do Parlamento Brasileiro.
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A influência de seus argumentos, irrefutáveis em sã consciência, foi fator decisivo da vitória do Brasl, na primeira fase dessa
peleja parlamentar, que é a vitória da razão e do direito, em que
ficou de pé o princípio intangível de nossa autodeterminação, da
preservação da nossa independência econômica e os direitos sagrados da nossa soberania .
É que atingimos um grau de maturidade tão avançado que não
mais tem lugar a intromissão de elementos estranhos na vida econômica, como na orientação política do País. E se o Parlamento
não o compreendesse e não estivesse à altura dessa evolução, não
mereceria subsistir, porque estaria contrário à vontade do povo.
Dêsse povo paulista, dêsse povo gaúcho, dêsse povo baiano, dessa
gente mineira, da gente pernambucana, cearense, paraibana, fluminense, espírito-santense, de tôda gente do Brasil, que já evoluiu
bastante e já sofreu demais para não compreender onde estão os
fatôres de sua desgraça, onde estão os traidores de sua Pátria.
As atitudes de Artur Bernardes, nesses episódios da Petrobrás,
são exemplos vivos de conduta nobre e patriótica, a servir de exemplo às gerações que aí se acham e estão por vir, na crescente e imortal grandeza da Pátria Comum, legado que devemos deixar aos nossos filhos.
Deu-nos S. Ex.ª nesta oportunidade, elementos para melhor
julgar do acêrto e dos patrióticos intuitos da posição assumida nos
episódios tantas vêzes deturpados da exploração das minas de ferro
de Itabira. É êsse por certo o conteúdo de mais um papiro, dirá o
meu grande amigo, Sr. Senador Chateaubriand. Que fique o conceito com sua consciência. A propaganda criminosa que faz o estrangeiro, ousadamente, dentro das nossas fronteiras, conseguiu
deformar os fatos, torcer a verdade, transfigurar a razão. E Artur
Bernardes era tido, para muitos como o teimoso, um homem capaz das atitudes do casmurro. :E;sse é aliás o julgamento que em
regra se reserva a todos aquêles que ousam contrariar os propósitos
inconfessáveis da finança internacional. Artur Bernardes era o responsável pela não exportação franca do nosso minério de ferro,
era o retrógado que preferia (diziam os incautos nacionais) deixar
o ferro, em imensas montanhas, no território de Minas, a vê-lo exportado, a produzir divisas. Mas outra era a razão. Não se conformara o grande estadista mineiro, com os subterfúgios do truste
de ferro, no contrato firmado entre a União e a Itabira Iron, para a
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exploração das jazidas de Itabira. Não se conformara porque sa
bia-o redigido capciosamente e se opôs à sua execução. O trecho se
guinte de seu discurso de 1.º de fevereiro de 1952, na Câmara Fe
deral, resume o caso e enaltece a sua inteligência e o seu patrio
tismo: (página 1)
O Sr. Assis Chateaubriand - Permite V. Ex.a um apartei
(Assentimento do orador) - Os Estados Unidos só têm reservas dE

minério de ferro para mais 25 anos; o que lhes resta, para explorar, é o que os americanos chamam de "taconita", minério inferioríssimo e que só pode ser trabalhado, em função de seu amálgama
com outros minérios vindos do exterior.
O SR. LANDULPHO ALVES - Sem procurar interromper V.
Ex.a, devo dizer que não pretendo pregar a idéia nem adotar a
tese de guardarmos nossos minérios .
Sabe V. Ex.ª que os americanos
esgotaram quantidade considerável das suas reservas de minérios,
e os estão pedindo ao mur~do todos os dias?
O Sr. Assis Chateaubriand 1

O SR. LANDULPHO ALVES - Isso é coisa ultra-sabida, Senhor Senador. Quem não tem qualquer contato com o f\xterior é
que ignora tais fatos.
Se êles tivessem a mentalidade
que pregamos, de que não devemos exportar reservas minerais, para
que possam passar à posteridade, e nós estamos no presente ...
O Sr. Assis Chateaubriand -

O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.ª insiste em uma tese
que não se está preganqo. Declaro exatamente que precisamos
dar vasão às nossas reservas, dar-lhes saída, tirá-las do país. É exatamente esta a tese que sustento.
Folgo, então, que V. Ex.ª tenha
dado alguns passos adiante, nestas últimas quarenta e oito horas.
O Sr. Assis Chateaubriand -

O SR. LANDULPHO ALVES - Sempre foi êsse o meu pensamento. V. Ex.ª bem o sabe. Não creio que pretendia deturpá-lo, o
que, aliás, não conseguiri\EI,.
O Sr. Assis Chateaubriand -

mento de V. Ex.ª; ao contrário.

Não quero deturpar o pensa-
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O SR. LANDULPHO ALVES Cheguei a essas conclusões
após meticuloso estudo e um passado de 25 anos de observações.
O Sr. Assis Chateaubriand - V. Ex.ª se está revelando um nacionalista progressista fato auspicioso, para nós, que aqui estamos
como educadores.
O Sr. Ruy Carneiro - Julga o nobre orador que o nobre Senador
Assis Chateaubriand procura deturpar-lhe as considerações?
O SR. LANDULPHO ALVES - O que o Senador Assis Chateaubriand está fazendo é inverter o que digo. Afirma S. Ex.ª que justifico a importação de minério de ferro, quando, pelo contrário,
aconselho a exportação.
O Sr. Ruy Carneiro - O que o nobre Senador Assis Chateaubriand procura fazer é patentear o grande aprêço em que tem V.
Ex.ª.

Desejo apenas chamar a atenção
do Senado para a mentalidade que pretende se guardem as riquezas
minerais de uma nação no fundo da terra, o que nada representa
para sua grandeza, prosperidade e bem-estar. Apontei ao nobre
orador o exemplo dos Estados Unidos, nação em que se esgotam as
reservas minerais.
O Sr. Assi.s Chateaubriand -

O SR. LANDULPHO ALVES - É assunto ultra-sabido. V. Ex.ª
não traz nenhuma novidade ao plenário. Com a evolução da ciência, porém, tais fatos poderão, futuramente, não ter mais qualquer valor, como, por exemplo, se contarmos com meios de transporte que justifiquem outras explorações.
O Sr. Assis Chateaubriand - Nosso interêsse não é manter
reservas de minério de ferro no fundo da terra, mas possuir libras
ou dólares de convênios para comprar maquinária e, assim, engrandecer o Brasil.
O SR. LANDULPHO ALVES - ~sse tema sôbre reserva de minérios deverá ser aproveitado por V. Ex.ª para um discurso à parte.
"O petróleo deve ser situado por todos nós num campo neutro, inteira.mente alheio à política, superior aos partidos e ao próprio Govêrno, porque iremos jogar neeta batalha os destine~ \la Nação. Saibamos defender essa grande fonte de riqueza da nossa pátria e que não nos su18 -
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ceda, o mesmo que sucedeu com o minério de ferro. Tivemos, no passado o monopólio do minério e o mundo inteiro
vivia sequioso por êle. Nenhuma nação tinha minério do
alto teor do minério brasileiro; ninguém o possuía em tão
grande quantidade e de tão fácil extração. O Presidente
americano, Theodore Roosevelt, impressionado, inspirou a
convocação de um congresso de metalurgistas para exame
do assunto, reunindo-se o mesmo em Estocolmo, em 1908.
Ali os representantes brasileiros Gonzaga de Campos e
Orville Derby, informaram ao Congresso haver em Minas
Gerais êsse minério em grande quantidade e de excelente
qualidade. Isso tranquilizou o mundo. Encerrado o Congresso, emissários de quase todos os países se dirigiram
para Minas Gerais, à caça de jazidas.
Nessa época - continua o ilustre ex-Presidente Artur
Bernardes - tinha eu a honra de ser o Secretário das Finanças do Govêrno do saudoso brasileiro Bueno Brandão,
e nessa qualidade tomei conhecimento das aquisições de
terrenos, sempre feitas por ninharia. Povo de agricultores,
os mineiros viam nas montanhas de ferro verdadeiros
trambolhos que lhes dificultavam o trabalho agrícola.
Organizou-si~, então, o sindicato da "Itabira Iron",
que obteve a co:qcessão para explorar o minério, mas como
as jazidas se achavam em Minas Gerais e a saída do minério estava cor~stitucionalmente sujeita ao impôsto de
exportação, pas~ou o sindicato a depender de outro contrato com o Govêrno do meu Estado. Procurado por êsse
sindicato, já então Presidente do Estado, tomei conhecimento do assunt;o e não pude concordar com o ato do Govêrno Federal. É que, no contrato federal, em troca de numerosos favores soiicitados ao Govêrno da União, e de outros pedidos ao Estado de Minas Gerais, a Itabira dava
vaga promessa cie fundar no Estado uma usina siderúrgica com capacidade produtora de 150 mil toneladas,
anuais. É sernpre corn engodas semelhante que os sindica·
tos nos procurarri para obter concessões. Verifiquei que a
Itabira não punha sinceridade em sua promessa e que no
govêrno federal 8e havia admitido que ela pudesse em vez
de se obrigasse ;a fundar a usina".
1

O Sr. Plinio Pompeu -

Permite um aparte?

O SR. LANDULPHO ALVES -

Com todo prazer.

O Sr. Plínio Pompeu - A Itabira Iron obrigava-se a transformar em ferro gusa l)C; do minério exportado. Se começasse com
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trinta rnilões d.e toneladas, seria um milhão e quinhentas mil
toneladas por ano e não cento e cinqüenta mil. A proporção que
fôsse elevando a exporta.ção, aumentaria a capacidade da usina siderúrgica.
O SR. LANDULPHO ALVES -

O caso não é êsse. A Itabira
Iron obrigou-se a instalar usina siderúrgica, em funcionamento
pleno, com a capacidade de cento e cinqüenta mil toneladas anuais.
Entretanto, em vez de declarar "eu me obrigo", expressou-se por
outra forma: "eu procurarei fazer". Esta a linguagem empregada
aliás habitual em todos os seus contratos. O da São Paulo-Rio
Grande, da São Paulo Railway, da Port of Pará, da Amazon River,
todos são capciosos na redação: e, por isso, não foram cumpridos
a rigor.
O Sr. Plínio Pompeu - Na ocasião, fazia eu parte da Comissão de Obras Públicas da Câmara dos Deputados e dei voto sepa-

rado sôbre o assunto. Havia um projeto no sentido de transformarse em ferro gusa cinco por cento do minério exportado. Seria um
milhão e quinhentas mil toneladas anuais, e não cento e cinqüenta
mil. V. Ex.ª deve estar equivocado.
O SR. LANDULPHO ALVES -

Estou tratando do contrato nos
têrmos em que foi apresentado ao Govêrno de Minas. Deveria conter a expressão "obrigar-se-á", o que não se fêz.
Diz ainda S. Ex.ª o nobre Deputado Artur Bernardes:

"Recusei-me, por isso, a assinar contrato com a Itabira, de quem exigia a modificação do verbo "poderá"
para "obrigar-se-á'', Em tôrno disso girou tôda a disputa,
sem que pudéssemos chegar a acôrdo. Verificamos, assim,
que a Itabira não tinha propósito algum de fundar a
usina, mas queria apenas obter a concessão do minério.
~ste engodo com que ela conseguiu iludir o govêrno federal de então, assemelha-se ao utilizado pela UNESCO no
caso da Hiléia Amazônica, isto é, dos Estados do Amazonas e do Pará e de parte do de Maranhão, Mato Grosso e
Goiás. Assemelha-se, ainda, ao que foi usado no anteprojeto remetido pelo TI:-;wcutivo sôbre o petróleo".
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Em outra parte do discurso, assim se expressa (página 3) o
nobre Deputado Artur Bernardes, falando a seus pares:
"Quero por isso, fazer-lhe um apêlo para que reflitam duas vêzes antes de emitirem seus votos nessas Comissões, porque o petróleo é um patrimônio sagrado da nação.
1!.:le responderá por sua segurança no futuro se soubermos conservá-lo em nosso poder. O petróleo deve ser considerado como pólvora, sem a qual o Brasil não poderá se
defender. O anteprojeto enviado à Câmara ilaquiou a boa
fé do Sr. Presidente da República".
E mais adiante:
"Lembro ao Sr. Presidente da República que S. Ex.ª
é chefe de um Partido Popular, S. Ex.ª tem no Povo o seu
melhor amigo e não deve esquecer que o nosso povo não se
acha somente em estado de miséria, mas em situação de
penúria na sua extraordinária maioria. O povo brasileiro
não tem pão e não tem roupa. Vive subalimentado, desnutrido, sem fôrças para trabalho, e comprometendo o vigor da nossa raça. Não tem roupa para se abrigar do frio
e sequer para cobrir sua nudez. Muitos dos Senhores Deputados talvez desconheçam fatos, como o que lhes vou narrar. Há famílias, no interior, que durante o dia vivem encerradas em casa, por não terem as senhoras roupa para
aparecer".
O Sr. Plinio Pompeu -

Era a única solução para o Brasil.

O SR. LANDULPHO ALVES -- Está sendo.
O Sr. Plínio Pompeu - A Itabira Iron construiu uma estrada
de Mata Grande até a foz do Rio :qoce, que transporta cinco mil toneladas de cada vez, enquanto a Central do Brasil transporta apenas 600 toneladas .
O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.a terá oportunidade de
ouvir mais algumas referências à Itabira Iron.
O Sr. Plínio Pompeu - O tra:nsporte tornar-se-ia baratíssimo,
porque a exportação dêsse minério se poderia unir à importação
do carvão estrangeiro para uma grande indústria siderúrgica.
O SR. LANDULPHO ALVES·- Não me refiro, agora, à necessidade de exportarmos o minério. O necessário é que não sejamos
lesados na transação,
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O Sr. Plínio Pompeu - A única solução seria essa. Com a Central do Brasil, jamais teremos siderurgia capaz de resolver os problemas brasileiros.
O SR. LANDULPHO ALVES - A 20 de março de 1952, proferia S. Ex.ª outro importante discurso em que se ouvem expressões como esta, a respeito da Itabira Iron.
"Há neste trecho, Sr. Presidente, vários respigas a fazer. O primeiro é no ponto em que S. Ex.ª diz que a Itabira
pleiteava do Govêrno Federal autorização para exportar
o seu minério".
E mais adiante
"Militava em seu favor um interêsse muito grande
que era o de não transformar um país consumidor, como
era o Brasil, em país competidor dos altos fornos mundiais".
E quanta sabedoria há nisto, Sr. Presidente. E prossegue:
"Na vigência da democracia, lutamos para que a exportação de minério se fizesse em bases convenientes, associada à industrialização, por parecer que não devíamos
quebrar uma linha da conduta vinda desde o tempo em
que éramos colônia, senão também por dever tirar da nossa
situação privilegiada, em relação ao minério, algum proveito em benefício da Nação.
"Dai pedirmos, em troca de tantos favores solicitados, a compensação de um impôsto razoável, ou a redu. ção, no país, de uma percentagem de 5 % sôbre o minério exportado".
Cinco por cento apenas, Senhores Senadores, para a siderurgia
que devia montar a Itabira Iron.
Percentagem a que se referia o nobre Senador pelo Ceará,
Sr. Plínio Pompeu.
E continua:
"Não o tendo conseguido logo, devíamos reservar
êsse jôgo para um momento mais propício.
Aprecia então, o Sr. Deputado Artur Bernardes, têrmos do contrato com a Itabira, citando, ainda, outros fatos, como êste, no capítulo do acôrdo relativo às "proibições".
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"Os vendedores (o Brasil) não terão mais de 750.000
(setecentos e cinqüenta mil) toneladas disponíveis no
pôrto de Vitória (página 5, letra B) e se o tiverem não poderão vendê-lo a pessoa alguma, sem consentimento escrito dos compradores. Também é proibido aos vendedores transportar pela Estrada e para o pôrto de Vitória
minério algum de exportação, sem consentimento dos
compradores".
E adiante:

"O pêso dos minérios embarcados não será verüicado no Brasil mas nos portos de descarga ou nas oficinas de consumo sob pena de correrem essas despesas
por conta dos vendedores".
Êsses trustes, sr. Presidente, tudo fazem para forçar sua entrada no domínio econômico que lhe interessa, embora repelidos e
notificados de que sua presença incomoda, não nos agrada, não
nos convém. Mas quando conseguem entrar, em regra por meios
que a Nação não ignora, impõem-se ·condições leoninas desde os primeiros passos, desde a minuta dos çontratos.
É assim que se lê, num dos trechos do contrato com a Itabira
Iron, citados ainda pelo eminente Sr. Artur Bernardes.
"Enquanto estiver pe:qdente qualquer parte do empréstimo feito ao Govêrno Brasileiro, os compradores têm
direito a adquirir o minério até 750.000 (setecentos e cinqüenta mil) toneladas''.
Êsse o limite impôs to.
O Sr. Assi,s Chateaubriand - Permite V. Ex.ª outro aparte?
(Assentimento do orador) - Esta1mos, no momento, realizando

exatamente o esquema que Percivai Farquhar e seus técnicos traçaram em 1919. quando vieram ao Brasil propor à Itabira Iron
a instalação de uma usina metalúr!Sica como compensação do minério exportado. O Brnsil, hoje, recebe carvão dos Estados Unidos e exporta minério de ferro para a Inglaterra e os Estados
Unidos. O Brasil não podia, de maneira alguma, pensar em instalar sua grande siderurgia senão com carvão importado. Quando o Sr. Ministro da Fazenda fazia aqui a apologia do Sr. Henrique Lage tive ímpetos de me JP.vantar e de dizer que nenhum
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homem jamais perturbou de maneira mais desastrada o surto econômico do país do que o Sr. Henrique Lage. Fêz-se dono de emprêsas jornalísticas precisamente para combater esta tese, tentando
impor ao Sr. Percival Farquhar e à nossa metalurgia o miserável
carvão brasileiro. Consegui, por intermédio de uma entrevista
admirável do Sr. Monlevade, provar que o carvão brasileiro não
dava coque metalúrgico. Como ninguém jgnora, todo carvão metalúrgico é econômico. A questão era o preço de custo. Resta saber quantas toneladas seriam necessárias de um carvão inferior
como o nosso, para produzir coque metalúrgico.
O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.ª deseja provar que o
carvão brasileiro é um miserável carvão e que não convém explorá-lo; assim também o nosso petróleo, que atinge, apenas, à proporção de um décimo ou de um milésimo do que consumimos, deveria ser entregue aos trustes.
O Sr. Assis Chateaubriand mente equivocado.

Perdão; V. Ex.ª está terrivel-

O SR. LANDULPHO ALVES - É uma tese bem interessante.
Declaro a V. Ex.ª que conheço, em grande parte, a história de Farquhar. Sei de tudo muito bem. Tive a honra de interromper V.
Ex.ª quando de seus primeiros discursos proferidos nesta Casa,
e mostrei como se conduziram as emprêsas estabeleci.das pelo
grande idealismo de Farquhar, que constitui uma exceção entre os
estrangeiros que têm aqui aportado.
O Sr. Assis Chateaubrianà - Permita-me V. Ex.ª voltar à
questão do carvão nacional, que tem sido muito mal posta no Brasil. Em tôda a parte do mundo, linhito, - carvão como o que possuimos, sobretudo o do Rio Grande do Sul, - é objeto de manipulação por parte das emprêsas nas regiões onde é extraido. É
carvão que queima na bôca das minas. E nenhum país do mundo
teve a loucura de fazer êsse carvão viajar para outras regiões, pois
é um carvão que contém 50% de cinzas.
O SR. LANDULPHO ALVES - A Rússia mandou copiar os
nossos processos de lavagem de carvão para adaptá-los à sua mineração, justamente porque possui carvão de idêntica qualidade.
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O Sr. Assis Chateaubriand - V. Ex.ª não me dará exemplo de
uma nação do mundo, quer da Europa, quer da Asia, quer da América que faça viajar ...

O SR. LANDULPHO ALVES - Estou dando um a V. Ex.ª.
O Sr. Assis Chateaubriand - ... o seu carvão com 50% de
cinzas. Foram êsses homens que envenenaram a mentalidade do
Presidente Arthur Bernardes, que ignoral'a completamente o problema, levando S. Ex.ª a alimentar a convicção de que do nosso
carvão se obtinha carvão metalúrgico.

O SR. LANDULPHO ALVES carvão nada entendo.

Digo a V. Ex.a que

sôbre

O Sr. Assis Chateaubriand - Mas eu entendo. Estudei desde
o início êsses problemas e os conheço a fundo.
O SR. LANDULPHO ALVES -

Deixo a questão aos técnicos.

Posso assegurar que houve grandes vantagens na explpração do carvão nacional.
O Sr. Gomes de

O~iveira

-

O Sr. Assis ChateaUrbriand -

Onde?

O carvão de Santa Catarina tem
a média de 10 a 20% d,a cinza e não de 50%, como supuseram.
O Sr. Gomes de Oliveira -

O carvão de Santa Catarina é
de qualidade um poucp superior à do carvão sul-riograndense,
mas nenhum país do mundo fabrica coque metalúrgico, com carvão contendo 18 a 20% de cinzas. Quer V. Ex.ª a prova?
O Sr. Assis Chatea71-briand -

O Sr. Plinio PompE~u - Misturam-no ao carvão estrangeiro
para dar a média de 11 %.
V. Ex.ª saberá ondE.l está o carvão rio-grandense, impôsto aos
paulistas com tremenda cota de sacrifício para proteger o carvão
Nacional? Ou se encontra em certificados que nunca foram entregues ou serviu para atêrr·o no pôrto de Santos.
O Sr. Gomes de Oliv~ira - Não queira V. Ex.a com isso dizer
que não devamos consurpir carvão nacional.
O Sr. Assis

- O carvão sul-rio-grandense deve
mina, porque não suporta fretes. Por

Chateau~1riand

ser queimado na bôca

d~
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isso eu, como jornalista, advogo a instalação no Rio Grande do
Sul de uma usina metalúrgica de 10 mil H. P. para queimar o carvão na bôca das minas de São Jerônimo.
O Sr. Gomes de Oliveira -

Esta serve à indústria siderúrgica.

O SR. LANDULPHO ALVES - A verdade, porém, é que êles
tiveram o cuidado de incluir esta disposiçãozinha em outra cláusula; esta, Sr. Presidente, que vou ler:
"A quantia total do principal será representada por
uma nota promissória do principal, com vencimento fixado em 25 anos após a data da emissão. E, a cada nota
promissória de principal, a companhia emitirá 25 notas
promissórias de juros anuais sôbre o montante de promissória do principal. Essas notas serão pagáveis sómente
com as rendas provenientes das contribuições, ou 15%
sôbre o preço da tonelada e 2 cruzeiros pelo transporte de
cada tonelada, contribuições essas dadas ao banco em penhor do pagamento antecipado".

Quer dizer, Sr. Presidente, que se o país tiver dinheiro para,
na data certa, ou com antecipação, resgatar essas apólices, não
poderá fazê-lo por estar impedido pelo contrato que assinou com
essa gente.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª um aparte?
(Assentimento do orador) - Para nós o grande problema não é

ter o bom carvão, o que seria excepcionalmente agradável. ..
O SR. LANDULPHO ALVES sensato.

O argumento de V. Ex.ª é

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti Santa Catarina ...

Temos, porém, o carvão de

O Sr. Gomes de Oliveira - Há experiências que dão o nosso
carvão como de primeira qualidade.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - ... que produz o coque metalúrgico a que se referiu o nobre Senador Assis Chateaubriand.
Admitamos não possa ser aproveitado, como disse o nobre Senador Plínio Pompeu, senão através de mistura com o carvão de
melhor qualidade. O mais interessante, porém, de qualquer modo
seria cuidarmos da sorte dêste carvão ...

O Sr. Gomes de Oliveira -

282 Poupando divisas.

... porque o Brasil está prevendo situação de emergência, qual a de não ter carvão de espéO Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

cie alguma. Êste é o verdadeiro problema nacional.
O SR. LANDULPHO ALVES -

V. Ex.ª tem tôda razão.

Sr. Gomes de Oliveira - E' preciso recordar que misturamos
álcool motor com gasolina e aproveitamos o nosso produto, eco-nomizando divisas.

O SR. LANDULPHO ALVES Sr. Deputado Artur Bernardes.

A êste propósito comenta o

"Quer dizer: nunca haverá recursos suficientes para
o resgate do débito e seus juros, senão depois de um longo
prazo, 25, talvez 50 anos, quando as minas estiverem esgotadas. Ai então, acabará o monopólio".
Nunca haverá recursos suficient!'ls, note bem o Senado, mesmo que tenhamos dinheiro outro, não o daquela procedência, para
pagar os juros e a amortização.
Finalmente, Sr. Presidente, cita o inclito Deputado por Minas Gerais, esta cláusula que é de estarrecer:
"ll:ste contrato será interpretado para todos os efeitos, de acôrdo com a lei inglêsa."
Imagine bem o Senado.
êsse, Sr. Presidente, como bem diz o nobre deputado:

É

"O capital que vem com o rótulo de desenvolver o
país, mas que vem com sentido de domínio que espera·

tomar as riquezas naturais como tomou o minério de ferro,
nesse acôrdo de Washington, como pretende tomar o petróleo e outras riquezas naturais como tomou a Hiléia, a
pretexto de desenvolver, de sanear a Amazônia. Dessa
maneira conseguiram do Brasil tratado em que entrega
território nacional e consente no seu desmembramento.
É contra capitais dessa natureza que me insurjo.
"Acho que o Brasil está sendo absorvido, sob pretexto de desenvolver-se com êsses capitais que vêm para
aqui com a falso rótulo de fatôres de desenvolvimento do
país".
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É ainda o nobre e patriota estadista quem nos lembra, em
seu discurso de 6 de junho último, episódio triste da nossa história
econômica, em página recente, falando do problema do brasileiro do
petróleo.
"Basta acentuar que o truste do petróleo, representado por tôdas as emprêsas com sede no Distrito Federal,
se recusou a fornecer óleo cru à refinaria de concessionários brasileiros com o intuito de fazer fracassar a tentativa de se montarem em refinarias no Brasil".
"Foi o emissário de uma dessas emprêsas, enviado ao
Brasil especialmente para conseguir modificar o texto
constitucional, em discussão naquela época, de modo a
permitir que o truste pudesse participar da exploração
do petróleo nacional, quem declarou, expressamente, que

a Standard desejava que não se construíssem as refina-

rias no Brasil e que a mesma levaria ao desastre todos os
elementos financeiros que constituíam uma delas".

E linhas adiante:
"Está hoje provado que não necessitamos do capital estrangeiro para industrializar o nosso petróleo. São
os fatos que se encarregam dessa prova. Fomos os iniciadores da indústria em adiantada execução. Descobrimos
o combustível, mantemos refinarias, construímos oleodutos e adquirimos frota de petroleiros.
Tudo isso se fêz com recursos nossos, com técnicos
nossos e também contratados e máquinas que adquirimos. Agora que tudo está em boa marcha, não necessitamos de convivas para a mesa posta".
E daqui se segue uma sua apreciação que só merece aplausos,
do discurso de 6 de junho:
"Por todos os países petrolíferos por onde andaram
essas emprêsas, não fizeram outra coisa senão alterar a

ordem pública, cometer violências contra o Estado, promovendo revoluções e dividindo os exércitos, para alçar
ao poder ora uma facção, ora outra conforme os seus interêsses de ocasião. (o grifo é nosso) .

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos)- Pondero ao nobre orador que faltam apenas três minutos para o término da hora do expediente.
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O SR. PLtNIO POMPEU (Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte a Casa sôbre se consente na prorrogação regimental da hora do expediente.
O SR. PRESIDENTE - O Senado ouviu o requerimento formulado pelo nobre Senador Plínio Pompeu.
Os Srs. que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador Landulpho Alves.
O SR. LANDULPHO ALVES - Agradeço ao nobre Senador
Plínio Pompeu a gentileza do seu requerimento e ao Senado o seu
deferimento.
l!; também nesse discurso que emite S. Ex.ª êste conceito que
bem reflete o nosso estado de civilização incipiente em que domina o bugre apalermado, como diria o nobre Senador Assis Chateaubriand:
"Somos um povo excessivamente crédulo, sôbre o
qual o estrangeir,o exerce fascinação quase irresistível.
Acreditamos no q,1e nos diz, piamente, e êle se aproveita
desse nosso estado de inocência para fazer o seu trabalho. Não há, entrc~tanto, por que censurar os países imperialistas.
Devemos admirar o povo, a sua história e o progresso criado por seu trabalho. Mas uma coisa é admirar e
outra não desejar que düicultem o progresso do nosso
país, ou procurem anular a nossa independência e a
nossa soberania política".
E pouco antes de teqninar a sua importante oração, diz o
insigne estadista, incansáyel batalhador pela integridade pátria
e .pela nossa soberania plena:
"A história dêsses trustes, nos países em que têm atuado, não o recomenda. Há, porém, um pais em que devemos nos deter: a Bolívia."
Peço a a tenção da Casa para êste trecho:
"Tendo obtido do govêrno boliviano concessão para
explorar ali o petróleo mediante o pagamento de um
royalty, de 11 % sôbre o bruto do combustível extraído
e mais o pagamen·~o dos impostos, inclusive o progressivo,
o truste construiu um oleoduto clandestino, do território
boliviano ao arge:Qtino, pelo qual o combustível boliviano
escoava fraudando o govêrno no royalty e nos impostos.
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O fato foi comprovado e o truste teve de confessá-lo. Nessa altura o govêrno boliviano declarou a cadu-

cidade do contrato, mas não encontrou um advogado na
capital para defender a sua causa. Já estavam todos do
lado da Standard.
Teve assim de apelar para professôres da Faculdade
de Direito da Universidade de Cochabamba, os quais lhe
prestaram a devida assistência.
Mas não é só: "durante a guerra do Chaco, a Standard fêz mais e pior: fornecia ao Exército paraguaio,
gasolina da Bolívia e ao mesmo passo criava dificuldades
ao abastecimento do Exército boliviano em campanha".
"Tudo isso, Sr. Presidente, consta de um documento
que consubstancia os fatos e é intitulado "La Standard
Oil en Bolívia". Não é, portanto, uma alegação vã, mas
fato comprovado e confessado."

Também em seu discurso a 9 do mesmo mês, é, ainda, o eminente Deputado mineiro que, falando do problema da nossa exploração petrolífera, refere-se aos aplausos que tem recebido de
um jornal de seu Estado, emitindo êste conceito que deve calar no
espírito de todos os bons brasilieros .
"A imprensa vive, em tese, ao serviço dos trustes do
petróleo. O jornal é uma emprêsa que se funda para explorar a indústria da publicidade, e tem a publicidade
quem pode pagá-la".
O Sr. Plínio Pompeu -

Permite ainda V. Ex.ª um aparte?

O SR. LANDULPHO ALVES -

Com muito prazer.

O Sr. Plínio Pompeu - Como vê V. Ex.ª a participação na
exploração do petróleo boliviano pelo govêrno brasileiro? O nobre colega não ignora que, em virtude de acôrdo entre o Brasil
e a Bolívia, êste pais permite a exploração do petróleo com capitais brasileiros, não pràpriamente de particulares, mas do govêrno do Brasil. V. Ex.ª não quer a exploração do petróleo do
Brasil com capitais estrangeiros, como, portanto, explorarmos o
petróleo estrangeiro com capitais nossos? O que não queremos
para nós, não devemos querer para os outros.

O SR. LANDULPHO ALVES de V. Ex.ª?

Qual o sentido da indagação
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Para mostrar que se participarmos
da exploração do petróleo em terra alheia, também podemos consentir em que outro país participe da exploração do nosso.
O Sr. Plínio Pompeu -

O SR. LANDULPHO ALVES - Nesse caso estamos tratando
de compra, não de exploração de petróleo.
O Sr. Plínio Pompeu - Contribuiremos com o nosso capital
para a exploração do petróleo num país estrangeiro .
E não se trata apenas da exploração do petróleo da Bolívia.
Pelo acôrdo com o Brasil há a ligação da Bolívia com o Pôrto de
Santos.

O SR. LANDULPHO ALVES -- Permito-me responder a V.
Ex.ª que, se depender da Standard e a Standard por sua vez, quiser os nossos contratos de exploração, não virá uma gôta de gasolina para o Brasil; apenas alguns caixotes para constar.
O Sr. Plínio Pompeu,- Se não queremos participação estrangeira para explorar o petróleo do Brasil, que fôrça moral teremos
para explorar o da Bolivi::,~?

O SR. LANDULPHO ~LVES - Não se
V. Ex.ª não pode comparar o respeito que
impõe e recebe de todo o universo, com a
rece a Standard Oil em m~téria de finança

trata de fôrça moral.
o Govêrno brasileiro
consideração que meinternacional.

O Sr. Plínio Pompeu -- É uma companhia estrangeira.

O SR. LANDULPHO ALVES - Não se trata de estrangeiros,
porque de estrangeiros est8(mos cheios, e sim de trustes do petróleo.
Devemo.e; ter mais dinheiro estrangeiro, porém, nunca o contrôle
da ,exploração do petróleo nacional .
Poderemos então explorar o petróleo em outros países, como Paraguai, Argentina e México?
O Sr. Plínio Pompeu -

O SR. LANDULPHO .ALVES sentirem. Que mal haverá nisso?

Evidentemente, se êles con-

"A Nação fici:i. prejudicada na defesa de suas riquezas naturais, porque nós que a defendemos, contamos
com o silêncio da imprensa. O povo ignora o que aqui fazemos.
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Mas os estrangeiros, nababos do petróleo, compram
tudo, a começar pelas consciências, que corrompem em
tôdas as classes e camadas sociais. Os capitais estrangeiros, porém, não se conformam como antigamente, com
os lucros comerciais ou industriais próprios da sua atividade no Brasil e, em pé de igualdade com os nacionais.
Em seus países de origem, êsses capitais vencem juros
de 3 a 4%, no máximo; os juros aqui são de 10 a 12%,
atingindo às vêzes a 15%, nos casos de bonificações.
Digo isto, sem falar em tudo o que se sonega e que é mais
outro tanto do que aquilo que se revela.
"Mas os capitais estrangeiros querem lucros iguais
aos das emprêsas de petróleo no Rio de Janeiro, isto é,
lucros astronômicos, correspondentes a 332% (trezentos
e trinta e dois por cento) que foram os de um dos trustes
à Standard, no ano de 1946, segundo seu próprio relatório".

E por final:
"No caso da Petrobrás, há duas coisas incompatíveis:
o interêsse da nação e o interêsse dos capitais estrangeiros. O da Nação é remoto, é mediato.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O que o capital estrangeiro e
os trustes querem é a nossa escravização econômica. Esta a realidade.
O SR. LANDULPHO ALVES - "Ela não quer prôpria·mente renda, mas que o país se desenvolva, os brasileiros
se coloquem em condições de pagar bons impostos. O
capital estrangeiro, ao contrário, quer dividendos, e dividendos à maneira da Standard: trezentos e tantos por
cento. Ao Govêrno e à maioria é que compete pensar
nisso mais do que nós".

Em discurso de 13 de maio dêste ano, impugnando o requerimento de urgência para discussão e votação da Petrobrás, ainda
ainda afirma S. Ex. a:
"Em tôda parte onde o truste tem operado, tem êle
provocado revoluções, derramamento de sangue, deposição de governos, divisão dos exércitos nacionais, para alçar ao poder, ora uma ala, ora outra, conforme ela satisfaça aos seus apetites econômicos".
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É então aparteado pelo nobre Deputado Armando Fontes, que
assim se expressa:

"Vossa Excelência tem tôda a razão. Houve, em novembro de 1951, uma revolução na Venezuela que depôs o
Presidente Rômulo Gallegos. f':sse homem público declarou - e essa declaração foi transmitida para o Brasil,
através das agências norte-americanas "United Press" e
"Associated Press" - que foi deposto pelas fôrças dos
trustes, e que varia um oficial do exército norte-americano, o Coronel Adams, num quartel onde se alojava um
grupo mecanizado de ataque".
Faço um parêntese para perguntar ao nobre Senador Assis
Chateaubriand se também essa afirmativa é conteúdo e papiro.
Afirmou, então, o Sr. Arthur Bernardes:
"Tenham porém, os dirigentes a necessária sagacidade para ver que os trustes não passam de agentes de
imperialismos políticos a que pertencem. Temos estado inteiramente cegos nesse particular. A ação que os trustes
aqui desenvolvem só não é conhecida dos governantes".
1

São também, Sr. Pre19idente, de incontestável importância e
merecem a mais ampla d~vulgação as declarações à Rádio Globo,
"Conversa em Família", fe;itas pelo ex-Presidente da República em
julho último:
"Considero a exploração estatal a mais indicada
para o nosso paí1s. Ela constituirá uma apreciável fonte
de recursos com os quais poderemos preparar o futuro
da Nação. Por dsi.r a estranhos participação em lucros,
sem necessidade? Nem há razão para isso, nem temos necessidade de fazê··lo. Só em último caso deveríamos apelar para o sistema de economia mista".
Chamaríamos a atenção para essa verdade incontestável dita
mais adiante: (página 7-l)
"O nosso int;erêsse é o de explorar monopolisticamente o petróleo, para que seus lucros fiquem no país,
nêle circulem, fomentem o seu desenvolvimento, criem
riquezas e proporcionem bem-estar aos brasileiros. Em
caso contrário, êsses lucros emigrarão, deixando-nos migalhas, consistentes nos míseros salários que as emprêsas
pagam".
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É nessa hora que assim se manifesta o eminente patrício, Sr.
Rubens do Amaral, integrante da "Conversa em Familia": (Pâgina 7-2)
"Porque aí está o exemplo de outras nações que concederam a exploração de seu petróleo a estrangeiros e vivem nas mais miseráveis condições".

Volta a falar o Sr. Arthur Bernardes: (página 8-1)
"Não podemos deixar de considerá-los senão assim, a
começar pela corrupção que semeiam. Sem deveres para
com o Brasil, só pensarão êles na sua indústria, em
detrimento do interêsse nacional. Comercial e industrialmente, serão competidores temerosos e prejudiciais ao
país. Não é sem razão que pleiteiam sempre o contrôle das
emprêsas".
É ainda necessário transcrever aqui êste trêcho da "Conversa
em Família'', do insígne mineiro: (página 11-1)

"São estas, Sr. Presidente, as considerações que tinha
a fazer sôbre o assunto. Tôda essa gente que se movimenta
para ameaçar a Câmara, alimenta o desejo de vê-la fechada".
Não tenhamos dúvida, Sr. Presidente, que, nesta hora, já trabalhem às ocultas procurando solapar o prestigio do Parlamento
Nacional à vista do andamento franco da lei que breve será votada.
"E o interêsse no seu encerramento só deve partir
dos trustes. A opinião pública que se alerte. '.a:les mobilizam seus recursos e seu pessoal contra o interêsse da
Nação. O povo que se acautele, para evitar danos à República".
E declara, então, a Mesa Redonda: (página 11-2)
"Foram grandes palavras pronunciadas pelo Sr. Arthur Bernardes, prezados ouvintes, na Câmara dos Deputados a 25 de novembro de 1948, num discurso que a publicação intitula "Conspiração dos Trustes contra o Parlamento".
O Sr. Bernardes faz então grave declaração (páginas 14 e 15):
"Já tive ensejo de mostrar, em uma das minhas conferências no Clube Militar, a fantástica prosperidade das
19 -

24 397
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companhias que exploram no Brasil a distribuição dêsse
produto.
Só em um ano, o de 1946, a Standard apresentou um
líquido de 297 milhões e 787 mil cruzeiros, com um capital apenas de 77 milhões, desprezando as frações. (Realizou, só naquele ano, lucros equivalentes a 4 vêzes o capital da emprêsa, no Brasil).
O Sr. Plínio Pompeu - O capital pouco representa. O do Banco do Brasil é de duzentos milhões de cruzeiros; e os lucros são
muitas vêzes maiores.

O SR. LANDULPHO ALVES - Ninguém o ignora: eu pelo
menos.
Afirmo, porém, a V. Ex.ª que um negócio que rende 330% sôbre o capital, num ano, não deve ser entregue aos outros: deve
ficar conosco.
O Sr. Assis Chateaubriand - O capital representa apenas parte ínfima dos negócios da emprêsa. Há pouco tempo, comprei uma
sociedade radiofônica do :.Rio Grande do Sul, cujo capital era de
dois milhões de cruzeiroE.: por quatro milhões e quinhentos mil.
E valia dez milhões de crµzeiros.
1

O SR. LANDULPHO . ALVES - Estou-me referindo a.os lucros
auferidos pelos capitais. J.lfüo confundamos. Falo numa verdadeira
monstruosidade de dinheiro, que bem poderia ficar conosco e, no
entanto, vai para o estra.ngeiro.
(Lendo).

A Shell, de 339 milhões e 817 mil, com um capital de
148 milhões de cruzeiros.
A Atlantic, de 107 milhões e 712 mil, com um capital de 41 milhões.
A Caloric, de 117 milhões e 380 mil, com um capital
de 15 milhões. Ao todo, essas quatro companhias tiveram
um lucro líquido de 862 milhões e 737 mil cruzeiros em
um ano, e em urp.a só das quatro operações da indústria
- a distribuição ,
E, a seguir: (Página 15-2).
Para uma dessas emprêsas, o lucro líquido corresponde a 382 % ao ano.
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O Sr. Apolônio Sales - Poderia V. Ex.ª informar quanto obteve de lucro, em 1946, a Standard Oil?

O SR. LANDULPHO ALVES - Essa emprêsa, em 1946, com
o capita1 de setenta e sete milhões de cruzeiros? b:sse é o capital
registrado; na realidade, ela movimenta muito mais.
O Sr. Assis Chateaubriand - Perfeitamente. É apenas capital
registrado. Nenhum contabilista apura lucros nessa base.
O SR. LANDULPHO ALVES - Não estou tratando do capital
inicial ou do aumento dêsse capital, mas das rendas que êle produz.
É o que interessa analisar. Não sustento que as rendas se estejam
capitalizando ou não. Sei, porém, que, partindo-se do capital de
setenta e sete milhões de cruzeiros, chegou-se, num ano, ao resultado líquido de trezentos e trinta milhões.
O Sr. Assis Chateaubriand - Essa é uma parcela do capital
que a emprêsa tem em movimento.
O Sr. Apolônio Sales - Julga o nobre orador que a Standard
Oil não aplica nenhum outro capital no Brasil?
O SR. LANDULPHO ALVES - Ignoro-o. Acho que êsse capital não deve pertencer a outros, mas a nós, brasileiros. Esta, a minha tese.
O Sr. Assis Chateaubriand - A Standard Oil deveria pagar
duzentos milhões de cruzeiros a V. Ex.a e a outros jacobinos, que
lhe permitiram obter êsses lucros no Brasil.
O SR. LANDULPHO ALVES - Deveria, antes, a Standard
assim proceder em relação aos que lhe querem entregar o nosso
petróleo, porque essa gente não tem pátria. Se ela está ou não capitalizando êsses lucros, é outro aspecto do assunto que não me
interessa no momento examinar .
O Sr. Assis Chateaubriand -

a de V. Ex.a.

A idade de Mathusalém deve ser

O SR. LANDULPHO ALVES - Estou mostrando quão rendoso é o negócio que, por isso, não deve sair das nossas mãos.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Que fêz a Standard Oil dêsses lucros? Paralisou-os, pô-los em movimento no Brasil ou os re-
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meteu de retôrno à sua terra de origem? Eis o que seria interessante saber.
O SR. LANDULPHO ALVES - Se tem aplicado no País o
fruto de sua atividade, ninguém o verificou até agora. Salvo se
o tem feito na campanha da "Honra ao Mérito", irradiada tôdas
as semanas. (Riso)
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Se êsses capitais voltaram
para a origem, aí está o escândalo das nossas leis liberais, que
sangram na veia da saúde do Brasil.

O SR. LANDULPHO ALVES - O que interessa é saber para
onde estão indo êsses lucros, porque há limites legais.

O Sr. Assis Chateaubriand - No lugar da Standard Oil, colocaria V. Ex.ª entre os primeiros condecorados da "Honra ao Mérito". Nenhum homem merece mais essa homenagem, porque,
graças a V. Ex.ª e a outros, há vinte anos não se extrai petróleo
no Brasil.
'

O SR. LANDULPH<) ALVES - V. Ex.ª, sim, entregaria o Brasil à Standard Oil.
O Sr. Assis Chateaubriand cussão.

A sua técnica, sim, sem dis-

O SR. LANDULPHc;:> ALVES que registro com muito pesar.

É

uma declaração de V. Ex.a

O Sr. Assis Chatea'µ,briand - Acrescento: Se a Standard Oil
nos entregasse 13% dos impostos que paga e 50% dos lucros que
aufere, eu concordaria ipm que se lhe desse, até, metade da administração do Brasil, para negociar. Faria mais: negociaria, com
ela, a arrecadação dos impostos, e tenho a certeza de que sairia
muito mais barata para nós, considerado o imenso funcionalismo que temos de pagar.
O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.ª poderá ficar com essa
honraria, porque saberá o que fazer com ela. Embora modesto
agricultor, de tal não preciso.
Para uma dessas emprêsas, o lucro líquido, repito
corresponde a :332 por cento ao ano.
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Exclama então o nobre deputado e insigne homem público:
(Página 15-3)
Em nome do interêsse da Nação e da própria decência, não podem os poderes políticos abrir mão da indústria estatal do petróleo brasileiro.
Tôdas as lendas inventadas e repetidas para desencorajar o
Brasil nesse sentido já foram desfeitas.
E já ao terminar a sua palestra à Rádio Globo: (Págs. 16 e 17):
Além disso, cumpre ao govêrno evitar à Nação complicações internas no futuro, decorrentes de concessões a
estrangeiros, pois aí estão, patentes aos olhos de todos, os
recentes fatos domésticos da Venezuela, e agora os do Irã.
Não seria possível que os dirigentes permanecessem cegos
e não refletissem que estariam criando "o caso" no Brasil.
Se agora temos desembaraçado o nosso caminho em
relação ao petróleo e se somos livres para monopolizá-lo
e explorá-lo com o maior proveito para a Nação, seria
imperdoável que, por fraqueza, favoritismo ou coisa pior,
os dirigentes políticos condescendessem com êsse crime de
traição à Pátria e aos vindouros.
E ao passar o Projeto de lei da Petrobrás, da Câmara para o
Senado, deixa o grande brasileiro o Parlamento, a que deu tanto
brilho, a que tanto soube elevar, ali ficando o seu exemplo de honestidade, de lealdade e dedicação aos interêsses da Pátria, para
os homens desta geração e que há de servir de norma e diretriz
às gerações futuras.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem. Muito bem)

SESSAO EM 4 DE NOVEMBRO DE 1952
Expediente

O SR. LANDULPHO ALVES (Lê o seguinte discurso) -Sr. Presidente, prossigo hoje no trabalho que vinha fazendo relativamente
à exploração do petróleo brasileiro. Deixei o assunto, no meu último discurso, em apreciações sôbre a maneira pela qual os senhores Deputados federais encaram a magna matéria, detendo-me
mais demoradamente sôbre a conduta do nobre Deputado Arthur
da Silva Bernardes.
Como a dêsse ilustre parlamentar, Sr. Presidente, várias vozes
se fizeram ouvir na Câmara dos senhores Deputados sôbre o magno
problema. Se alguns se manifestaram em favor do monopólio estrangeiro, sob a forma que muitos interessados chamam de cooperação, a verdade é que a grande maioria dos oradores que se ocuparam do assunto o fizeram contra qualquer participação de capital
alienígena na exploração das nossas jazidas petrolíferas ou nadestilação do óleo bruto importado. Condenaram a perigosa solução,
certos de que com ela cometeriam um inominável crime. Sim, porque seria o desprêzo de atos e circunstâncias evidentes e por demais conhecidos para perpetrar o delito para com a Pátria.
Sr. Presidente, os debates no Parlamento Nacional são apenas
a ressonância do que se passa em tôdas as camadas sociais do País.
Dir-se-ia o contrário, mas não há setor da vida brasileira onde o
grave problema não se discuta, onde dêle não se fale, onde sôbre
êle não se façam as mais otimistas e as mais negras conjecturas.
Um só estado de espírito, um só estado de apreensões domina tôdas
as populações, das mais opulentas e destacadas às mais obscuras
e humildes. O mesmo estado de alma invadiu a todos os brasileiros.
E em nenhuma dessas classes outro pensamento, outra opinião, outro propósito domina, senão o contrário à participação do
capital estrangeiro na nossa exploração petrolífera, qualquer que
seja a fase que se tenha em vista.
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Das Fôrças Armadas às mais rudimentares expressões do nosso meio social, não é outro o pensamento que a todos sobreleva.
Em todos os partidos políticos é a mesma idéia avassaladora. Tôdas
as classes cultas do País não pensam de outro modo, de u'a maneira
geral, nem afastam de suas preocupações constantes a sorte da
nossa indústria petrolífera, que não pode ficar à mercê da vontade
e da cobiça audaciosa e impertinente dos trustes internacionais.
A palavra do Govêrno reflete, aliás, êsse pensamento quase unânime da Nação. Em vários de seus discursos e reiteradas declarações, tem o Sr. Presidente da República afirmado, categoricamente, ao País que não é outro o seu pensamento nem outro o seu
propósito. Devemos mesmo nos lembrar de que S.Ex.ª tomou a iniciativa de tal orientação.
As nossas Fôrças Armadas, notadamente o Exército Nacional,
se têm manifestado em várias oportunidades e de maneira peremptória, pela voz de muitas de suas mais destacadas figuras, contràriamente à participação do capital de fora do País na exploração,
industrialização e distribÚição do petróleo brasileiro e seus derivados.
Reunidas em sociedades, organizadas para êsse fim especial, várias figuras do Exército de Caxias têm revelado sua opinião nesse
sentido.
Em entrevistas, enquétes e vários outros meios de publicidade
e divulgação do pensamento, têm êsses eminentes oficiais destacado essa tese, ou seja pela ~alução totalmente nacionalista do grave
problema.
Pelo Conselho Nacional do Petróleo, o eminente General
Horta Barbosa, a quem cpube projetar e organizar aquêle órgão
de orientação da política do petróleo do País, e realizar a gloriosa
obra de pesquisa e perfuração do solo baiano em busca do ouro
fluido, deu-nos a prova cl13-ra e sem buços da sua convicção contrária à participação do Cf!.pital internacional ou simplesmente estrangeiro na indústria petrolífera do Brasil. E a obra realizada
pelo impoluto cabo de guerra é prova evidente e altamente convincente de que podemos realizar a grande tarefa da qual tanto
depende a nossa condição de Nação soberana, sem a participação
de capital alienígena, particularmente o dos trustes de petróleo
que tanto mal têm feito a humanidade.
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No meio industrial brasileiro não é outra a conclusão a que
se chega. Sabem bem os seus integrantes o que significa estarem
as nossas fontes de energia motriz em mãos dos cubiçosos, egoís·
tas e desalmados componentes dos trustes internacionais.
E que outra opinião, senão esta mesma, teriam os ferroviários e todos aquêles ligados, direta ou indiretamente, ao transporte automóvel, todos êles que bem podem imaginar o quadro
pavoroso das nossas atividades no setor do transporte terrestre,
à mercê da vontade fria dêsses elementos totalmente estranhos
à formação da sociedade brasileira? Nem poderiam pensar senão
dêsse modo os que se dedicam ou de qualquer modo dependem da
nossa navegação aérea. Como se negou uma dessas companhias
do polvo internacional a fornecer a gasolina para que o General
Mosconi terminasse certa manh o exercício dos cadetes do ar
da República Argentina, viriam a nos negar, mesmo dentro do
nosso território, o combustível necessário à movimentação de nossa aeronáutica militar, dos tanques de guerra, de viaturas das
Fôrças Armadas, dos navios da armada brasileira ou auxiliares
movidos a petróleo e seus derivados, dos navios a óleo da nossa
frota mercante. E perguntarão os ingênuos, os imprecavidos, os
incautos ou ainda os de má fé, os traidores velados; e como seria possível se as emprêsas funcionariam no País e o produto
seria o de nossas minas? Simplesmente, - respondo - pondo
em prática tôda a ordem de artimanhas, desde o retardamento do
ritmo de trabalho à diminuição inexplicável, mas preconcebida,
das reservas da extração e da refinação, até o insuflamento, por interpostas pessoas, de desordens, desrespeitos e anarquias, conforme a tendência da vontade dos brasileiros, se contra ou em favor
dos interêsses mediatos ou imediatos dessas emprêsas ligadas aos
interêsses das nações a que diretamente se vinculam.
Como mecanizar a lavoura com 100 ou 200.000 (cem ou duzentos mil) tratores e máquinas diversas de produção, beneficiamento e transformação primária dos produtos agrícolas se
viéssemos a ter o combustível liquido sob o contrôle dessa gente
sem entranhas, que tem a alma onde está o interêsse do vil metal?
Não significa tudo isso entregar, inexplicàvelmente, a nossa
sorte, a sorte do nosso destino a fôrças estranhas à nossa gente,
muita vez inimiga da nossa causa?
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Já pensaram os poucos que ainda se inclinam para a entrega
do petróleo brasileiro à finança internacional, o que seria para
o País a paralisação instantânea, ou por etapas pouco espaçadas, dêsse imenso trâfego rodoviário das cidades, das estradas interestaduais e dos campos? E não sabem que essa gente cobiçosa é capaz de fazê-lo, sem temer conseqüências com as costas
quentes de nações poderosas, para nos obrigarem a marchar segundo o seu interêsse?
Já pensaram êsses desmemoriados e pouco observadores ou
criminosos conscientes que, agora mesmo, essas companhias que
nos abastecem de gasolina e de óleo estão dando mostra gritante
do quanto são capazes, para nos levarem à obediência aos seus
ditames, deixando-nos com estoques dêsses combustíveis que mal
fazem face ao consumo de 30 a 60 dias? Não raciocinaram por
quê? Não atinaram em que o motivo alegado para essa prática
é um desrespeito à nossa soberania? Não vêem que essa gente protesta escassez de recursos brasileiros em divisas, mas que, no
fundo, o objetivo é manter sôbre o nosso pescoço o pesado cutelo
de sua constante ameaçi:i., para que atendamos à vontade imperiosa e impertinente dêss,es trustes, no sentido de lhes darmos participação na exploração das nossas jazidas do petróleo? E não é
isto prova bastante de que ameaçam, porque têm elementos suficientes para ameaçar?
E não vêem os recalcitrantes adeptos da interferência dessa
gente nas nossas atividades petrolíferas que se ousa ela ameaçar, para entrar, muito mais audácia utilizará nas ameaças para
permanecer? Não têm ~1em um momento de raciocínio prático
e objetivo êsses manipuladores incorrigíveis de cifras e mais cifras, de teorias e mais teorias, de livros e mais livros, de conferências e mais conferêitcias sôbre a nossa economia, reunidas,
programadas, e:xiecutadas, quase sempre em sentido abstrato,
sem ligação alguma corp. os fatôres reais das nossas atividades
econômicas? Não têm um momento de raciocíni.o prático e objetivo de que resultem conclusões brasileiras para a economia
brasileira? Não acham rr+eios, êsses viciados alimentadores da vaidade pessoal, de afastar a influência dessa entidade mórbida que,
tão generalizada, como &e fôra o gênio do mal, atua sempre nos
seus espíritos, deformando a verdade, modificando a conclusão
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clara e fatal do seu próprio raciocínio? E já pensaram se pode
o monstro da vaidade construir um fator a influir nas soluções
nacionais, ligadas aos nossos destinos? Não viram ainda que jamais chegaremos a soluções certas, se permitirmos que a vaidade
seja fator no exame de assunto tão grave? E os que sujam as mãos
com o azinhavre do dinheiro dos trustes não tiveram um momento
em que falasse a consciência, para afastá-los do hediondo crime?
Da imprensa, Sr. Presidente, não sei bem o que dizer, senão
que, não acreditando tenham os seus dirigentes e auxiliares mais
responsáveis outro pensamento que não o nacionalista nesse magno
problema, contudo, vejo com tristeza muita vez, que órgãos de
excepcional responsabilidade no refletirem a opinião nacional,
tomam posição nitidamente contrária aos interêsses do Brasil
nessa encruzilhada decisiva da nossa economia face à nossa emancipação econômica e à nossa própria sobrevivência como Nação
soberana.
Só um exame pouco aprofundado da matéria de que o petróleo é apenas um fator e sua exploração um episódio decorrente, só
o desconhecimento das circunstâncias, mais graves ligadas a essa
importante questão poderiam justificar tal atitude.
De uma coisa, entretanto, estou certo e cumpro o dever de
justiça de afirmá-lo: é que se examinassem êsses órgãos da nossa
imprensa todos êsses fatôres, mesmo dentro do campo realista dos
números e das cifras, mesmo sem o sentido patriótico que deve
caracterizar tal investigação, ainda assim chegariam fatalmente
a conclusões que os levariam inevitàvelmente a adotar a solução nacionalista para o problema do petróleo. E se não o fizeram,
Sr. Presidente, estou certo, deixar-se-ão ficar aquém da hora em
que vivemos, de recuperação de posição definida, da atitude ereta,
pela organização das nossas fontes de economia, desprezando engodos ou interêsses outros quaisquer que prejudicariam um julgamento sereno e justo e os melhores desígnios da Pátria.
E não se diga, Sr. Presidente, que êsse grave perigo ou as suas
possibilidades já passaram. Só a ignorância dos fatos ou a intenção criminosa ou resultante de má fé poderiam permitir concebê-lo.
Eu quero, por isso mesmo, destacar a ação serena de alguns
órgãos da imprensa a êsse respeito - é justo e necessário fazê-lo -
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a ação tranqüila e honesta de órgãos de responsabilidade que preferiram adotar posição de silêncio a endossar a tese do capital externo no contrôle da nossa indústria petrolífera. Quero igualmente pôr em relêvo a ação de órgãos da nossa imprensa que, dessassombradamente, se colocaram ao lado da boa causa nacional.
Entre êstes, o Diário de Notícias, a Gazeta de Notícias, a última
Hora, A Noite, a Manhã, o Radical, que se destacam pelas iniciatiavs fortes no trabalho de esclarecimento da opinião pública na
questão. E mais ainda: Jornal de Debates, o Mundo, a Voz Trabalhista, o Diário Trabalhista, o Popular, etc., constituindo assim
a grande maioria dos órgãos de publi.cidade do Rio de Janeiro.
Isto além de vários outros jornais editados em São Paulo e
demais Estados.
A luta nos próprios Estados Unidos da América

Agora mesmo está o Govêrno norte-americano chamando à
barra do Tribunal os trus~es internacionais do petróleo e chamando-os, todos êles, como criminosos perante as leis antitrustes norte-americanas. Denuncia-qs, todos ou quase todos, em número de
7, que, aliás, se unem m:~m só entendimento internacional, formando um só órgão - o :mpertruste mundial do petróleo.
Em 13 de julho de 1:952, o prestigiado vespertino carioca O
Globo trazia-nos esta notí.cia, com título destacado:
"0 Departamiento de Justiça dos Estados Unidos abre
campanha contr~ o cartel do petróleo - sete companhias petrolíferas - Standard Oil of New Jersey, Standard OU of California, The Texas Company, Socony Vacuum Oil e Gulf Oil, americanas, e Royal Dutch Shell e
Anglo Iranian OU Company, estrangeiras, foram acusadas pelo Departar,nento da Justiça dos Estados Unidos de
práticas monopoüstas e entraves ao comércio. Sabe-se que
o Senador democrata Thomas Henneings recentemente
propôs que uma comissão legislativa abra inquérito sôbre
o que se chama d(! "cartel internacional do petróleo'', formado pelas cinco c;ompanhias petrolíferas americanas e as
duas britânicas, c;artel que, disse êle, domina a política
estrangeira na Indonésia, no Oriente Médio e na Venezuela.
Era a primeira notíci;a alarmante que nos deveria advertir
mais seriamente. Chegava em hora magnífica, aquela em que a
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Câmara dos Senhores Deputados discutia os assuntos atinentes à
Petrobrás.
Observem, o Senado e o povo, que a notícia ao se referir ao cartel diz: "o que êle chama de cartel internacional do petróleo". E sabem por que êsse "êle chama"? É porque também a agência noticiosa é parte mais ou menos próxima do truste do petróleo. Faz o
mesmo jôgo das emprêsas.
Em 25 de agôsto último, o velho órgão da imprensa brasilein1
o Jornal do Comércio, de prestígio jamais superado e discutido,
dá-nos à publicidade a seguinte notícia:
"Em longo relatório secreto, compilado há dois anos
pela Comissão Federal do Mercado Exterior, tornado público pela Sub-Comissão ao Pequeno Comércio do Senado
sôbre os monopólios, o Govêrno americano apresentou a
acusação de que um cartel internacional de sete companhias petrolíferas de nacionalidades norte-americana,
britânica e holandesa, domina a indústria petrolífera no
mundo livre ... "
"I

Entre parêntesis, eu digo: do mundo pseudo livre, porque essas nações presas pelos tentáculos dos cartéis de petróleo são, em
verdade, semiescravizadas.
". . . As acusações

são feitas num

documento de

180.000 palavras, publicado com autorização do Presi-

dente Truman, por motivo da instituição, por parte do
Govêrno, de uma demanda contra as companhias nos
Estados Unidos a fim de cobrar-lhes 67 (sessenta e sete)
bilhões de dólares a título de preços em excesso cobrados
pelo petróleo embarcado para o estrangeiro pelos Estados Unidos de acôrdo com seus programas de auxilio ao
exterior".
O documento diz que:
"mediante uma trama de convênios combinados sôbre propriedade e ajustes restritivos, o cartel regula tôdas
as fases da indústria, desde a exploração em busca de jazidas até aos preços fixados para o consumidor, com que
as emprêsas podem "limitar a produção a ser dividida
entre os mercados", congelar preços e suprimir a concorrência".

-

302 -

Chamo bem a atenção do Senado para esta circunstância, de
que as emprêsas podem bem limitar a produção.
"Tal documento constituirá um importante fator na
investigação do grande Juri Federal, que terá (referia-se
a setembro último) início a 3 de setembro entrante sôbre
um total de 21 companhias petrolíferas, 6 magnatas e o
Conselho Nacional de Petróleo.
"Além das acusações anteriores, o informe secreto
diz que o monopólio pôde reduzir os custos, ditar os preços de transporte e apesar das leis dos Estados Unidos
contra o monopólio, tanto as importações como as exportações dos Estados Unidos foram afetadas pelo cartel".
As companhias que dominam o mercado mundial são, segun-

do o informe, a Standard Oil Co., de New Jersey, a Standard Oil
Company, da Califórnia, a Socony-Vacum Oil Company, a Gulf
Oil Corporation e a Texas Company, dos Estados Unidos; a Anglo
Iranian Oil Company, bri~ânica, e o grupo britânico da Shell.
O relatório diz que, af'ora o México e os países dominados pela
Rússia, essas 7 companhii1s dominam, direta ou indiretamente, a
maior parte dos negócios petrolíferos do mundo.
O domínio da indústria por essas 7 companhias alcança desde
as reservas, à produção, a.o transporte, refinação e distribuição.

"0 movimento típico do petróleo, desde o produtor
até que seja ad11uirido finalmente pelo consumidor, é
feito mediante uma transferência entre as companhias,
dentro da família corporativa. As vendas francas, negociações diretas oq outras práticas características de compra e venda inde:pendentes, brilham pela ausência - diz
o informe".

:aisse acrescenta que p grupo mencionado controla 65 % das
reservas dos Estados. Salienta que, no ano de 1949, as 7 companhias citadas controlava:np. mais de metade da produção do petróleo cru do mundo inteiro, ora a Rússia e os países da cortina
de ferro, e que essa cifra chegava a 99 % no Oriente Médio, rico
em petróleo. Em capacidade de refinação, o grupo dominava, em
1950, 57% da capacidade rnundial e, em cracking, 55% do total do
mundo.
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Declara também que as 5 companhias norte-americanas
zinhas dominam 25 % da frota petroleira mundial e as 7 compa-

nhias juntas, pelo menos a metade dessa frota.
Além disso, todos os oleodutos importantes fora dos Estados
Unidos são de propriedade do grupo. Quanto à distribuição, talvez em nenhuma outra indústria de matéria-prima o domínio da
distribuição seja tão concentrado como no petróleo. "Diz o relatório que o monopólio se originou em 1927, com a guerra de preços na índia entre a Standard de Nova Iorque e a Royal Dutch
Shell, que se estendeu aos mercados norte-americanos e europeus,
em conseqüência do que se concertaram quatro convênios internacionais, que assinalaram a pauta monopolista".
Assim se defendem as companhias acusadas e nesta defesa o
seu perigo mais se destaca.
''Algumas das maiores companhias petrolíferas dos Estados
Unidos refutaram energicamente as acusações de haverem formado um cartel e uma delas acusou o Govêrno dos Estados Unidos
de querer converter as companhias em vítimas propiciatórias da
campanha eleitoral. A negação mais violenta das acusações tornadas públicas pela sub-comissão senatorial do Pequeno Comércio,
que estuda os monopólios, foi feita pela Socony-Vacum Oil Company, que disse que até agora suas operações foram apoiadas pelo
govêrno, como parte do plano do Ponto Quatro. A Socony desmentiu que tivesse cometido qualquer violação das leis norte-americanas contra o monopólio, e disse que o relatório apresentado pela
Comissão Federal do Comércio Exterior e mantido em segrêdo durante longo tempo "parece formar parte de um plano deliberado
de fazer desta e de outras companhias petrolífras dedicadas ao
comércio internacional, vítimas propiciatórias durante a campanha eleitoral".
A Socony censurou igualmente a forma por que foi utilizado o
informe. Disse que o interêsse público no documento foi "acusado por uma espécie de técnica ao estilo do suplício de Tântalo, baseado na supressão oficial e na revelação extra-oficial e parcial
das informações. "Referindo-se aos seus negócios no estrangeiro,
a Socony disse que "nunca houve segrêdo sôbre suas operações.
Durante anos seguintes, o curso que seguimos ou foi como parte
do plano do Ponto Quarto do Presidente Truman, ou recebeu
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grande apoio por parte da presente administração". A Socony é
dependência da Standard, de que tirou o nome Socony.
A Standard Oil Co. de New Jersey, por sua vez, reiterou a negativa de que formava parte do cartel petrolífero internacional. Em
declaração dada à publicidade, a companhia disse que "é claro que
muitas das ações e dos fatos comentados no relatório em questão
têm um significado totalmente diferente do que sugere o informe". "O efeito dêste informe, não obstante, dificilmente poderá
ser outro senão solapar a integridade dos norte-americanos, cujas
inversões no estrangeiro são de grande valor não somente para
as economias das nações onde foram feitas como também para
a economia e a segurança de nosso próprio país". Veja-se o sentido

imperialista da afirmação: "Tais inversões - continua - desta
companhia foram feitas abertamente com o conhecimento de nosso Govêrno e com a máxima consideração para com as condições
locais e éticas sob as quais devemos fazer negócios". A declaração
da Standard Oll de Ne}V Jersey acrescenta que o Departamento
da Justiça enviou "intirpações, para o comparecimento forçado, à
nossa companhia e outras, como preparação das investigações
a cargo do Grande Júr:i Federal sôbre as atividades das companhias petrolíferas que fazem negócios no estrangeiro". "Temos certeza de que o histórico de nossas transações está limpo, e pensamos defender êsse histórico perante o Grande Júri e perante o
público deste país. O prpcedimento do Grande Júri torna, evidentemente, impossível qu;:ilquer comentário detalhado neste momento sôbre o conteúdo do citado informe.
''Note bem o Senado: são os próprios Senhores da Standard
que afirmam que as aplicações de seu capital nos países citados
"foram feitos também para a economia e a segurança do nosso próprio País".

um porta-voz da Gt1lf

Oil Company declarou que, "conquanto

afete à Gulf, o informe pão se baseia em fatos. A Gulf não forma
parte de convênio algum de cartel, nem internacional nem de qualquer outra espécie". A •rexas Company desmentiu também sua
participação no cartel, e além disso expressou suas dúvidas sôbre
a existência de tal acôrdo internacional, dizendo que, "em nossa
opinião as operações conjuntas que a Texas Company realizou
no exterior foram em benefício dos melhores interésses dos Estados
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Unidos e seus cidadãos, assim como dos próprios países estrangeiros por elas afetados".
É claro que não iriam deixar sinal por onde passaram seus
dedos, ao organizarem o cartel ilegal e monopolizador. Não deixariam por certo de alegar objetivos políticos de parte do Govêrno,
oferecendo a denúncia à Justiça do País.
Mas, onde estarrece pela audácia e menosprêzo, pela dignidade dos povos vítimas dêsses processos, é o ponto em que se lê êste
trecho do seu desmentido ao Govêrno norte-americano: "A companhia elogiou as operações estrangeiras das companhias petrolíferas norte-americanas e disse que seu êxito proporcionou aos Estados Unidos, inclusive, vantagens estratégicas".
É de esperar - disse textualmente - que essas vantagens não
sejam anuladas ou destruídas por ameaças imprudentes por parte
de nosso próprio Govêrno". Ameaças imprudentes", observe bem o
Senado como os trustes internacionais do petróleo respondem ao
Govêrno norte-americano.
Veja o Senado como agem os trustes americanos, levando aquêle
à parede sob a pressão da opinião popular. E os nossos homens ingênuos ou de boa-fé nada vêem nisto, enquanto os tendenciosos
vêem nessa desgraça uma vantagem para o Brasil, ou, no fundo,
vantagens para si próprios.
Do mesmo passo que essas companhias apresentam sua primeira defesa, elas acusam o Govêrno de verdadeira conivência nos
seus contratos com os países estrangeiros.
Vejamos o seguinte importante trecho: "Esperamos naturalmente apresentar uma descrição completa de nossas atividades
com relação às acusações feitas contra a Standard Oil da Califórnia e tôdas as suas filiais. E confirmamos poder estabelecer que

nossas operações no Oriente Médio foram desenvolvidas em defesa
dos melhores interêsses dos países e estritamente de acôrdo com a
lei. Podemos acrescentar que mantivemos o Govêrno dos Estados
Unidos plenamente informado de todos os significativos no desenvolvimento dessas operações.

Em Londres, um porta-voz da Anglo-Iranian Oil Company e
do grupo da Royal Dutch Shell declinou de fazer comentários, por
ora, sôbre as acusações do Govêrno dos Estados Unidos.
20 -

24 llOT
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Atente bem o Senado, Sr. Presidente, nessa ação ou, antes, nessa denúncia. Originou-se de documeutos apanhados em atuação secreta do Govêrno norte-americano, que denuncia o perigoso cartel,
formado de companhias do seu país, inglêsas e holandesas. Os documentos foram publicados por autorização do próprio Presidente
dos Estados Unidos e a ação visa, entre outras coisas, cobrar o Govêmo dessas companhias US$67.000.000.000.000 (sessenta e sete bilhões de dólares), Sr. Presidente, a título de preço cobrado em excesso pelo petróleo embarcado para o estrangeiro pelos Estados Unidos, consoante os seus compromissos e programas de auxílio ao
exterior. Vale dizer que as companhias monopolizadoras, traindo os
compromissos do Estado norte-americano, exorbitaram o preço do
produto, a ponto de darem lugar à cobrança judicial de 67 bilhões
de dólares dêsses monopolizadores internacionais do petróleo.
Revela o documento a trama de que se serve o cartel para regular tôdas as fases da indústria: "desde a pesquisa e prospeção
das jazidas até os preços fixados para o consumidor, com o que as
emprêsas podem limitar 'a produção a se dividir entre os mercados".
Mostra como limitam a ,~ompetição e como controlam os preços ao
sabor dos seus interêsse~ inconfessáveis.
O Sr. Plínio PompeUr - Não há engano nessa cifra de sessenta
e sete bilhões?
O SR. LANDULPHO ALVES - Trata-se realmente de bilhões,
embora para surprêsa ~1ossa. No período compreendido entre o
compromisso do Pacto das Nações e a época em que foram apanhados na trama, as referid;as emprêsas já deviam ao Govêrno americano, por exorbitarem dqs preços estipulados naquele Tratado, sessenta e sete bilhões de dólares, pelo menos ao que informam as notas referidas, do O Globo, do Jornal do Comércio.
O Sr. Plínio Pompeu - Creio que há equívoco de V. Ex.ª. Não
serão sessenta e sete milhões?
O SR. LANDULPHO ALVES - Milhões? Não haveriam de ser.
Sabe o nobre Senador Plínio Pompeu que para os Estados Unidos
67 milhões de dólares qu~se não são dinheiro.
O Sr. Plínio Pompeu -A cifra que V. Ex.ª cita é astronômica.
O SR. LANDULPHO ALVES - Exatamente por ser astronômica, trago-a ao conhecimento do Senado.
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Continuo as minhas considerações, Sr. Presidente.
Mostra o aludido documento como estão apanhados na rêde
de criminosos, ante as leis daquele país "21 (vinte e uma) dessas
companhias, das quais 6 (seis) magnatas."
Depois de afirmar que, "apesar das leis dos Estados Unidos
contra o monopólio, as importações e exportações foram afetadas",
relaciona entre as componentes do cartel ou super-trustes a Standard Oil Co. de Nova Jersey, a Standard Oil Co. da Califórnia, a
Socony-Vacum 011 Co., a Gulf Oil Corporation e a Texas Co. dos
Estados Unidos e a Anglo-Iranian Oil Co. da Inglaterra e o grupo
também britânico da Shell, que opera, se não me engano, nas índias Holandesas ou Indonésia.
Repare o Senado: a Standard da Califórnia e a Socony Vacum Oil Co. são uma só mesma coisa, devendo-se incluir entre essas Standards de nomes mudados, talvez outras citadas pelo Govêmo norte-americano.
Como se afirma nesse documento, o México se soube colocar
fora do alcance do terrível truste. E todos sabemos, colocou-se nessa
situação privilegiada graças à energia, à inteligência e ao patriotismo de seu povo e do seu Govêrno.
Por que, então, Sr. Presidente e Senhores Senadores, nos deixamos apanhar nessa verdadeira grossa teia de aranha dos trustes
internacionais de petróleo se nada temos a ver com êles? Pois não
nos entra na cabeça que isto seria deixar-nos apanhar por essa teia
de fios brilhantes, sacudidos à doce brisa do engôdo dessas emprêsas, para, lá dentro, como inocentes insetos deixar-nos enlevar e,
depois de envenenados e sacrificados, sermos sugados para nutrir a
aranha gorda com os nossos despojos?
A própria mariposa, ofuscada pela luz artificial encandescente
nas noites cálidas de escuridão profunda, correndo o risco de se
ver apanhada, pela chama, em muitos casos dela espaca, e segue a vida, embora efêmera, que a natureza lhe deu. Na teia, diílcilmente se libertalia dos palpos de aranha. E esta, como os homens dos trustes do petróleo, apesar do veneno que veicula na dentada fatal, só morde depois da vitima estar bem amarrada ...
Exatamente êste, Sr. Presidente, o processo dos trustes internacionais: primeiro fazem os engodas, publicam revistas coloridas,
atraem com chás pagos, oferecem vantagens a êste ou aquêle jornal, a esta ou àquela sociedade, aproximam-se, vão estreitando o
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cículo de relações até aos poucos enlearem suas vítimas que, bem
amarradas, jamais lhes escapam, senão depois de totalmente sugadas.
Por mais que nos pareça incrível, é na imprensa daquele país,
Sr. Presidente, que os grandes trustes monopolizadores do petróleo
no mundo assentam a sua base de defesa e de ataque. É nos 1.769
(mil setecentos e sessenta e nove) jornais que ali possuem ou com
que contam no grande país do hemisfério Norte ... no país mais
adiantado e mais poderoso da civilização contemporânea ...
Agora mesmo é o Presidente Truman que faz essas declarações, as quais muito devem pesar no exame dos nossos interêsses,
sempre que aproximados, direta ou indiretamente, dêsses cartéis e
trustes de poder mundial. Passo a ler a notícia que O Globo desta
capital publicou, em 12 de setembro último, transmitida (que estranha ironia) pelas agências AFP e UP: "Truman queixa-se da
imprensa norte-americana - Truman entrou hoje na luta eleitoral com mais fôrça quEl nunca, durante a sua habitual entrevista
-com jornalistas. De um, lado, acusou a imprensa dos Estados Unidos de se ter tornado uma imprensa dos grandes homens de negócios republicanos, numa proporção de 90 por cento e, de outro
afirmou que uma vitória de Eisenhower significaria um Congres.so republicano, isto é um Congresso isolacionista. Num ataque
à imprensa norte-americana, que acusou de ser quase tôda republicana, Truman recordou que, em 1948, perto de 90 por cento dos
1.769 jornais diãrios dos Estados Unidos apoiaram sistemàticamente os republicanos. São precisamente os jornais dos trustes.
Por sua vez, Stevenson realizou uma excursão pela Califórnia, para
dizer aos eleitores que "devem eleger um Congresso democrata, se
.querem empregos par~. os homens de trabalho, apoio aos agri-eultores e ajuda ao pequeno comércio."
O SR. PRESIDEN'l~E (Fazendo soar os tímpanos) - Comunico ao nobre orador que faltam apenas dois minutos para tér~
mino da hora do Exp,3diente.
O SR. PLtNIO POMPEU (Pela ordem) - Sr. Presidente, solicito a V. Ex.ª a consulta à Casa sôbre se consente na prorrogação
regimental da hora dq expediente.
·O

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores Senadores que aprovam
requerimento do nobre Senador Plínio Pompeu, no sentido de
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ser a hora do expediente prorrogada por trinta minutos, queiram
conservar-se sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador Landulpho Alves.
O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, agradeço ao
nobre colega pelo Ceará, Senador Plínio Pompeu, a iniciativa de solicitar a prorrogação da hora do expediente e à Casa o tê-lo concedido.
Senhor Presidente, para ver o Senado a imensa importância do
problema do petróleo no seu intrincado jôgo de fôrças ocultas e ostensivas, basta que tome conhecimento desta frase de M. Reyner,
porta-voz do Departamento de Estado de Washington, proferida
no Senado norte-americano: - "0 interêsse público dos Estados
Unidos da América do Norte exige (e eu me animo a invocar a cuidadosa atenção do Senado Brasileiro para esta expressão) a máxi-

ma conservação das reservas nacionais e próximas e a extensão em
larga escala do contrôle sôbre as reservas estrangeiras de óleo.
"O Departamento de Estado tem apoiado ativamente os esforços
dos interêsses petrolíferos dos Estados Unidos da América no sentido de conseguir concessões no estrangeiro". Guarde bem o Senado

Federal estas frases e raciocinemos sôbre o que elas exprimem.
Estudos sôbre o assunto foram levados a efeito pelo Clube Militar e publicados no parecer da Comissão disso encarregada, criada pelo Boletim Interno n.º 290, de 19 de janeiro de 1952. Essa
comissã.o, integrada por figuras das mais respeitadas das nossas
Fôrças Armadas, apresenta relatório, datado de 13 de maio de 1952.
Encontram-se, Sr. Presidente, nesse trabalho elementos de excepcional considerados como objeto de profunda e amadurecida mediser considerados como objeto de profunda e amadurecida meditação.
Começa destacando as duas teses, objeto de debates naquele
grêmio militar desde 1947. Uma delas, a do monopólio estatal sôbre tôdas as fases: da pesquisa, e:A1Jlor::tçifo, refinação, transporte e
distribuição. A outra, da entrega aos trustes internacionais da nossa exploração, seja através de concessões diretas, seja por meio
de sociedades mistas com ativa participação do capital estrangeiro. E que por sua extraordinária concentração econômica a indústria do petróleo não admite soluções intermediárias. Como afirmou perante a Câmara Federal o ministro Bittencourt Sampaio:

--- 310 --

"O país que dispuser dessa matéria-prima e não souber controlar a indústria de petróleo que nêle se instale,
passará necessàriamente a ser controlado por ela".

O Sr. General Júlio Caetano Horta Barbosa, cujos conhecimentos neste assunto não poderão ser superados por pessoa alguma
neste País, teve o apoio da Casa "através de pronunciamentos sucessivos, que logo tomou posição clara. em face de sua tese" pelo
monopólio estatal.
O Sr. Plínio Pompeu - O Clube de Engenharia manifestou-se
contrário. V. Ex.ª sabe que, nessa agremiação, há muitos economist..as competentes e êles estão certos de que o monopólio estatal não resolverá o problema do petróleo nacional. São contrários
ao que diz o General Horta Barbosa. Muitos generais de idoneidade comprovadíssima, entre êles o General Juarez Távora, também assim pensam. Aliás, o General Horta Barbosa não monopoliza o pensamento do Exército, muito dividido. O Clube de Engenharia foi unânime na sua orientação.
1

O SR. LANDULPHq ALVES -- Não se trata de monopolizar

pensamento, mas de representar o grosso da opinião do Exército
Nacional. É claro que haverá divergências. Seria estranho que
dentre inúmeros generai~ nã.o houvesse uma voz discordante, um
ponto de vista diferente em assunto desta natureza.
O Sr. Mathias Olympio - O General Juarez declarou que, se ficar provado que o Brasil não tem meios de custeãr despesas de

tal ordem, não será pelo monopólio estatal que resolverá o problema.
O Sr. Plínio Pompeu- Se o Brasil tivesse dinheiro eu também
seria partidário dessa medida.
O Sr. Mathias Olympio - Pela exposição que o nobre orador
está fazendo, concluímos que o Brasil está em condições de realizá-los.

O SR. LANDULPHO ALVES -

Plenamente.

Não creio. Se, porém, V. Ex.ª me demonstrar o contrário, serei partidário do monopólio estatal.
O Sr. Plínio Pompeu -

O Sr. Mathias Olympio -- Foi o que o General Horta Barbosa

demonstrou.
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O SR. LANDULPHO ALVES - O General Horta Barbosa, neste
País, é quem mais conhece o problema do petróleo.
Outros o conhecem também e sabem
que não estamos em condições de resolvê-lo.
O Sr. Plínio Pompeu -

O SR. LANDULPHO ALVES - Durante os quatro anos em
que governei a Bahia, conferenciei várias vêzes com o General Horta Barbosa sôbre a matéria, chegando à conclusão de ser S. Ex.ª
conhecedor do problema em seus mínimos detalhes .
O Sr. Plínio Pompeu - S. Ex.ª poderá solucionar o problema
do petróleo baiano, mas não o do petróleo nacional.
O Sr. Domingos Velasco - Pelo que o nobre Senador Plínio
Pompeu está declarando, parece que a Bahia não está no Brasil.
Então o petróleo baiano não é nacional?

Quando falo em petróleo baiano, refiro-me ao descoberto em determinada zona. Apenas êsse não resolve
o problema nacional.
O Sr. Plínio Pompeu -

O Sr. Domingos Velasco - O petróleo baiano é nacional. Parece que a Bahia não faz parte do Brasil.
O Sr. Plínio Pompeu - A área sedimentária da Bahia onde
existe petróleo é reduzidíssima; não pode atender nem à centésima parte das nossas necessidades.
O Sr. Domingos Velasco - A opinião de V. Ex.ª é abalizada.
Mas assinalo que há poucos dias se descobriu um outro grande
poço dP petróleo na Bahia .
O Sr. Plínio Pompeu -

V. Ex.ª acha que isso resolverá o caso?

Entende o nobre colega que sômente nas fronteiras do Brasil com a Bolívia existe petróleo. Do
Rio Paraguai para fora não há mais; somente do outro lado é que
existe.
O Sr. Domingos V elasco -

O Sr. Plínio Pompeu - O petróleo está justamente nessa região, mas não temos capital para explorá-lo.

O Sr. Domingos Velasco -

Por que V. Ex.ª o afirma?

O Sr. Plínio Pompeu - Porque as condições de transporte são
difíceis. O nobre colega não desconhece que na Saudi Arábia, onde
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os inglêses tinham concessões para explorar o petróleo, foram
gastas fortunas, vultosas somas e nada se resolveu.
O Sr. Domingos Velasco - Em quantos anos? Se tivéssemos
de gastar alguns bilhões de cruzeiros, levaríamos 15 ou 20 anos.
O Sr. Plínio Pompeu - Os terrenos de possibilidades petrolíferas não se encontram com facilidade.
O SR. LANDULPHO ALVES - Se gastarmos oitocentos bilhões de cruzeiros por ano, em 10 anos teremos invertido oito trilhões de cruzeiros.
O Sr. Domingos Velasco - Para V. Ex.ª, nem oito milhões nem
oitocentos bilhões ou oito trilhões serão suficientes. Como não
quer que o Estado solucione o assunto, apega-se a detalhes já discutidos por técnicos eminentes que divergem do ponto de vista de
V. Ex.ª. Asseguram êles que temos capacidade financeira e técnica
para enfrentar o empreendimento.

A êsses técnicos eu contraponho outros, tão competentes, ou mais, que não são da mesma opinião.
O Sr. Plinio Pompeiµ -

o SR. LANDULPHO ALVES - Desejo ajudar o nobre Senador pelo Ceará neste depate. S. Ex.ª julga que as formações sedi-

mentares perto do mar não têm petróleo, mas só as bem distantes ...
O Sr. Plínio Pompe'U - Têm, porém, numa faixa diminuta.
O SR. LANDULPHO ALVES muito longe.
O Sr. Domingos Velasco -

samento.

V. Ex.a permita concluir meu pen-

O SR. LANDULPHO ALVES O Sr. Plinio Pompeu -

mentário.

... e que é escusaão ir buscá-lo

Com muito gôsto.

O petróleo só existe em terreno sedi-

O Sr. Domingos Velasco - Nós, Senadores da República, devemos situar o assunto çUferentemente dos técnicos. :€stes podem
informar, mas temos de resolver o problema como políticos ...
O Sr. Plínio Pompeu. -

cos nos informam.

Precisamos considerar o que os técni-
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O Sr. Domingos Velasco -

liar as repercussões que qualquer deliberação nossa terá sôbre o
desenvolvimento econômico da nossa pátria ...
O SR. LANDULPHO ALVES - E com o máximo de senso realista.
O Sr. Domingos Velasco -

. . . como políticos que têm capa-

cidade para fazer previsões do que poderá acontecer se entregarmos aos trustes a exploração do nosso petróleo. Pode ser que os técnicos achem aquela solução maravilhosa e nós consideramos que
acarreta dificuldades de ordem política, guerras civis, revoluções e
intranqüilidade para o povo brasileiro.
O SR. LANDULPHO ALVES -

Inevitàvelmente.

O Sr. Plínio Pompeu - Não as levou aos Estados Unidos, à Inglaterra, ao Canadá, a país algum. V. Ex.ª só encontra um Estado
que tem monopólio estatal, a Rússia.

V. Ex.ª não cita um só país que
tenha entregue seu petróleo aos trustes no qual não hajam ocorrido
descontentamento, revoluções, intranqüilidades.
O Sr. Domingos Vellasco -

O Sr. Plínio Pompeu -

dos, o Canadá.

Aí estão a Inglaterra, os Estados Uni-

O Sr. Domingos Velasco - Onde há petróleo nas Ilhas Britânicas? Cite V. Ex.ª um lugar na Inglaterra onde haja.
O Sr. Plínio Pompeu -

petróleo.

As possessões da Inglaterra possuem

O Sr. Domingos Velasco - As possessões pertencem ao Império Britânico. V. Ex.ª está confundindo coisas inteiramente direfentes. Na Venezuela, no México, na Saudi-Arábia, em todos os
países onde os trustes entraram, houve intranqüilidade política.
Não podemos nem devemos criar para nossa pátria problema
que não existe atualmente.

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero aos nobres Senadores que está com a palavra o ilustre Senador
Landulpho Alves.
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O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, exatamente em
tôrno dos debates dos nobres colegas, quero trazer a autorizada
opinião do Presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson.
"Um govêrno que entrega a outro o petróleo que possui está concorrendo para diminuir o valor da sua pátria,
em benefício de país estrangeiro" .
Observe bem o Senado: era o Senhor Woodrow Wilson, o grande Presidente dos Estados Unidos, quem pensava assim e assim
aconselhava. Era o grande espírito democrático de Wilson que assim falava, porque via que a humanidade precisava ter condições
de maior desembaraço no uso das coisas econômicas, resolvendo
por si os problemas em vez de entregá-los aos trustes internacionais
que por aí pululam.
"Em segundo lugar, - continua o relatório - o petróleo é indispensável à vida econômica e, ao mesmo tempo, ao cumprimento da missão de nossas Fôrças Armadas,
tanto no ar, co:r;no em terra e no mar.
"Em tercei:m lugar, a tese Horta Barbosa se situa
dentro de nossa legislação vigente e dentro das experiências que se vêm realizando com grandes vacilações, mas
como êxito, em nosso próprio Pais. Ela se enquadra na
tradição nacionalista que vem de 1927 e 1930 e que tem
por marcos - o Código de Minas, em 1934; o monopólio
do Estado sôbre nosso subsolo, instaurado com a Constituição de 16 de julho de 1934; a legislação complementar
de 1938, reflexo de uma árdua campanha dos patriotas e
do esclarecimeil'~o da opinião nacional e cuja iniciativa
se deve a nosso preclaro 1.0 Vice-Presidente, General Horta
Barbosa, então subchefe do Estado Maior do Exército;
a criação do Conselho Nacional do Petróleo (CNP) órgão
do Estado para a exploração e o beneficiamento do óleo
nacional.
"O patriotismo e o ritmo dinâmico que, como primeiro Presidente do CNP soube imprimir a sua gestão,
o profundo conh~cimento do problema e a parte ativa que
tem desempenhado nos debates em curso ainda hoje em
todo o País, fizeram justamente do General Horta Barbosa o patrono, entre nós, da tese do monopólio de Estado".
1

Sr. Presidente, vou encerrar meu discurso nesta parte, porque,
dispondo de pouco tempo, se entrasse noutro capítulo sacrificaria
a série de considerações que se seguem. (Muito bern; muito bem).

SESSÃO EM 13 DE NOVEMBRO DE 1952
Expediente

O SR. PRESIDENTE - Continua a hora do expediente.
Tem a palavra o nobre Senador Landulpho Alves, primeiro
orador inscrito.
O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, prossigo nas
considerações que venho desenvolvendo nesta Casa, referentemente ao problema brasileiro do petróleo.
Falava eu, no último capitulo traduzido a esta tribuna, sôbre
o ponto de vista do nobre Senador pela Paraiba, o meu amigo Sr.
Assis Chateaubriand.
Dizia eu:
Falou igualmente, o nobre Senador pela Paraíba no caso do
Irã, dizendo, ao apreciar os acontecimentos que culminaram com
a ocupação das refinarias e campos de petróleo de Abadã:

"Supunham os tupiniquins iranianos ter nas mãos,
uma vez na posse da refinaria, a sorte de uma grande
parte da Europa Ocidental, consumidora de seu petróleo,
e de parte da Asia, que também consumia os refinados de
Abadã. A refinaria, depois de nacionalizada, fechou e fechados estão todos os poços que a abasteciam. Os iranianos, até hoje, não acharam meios de utilizá-la. Os inglêses
e americanos volveram as costa a Abadã, compondo um
novo esquema de refinados para o consumo do Velho
Mundo, que dela se abastecia.
Quem mais hoje fala em Abadã? Só os agentes do Govêrno persa, que ficaram, como se diz aqui, das crianças
burras, com as cartas nas mãos. Possuem poços, mas não
têm petróleo".
Permita-me discordar o nobre Senador, para ::>.firmar-lhe que
o que se passa com o Irã é o que se poderá passar com qualquer
outro país que se entregue ao domínio do monopólio estrangeiro.
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o Irã, no caso presente,

é uma vítima das duas grandes potências
que interferiam, indevida e arbitràriamente, nos seus negócios internos. De um lado, o monstro russo, no pêso máximo de sua brutalidade, sem dó, sem piedade, sem qualquer respeito aos direitos
do homem; do outro, o pêso não menor do monopólio internacional
do petróleo, que ali assentou suas bases para explorar as maiores
fontes de petróleo do mundo, em condições sabe Deus quais, subestimando e menosprezando o poder de autodeterminação dos "tupiniquins iranianos" ... A reação latente do nobre povo do Irã, alimentada e insuflada, ameaçada pelas armas soviéticas, haveria de
dar o resultado a que assistimos. Se nas fontes de produção domina
a influência russa, nos portos de saída, e nos mercados mundiais de
consumo, dominam as influências inglêsa e norte-americana, através do cartel do petróleo .
Sr. Presidente, desejo trazer ao Senado notícia muito recente,
que traduz bem o que já tenho afirmado, relativamente ao poder
de absorção dos elementos constitutivos dos cartéis internacionais
do petróleo.
'
Ainda ontem, um jornal desta Capital publicava triste notícia
relativa à conduta do r~osso representante junto ao Govêrno do
Irão, o qual teria transmitido ao delegado de outra nação, informações confidenciais.
O Sr. Plínio Pompeu, -

Permite V. Ex.ª um aparte?

O SR. LANDULPHO ALVES -

Com muito prazer.

O Sr. Plínio Pompeu - A Companhia Anglo-Iraniana de Petróleo não faz parte ne11fhum dos trustes internacionais a que V.
Ex.ª se refere. A maior parte do seu capital, 52%, pertence ao Govêrno inglês.

O SR. LANDULPHO ALVES - Perto de 2/3 pertencem ao Govêrno inglês. Demonstrei, na última sessão, a exatidão dessa percentagem, bem como a f prça que determina, pelos resultados auferidos nos dividendos recolhidos ao Tesouro inglês .
O Sr. Plínio Pompeu - 52% dêsse capital pertencem ao Govêrno inglês. :tl.:ste precisava garantir o abastecimento da esquadra
e entrou em entendimento com o Govêrno iraniano para a exploração do petróleo. Organizou-se, então, a companhia, de cujo capi-
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tal 22% pertencem ao Govêrno persa e 22% a diversos acionistas,
na maior parte iranianos.
O SR. LANDULPHO ALVES - Nesse ponto V. Ex.a está equivocado. Só há dois possuidores de ações da Iranian Petroleum Company, entre êles o Govêrno inglês, com a maioria de 75%; o resto
está inteiramente com os cartéis internacionais do petróleo, cujos
integrantes são, entretanto, ligados à Inglaterra.
O Sr. Plínio Pompeu - Não compreendo que o Govêrno inglês entre em cartéis de petróleo, porquanto está completamente
afastado dos trustes internacionais.

O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.a deveria ter feito êsse
reparo anteontem, quando li os dados comprobatórios da influência dessa gente e das "costas quentes" do Govêrno britânico.
O Sr. Plínio Pompeu - Não ouvi essa parte do discurso de V.
Ex.ª; do contrário, ter-me-ia manifestado.

O SR. LANDULPHO ALVES colega.

Lamento-o muito, meu nobre

Prosseguirei lendo o que o Diário de Notícias publicou ontem:
"Seria essa a causa da retirada do Sr. Hugo Gouthier
de Teerã, estando aberto no Itamarati inquérito para apurar a veracidade da informação".
A propósito da retirada do Sr. Hugo Gouthier de Teerã, obteve ontem o Diário de Notícias, em fonte bem informada, uma versão, que nos afirmam ser exata, e que
registramos com as necessárias reservas.
Segundo essa informação, não seria a amizade do ministro brasileiro com o xá da Pérsia, Reza Pahlevi, o motivo determinante da chamada ao Itamarati do Sr. Hugo
Gouthier. Essa amizade realmente existe, e não somente
com o xá como com o antecessor do sr. Mcssadegh, sendo
o elegante diplomata escolhido para pôsto tão delicado
pelo Sr. Getúlio Vargas.
Acontece que, devido ao entendimento extremamente
mundano que o Sr. Hugo Gouthier dava a suas funções,
não era por seu intermédio - sempre segundo a versão
que chegou ao nosso conhecimento - que Sê estavam processando importantes sondagens junto ao Govêrno do Irã,
por pessoa credenciada pelo Govêrno brasileiro, sôbre as
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possibilidades de aquisição, em Abadã, de petróleo refinado.
Acrescenta o nosso informante que, chegando ao conhecimento do Sr. Hugo Gouthier essas sondagens e os
dados oficiais para os entendimentos, inclusive preços,
mais baixos do que os da gasolina americana, êle os teria
transmitido, em carta, a um representante de nação estrangeira, interessada no assunto. Acrescenta mesmo a informação que se trataria do embaixador americano".
O Sr. Plínio Pompeu -

a um diplomata brasileiro.

V. Ex.ª está fazendo grave acusação

O SR. LANDULPHO ALVES - Perdão; estou apenas lendo notícia publicada no Diário de Notícias, como anunciei. Se há acusação, está na informação do jornal.
O Sr. Mathias Olympio - Efetivamente, a noticia foi publicada e eu a li no Diário de Notícias.

O SR. LANDULPHp ALVES -

Exatamente. Está no Diário

de Notícias, de 12 de nqvembro de 1952.

Creio que V. Ex.a somente deveria trazer êste fato ao conhecimento do Senado depois de informação
oficial.
O Sr. Plínio Pompeu -

O SR. LANDULPH<) ALVES - No julgar de V. Ex.a. Estou
muito a par da ação dos cartéis internacionais do petróleo, contra os quais aqui me venho batendo há cêrca de um mês, e não
tenho por que poupar a falta de brio de qualquer de nossos representantes, na defesa dos interêsses brasileiros, seu primeiro dever
fora ou dentro do território nacional. Noutro pais, êle seria passado nas armas, verific~do o delito.
O Sr. Plínio Pompeu -

Se patenteada a falta.

O SR. LANDULPHO ALVES- Se não tomarmos atitude enérgica, deixar-nos-emos trair pelos que nos ouvem mansamente e,
depois, lesam os interêss;es da Nação.
O Sr. Plínio Pompeu - Repito: V. Ex.a só deveria trazer o fato
ao conhecimento do Senado se dêle tivesse certeza; não pela simples leitura de um jornf!.l.
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

dade, o caso é gravíssimo.

Se o que li nos jornais é ver-

O SR. LANDULPHO ALVES - Estou relatando o fato noticiado nos jornais.
Naturalmente o Govêrno brasileiro lhe apurará a veracidade.
O Sr. Kerginaldo Cavalcante - Tratando-se de fato tão grave,
deve ser dada ao acusado larga margem para uma explicação satisfatória.
O SR. LANDULPHO ALVES -

Evidentemente.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Tratando-se de fato tão grave,
devia mesmo ser imputado como traição ao País.
O SR. LANDULPHO ALVES - Nada se perde divulgando e
comentando fatos veiculados pelos jornais. Quem fôr afetado por
êles que se apresente, e nós veremos em que situação se encontra.
Permite o nobre orador um aparte?

O Sr. Apolônio Salles -

O SR. LANDULPHO ALVES -

Com prazer.

O Sr. Apolônio Salles - Desejo trazer uma contribuição a V.
Ex.ª. Pelo conhecimento que tenho dado à ação do Sr. Hugo Gouthier, penso que a acusação transmitida pelos jornais deve ser preliminarmente eliminada até exame detido e provante.
O Sr. Plínio Pompeu -

É

também a minha opinião.

O Sr. Apolônio Salles - Trata-se de diplomata que honra arepresentação brasileira. Penso, pois, que V. Ex.ª não deveria debater
simples informação transmitida pela imprensa, talvez telegrama
do exterior, que certamente não exprime os fatos reais.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O argumento é exclusivamente
ad hominem. V. Ex.ª defende o diplomata pelo que dêle conhece.

O nobre Senador Landulpho Alves, entretanto, está denunciando
fato de suma gravidade, que deverá ser minuciosamente apurado.
O Sr. Apolônio Salles - Denunciando, não, repetindo fato noticiado pelos jornais, e esta tribuna é por demais sagrada para adotar-se, sem exame, a divulgação do que a imprensa publica como
cumprimento apenas de sua missão de informar.
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Muito bem, é a minha opinião.

Não conheço o Sr. Hugo Gouthier; não sei se é bom ou mau diplomata; entretanto, é preciso
apurar se está ou não agindo em defesa dos interêsses da Pátria.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

O Sr. Domingos Velasco - O nobre orador está prestando
grande serviço à Nação e também a êsse funcionário. Basta o fato
ser debatido no recinto do Senado para que o Govêrno, através do
Itamarati, dê as explicações necessárias a respeito do que tôda a
imprensa brasileira está publicando. Não apenas o Diário de Notícias, também o Globo aludiu ao caso. Devemos ter muito cuidado com a nossa representação no exterior.
O Sr. Plínio Pompeu -

tribuna.

E também com as declarações desta

O Sr. Domingos Velasco - Sabemos que interrompemos as relações diplomáticas com a Rússia porque o diplomata Soares de
Pina foi preso pela pqlícia soviética em virtude de se encontrar
embriagado. :tl:sse hom,em, entretanto, foi transformado num herói nacional.
O SR.
melhante.

LANDULP~O

ALVES -

No Chile verificou-se caso se-

O Sr. Domingos V~lasco - O Itamarati, posteriormente, aposentou-o, por ter reptido o fato em São Paulo. J!:: preciso que esta
Casa, também responsável na escolha dos nossos representantes
no estrangeiro, pondere bem as circunstâncias.
O Sr. Apolônio Saltes -

tos irrefutáveis.

Só poderá fazê-lo diante de documen-

O Sr. Domingos Velasco - Pelos debates é que temos conhecimento do fato. As informações divulgadas pela imprensa obrigarão o funcionário a defender-se, poderá defender-se, e deste modo,
lhe fiscalizamos a atuação. Não o faremos simplesmente pedindo
esclarecimentos ao Itan1arati, mas discutindo neste recinto assunto
do interêsse da política externa.
O Sr. Plínio Pomp~~u - Mas devemos acautelar-nos contra informações de cuja verijcidade não tenhamos certeza.
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O SR. LANDULPHO ALVES - É preciso que o povo tenha conhecimento do fato, e os homens públicos, a devida noção daresponsabilidade .
O Sr. Domingos Velasco - Sou de opinião que todos os fatos
importantes devem aqui ser debatidos.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não condenr.mos ninguém;
apenas comentamos fato de suma gravidade. Ao acusado, entretanto, deverá dar-se larga margem de defesa.

Depois de manchada a honra, a de-

O Sr. Plínio Pompeu -

fesa é muito difícil.

O SR. LANDULPHO ALVES - Não levamos em conta a questão da honra; queremos os fatos.
Se os fatos são verdadeiros ou
não, desconhecemos. As notícias da falta de decôro ou exação no
cumprimento do dever são comprometedoras.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

O SR. LANDULPHO ALVES - Trago ao Senado fato noticiado por um dos maiores jornais do Brasil, órgão de grande responsabilidade na imprensa nacional.
O Sr. Mathias Olympio -

nidade de defesa ao acusado.
O Sr. Plínio Pompeu -

se torna muito difícil.

V. Ex.ª está proporcic.rmmdo oportu-

Depois de manchada a honra, a defesa

O SR. LANDULPHO ALVES - Só quando a mancha é indelevel; caso contrário, fàcilmente é desfeita.
O Sr. Mathias Olympio - Verificada a improcedência da
acusação, creio que V. Ex.ª será o primeiro a retratar-se.

O SR. LANDULPHO ALVES O Sr. Domingos Velasco O Sr. Mathias Olympio -

a vir declará-lo de público.

Todos nós.
Acredito que V. Ex.a será o primeiro

O SR. LANDULPHO ALVES notícia de um jornal brasileiro.
21 - 24 397

Prontamente o farei.

Estou apenas transmitindo
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Faço votos, de coração, para
que não cometamos uma tremenda injustiça. Cada caso deve ser
comprovado. Acredito, mesmo, que êsse diplomata seja vítima
de uma injúria. É preciso, porém, que êle venha rebatê-la. De outro lado, o Itamaratí deve tomar êste caminho, de uma vez por
tôdas; colocar o interêsse do Brasil acima de tudo e de todos, defendendo-o cabalmente contra quem quer que seja, e de cabeça
erguida.
Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

O SR. LANDULPHO ALVES sabilidade que precisamos ter.

É

uma noção plena de respon-

Continua o jornal:
"Ainda segundo a mesma versão, o Sr. Mossadegh
teria tido, por sua vez, cópia da carta em que o representante brasileiro revelava aqueles dados, õe caráter evidentemente confidencial e dêsse documento teria dado
conhecimento ao Itamarati, acentuando qui:, o diplomata
brasileiro não, podia continuar a merecer a confiança dn
Govêrno do ~.rasil.
O Itamar1ati convocou imediatamente o Sr. Hugo
Gouthier e abriu inquérito para apurar a veracidade do
fato".
É tão séria essa acusação, que
representante do Brasil capaz de tal pro-

O Sr. Kerginaldo cavalcanti -

não quero acreditar
cedimento.

h~ja

O SR. LANDULPHO ALVES - Não passa de uma notícia, embora muito grave.
Prossegue a nota:
"Em seu despacho, ontem, com o Presidente da República, o Sr. Orlando Leite Ribeiro, Secretário-Geral do
Itamaratí, fê2: um apêlo ao Sr. Getúlio Va1gas para que
não rompesse, desde logo, relações com o Irã, aguardando, antes o resultado do inquérito.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Romper relações só porque
uma nação se revoltou contra a leviandade - se verdadeira a
acusação - do representante diplomático? Com ês3e critério, já
teríamos rompido relações diplomáticas com meio mundo, e não
o fizemos. Não tivemos coragem para tanto.
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O SR. LANDULPHO ALVES rista:

Continua, ainda, o noticia-

"Registrando essa versão, o Diário de Notícias o faz
com tôdas as reservas que comporta, dada a extrema delicadeza da acusação feita e a gravidade excepcional dos
fatos, se vier a ser apurada sua veracidade.
Cabe ainda pôr em relêvo a responsabilidade do Sr.
Getúlio Vargas na escolha do representante brasileiro em
pôsto de tanta importância diplomática, que constitui por
assim dizer um dos pontos nevrálgicos do c1.mtacto entre
o Ocidente e o Oriente. Do desagradável episõdio que se
está agora desvendando ao público, numa interpretação
que fazemos votos se revele destituída de fundamento, não
é possível excluir a participação de quem tão mal elegeu
o homem a quem o Brasil confiou a representação no
Irã dos seus interêsses coletivos".
OS. Kerginaldo Cavalcanti -

Permite V. Ex.ª outro aparte?

O SR. LANDULPHO ALVES - Com todo o prazer.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Sabe V. Ex.ª que no Irã está
se processando, ainda que subterrâneamente, para não falar do
aspecto ostensivo, uma luta entre os trustes e o Govêrno, representado pelo Sr. Mossadegh. Por ali, portanto, o clima deve ser excessivamente delicado. De sorte que as acusações feitas contra
o representante diplomático do Brasil, aliás das mais graves, devemos pô-las de quarentena e pedir ao Itamaratí e a ésse representante que prestem declarações oficiais de responsabilidade, pelas
quais possamos ajuizar da conduta do funcionário. Isso não quer
dizer que o estejamos condenando.
O SR. LANDULPHO ALVES -

Exato.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Nem admitindo que as acusações que estão sendo feitas sejam verdadeiras. Apen:is mostramos
que estamos alertas na defesa do nosso País e não compreendemos, se fôr exato o que se prapala, possa haver qualquer transigência quanto ao procedimento dêsse diplomata.
O SR. LANDULPHO ALVES -

Evidentemente.

É dessas fôrças que nos devemos livrar, e a Providência há
de nos iluminar o caminho para não precisarmos de nos pôr em
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contato com elas, já que só nos podem trazer intranqüilidade e
desgraça, com seus métodos solertes em que, fundamentalmente,
faJta sempre a verdade.
Deixemos de lado essas velhas frases, êsses velhos chavões,
qualüicativos ou nomes que não têm mais sentido, face à nossa
evolução social e política. Deixemos de lado essa coisa de jacobinismo, bairrismo ou não bairrismo.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

nalidade ...

Jacobinismo, bairrismo, nacio-

O SR. LANDULPHO ALVES- São qualificativos. Fazem parte
do plano de assalto.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª diz rrmito bflm: são
qualificativos com que se pretPnde depreciar as qualidades viris
e nobres dos brasileiros amantes do seu País.
O SR. LANDULPHO ALVES -

Exato.

1

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Nós, brasileiros nacionalistas,
como somos chamados, ao contrário do que se supõe, somos grandes amigos dos outros povos. Desejamos a vinda do capital estrangeiro, mas para cooperiar honestamente conosco. Queremos a iinigração, mas colocada em pé de igualdade com a migração dos nossos patrícios dentro da própria Pátria. É preciso se proclame que
somos, isto sim, inimigos declarados da guerra, porque a guerra é
a sujeira, a miséria, a qesgraça da humanidade.
O SR. LANDULPHO ALVES - Devemos encarar o problema
com mais altura, mais objetividade, melhor compreensão de sua

grandeza e de sua influência nos destinos do Brasil. Devemos pensar lealmente nessa grave questão de vida ou de morte para o País.
Como bem afirmou o nobre Senador Attílio Vivaqua, em sábio e oportuno aparte, não devemos afastar a colaboração estrangeira.
São estas as suas palavras a que aludo:
"Noto que V. Ex.ª incorre num equívoco. Não desejamos de modo algum excluir a colaboração estrangeira.
Consideramo-la até indispensável. Queremos, sim, autonomia e liberdade para escolhê-la e usá-la. Salientei tal
estado de coisas a propósito da nossa usina de Cubatão.
Tivemos liberdade política, digamos assim, na órbita eco-
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nômica internacional, para selecionar não só técnicos,
mas também maquinismos. A colaboração estrangeira
processa-se ali em ambiente da maior cordialidade, debaixo de supervisão patriótica de ilustre brasileiro, General Stênio de Lima. Com relação à Cia. Siderúrgica, aí
também, mais uma vez, revelamos capacidade. Repito, não
queremos prescindir da colaboração estrangeira mas queremo-la de acôrdo com a nossa independência técnica e
política, ou seja do nosso modo".
Disse adiante o nobre Senador Assis Chateaubriand:
"Meu ponto de partida é que o Govêrno brasileiro
não deve aplicar um cruzeiro sequer em negócios de petróleo, porque êstes são, em qualquer lugar do mundo, empreendimentos que correm riscos e, a meu ver, os governos não têm o direito de apanhar recursos de seus contribuintes e empregá-los numa loteria como é o caso do
petróleo".
Que belo argumento ... E como é idêntico ao do nobre Senador Plínio Pompeu e, também - permitam-me S. Exas. que o
afirme, aos argumentos dos trustes internacionais do petróleo que
hora nos azucrinam os ouvidos pelos rádios da cidade!
"Não temos capital, não temos capacidade administrativa,
não temos técnicos e não devemos entrar nesse negócio perigoso"
- dizem êles, transformando-se em Irmãs Paula, para nos defender do "perigo", para nos afastar do "abismo"!
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não temos nada - suponhamos - mas devemos ter, pelo menos, vergonha e procurar defender, corajosamente, o que é nosso.

O SR. LANDULPHO ALVES - Carece de substância a argumentação dessa gente - permitam-me os nobres Senadores afirmá-lo - mesmo porque, se o perigo existisse no emprêgo dos dinheiros públicos em tal emprêsa, perigo infinitamente maior para
o País estaria em entregarmos a sorte do nosso petróleo, e com
ela a sorte do Brasil, a companhias monopolizadoras estrangeiras.
Felizmente, aqui no Senado,
não há quem pense dessa maneira, nem mesmo, creio, o Senador
Assis Chateaubriand.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -
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O Sr. Plínio Pompeu - Já que o nobre orador citou meu nome, peço permissão para declarar que não conheço pessoa alguma
de trustes nem mesmo fornecedores de gasolina. Sequer possuo automóvel.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.ª está a cavaleiro de
qualquer suspeita, eu já o disse ontem, e repito.
O Sr. Landulpho Alves dos argumentos.
O Sr. Plinio Pompeu -

Destaquei apenas a coincidência

Vejo apenas o interêsse do Brasil.

O SR. LANDULPHO ALVES - Eu não iria tão longe, pondo
em dúvida a honorabilidade de V. Ex.ª.
O Sr. Flávio Guimarães - É tão respeitável o ponto de vista do
Senador Plínio Pompeu como o do nobre orador.
O SR. LANDULPH9 ALVES - Por outro lado, se perigo houvesse nesse emprêgo de recursos, quem não viria cá seriam os monopofü:adores de ouro fluido. Não tenhamos dúvida sôbre isso, porque a aplicação do capital seria perigosa.
Não nos impressionemos com a aparente prosperidade da Venezuela. Em sábio aparte, o nobre Senador Hamilton Nogueira afirmou, como deve recordl:jLr-se o Senado, objetando quanto ao conceito dessa prosperidade :
"Não obstante êsse montante de ouro, a soberania da
Venezuela é um mito".
Sr. Presidente, a soberania de um povo não se vende, não se
aluga, não se aliena, salvo se se trata de um povo abastardado.
Além cio nobre Senador Assis Chateaubriand, vários outros Srs.
Senadores se manifestaram, neste recinto, quanto à nossa política
do petróleo.
Essa ressonância, que se devia registrar, dos debates na Câmara em tôrno do projieto da Petrobrás, traria repercussão, aqui
dentro, do inquietante comentário e das conjunturas no seio do
povo 'brasileiro .
Ouvimos o nobre Senador Attílio Vivacqua, a emitir fortes conceitos na apreciação dos fatos; o nobre Senador Domingos Velasco,
ainda não superado em seus argumentos serenos e graves, de gran-
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de objetividade; o eminente Senador Kerginaldo Cavalcanti, sempre iüncero e sábjo no apreciar os diversos ângulos do magno probl~.ma, em discursos e calorosos apartes, todos contrários ao monopólio estrangeiro sôbre o nosso ouro negro.
A brilhante oração do Sr. Senador Hamilton Nogueira não sit.11011 o problema senão nesse conceito de fazermos nós mesmos a
exploração do petróleo brasileiro. Destaca, desde logo, o lado constitucional d.o assunto, afirmando:
"Realmente, há certos problemas básicos, entre os
quais os referidos no § 1.0 do Art. 153 da Constituição de
1946, quando prescreve que os produtos minerais e as jazidas do subsolo só podem ser explorados por concessionários brasileiros ou por sociedades organizadas no País, emprêsas que a fortiori deverão ser brasileiras porque a premissa se antecipa a qualquer conclusão nesse sentido".
E mais adiante:
"Cada nação tem o seu problema; no Brasil é diferente
do Canadá, da Venezuela, do México, etc.
O dinheiro é que estraga a raça", lembra S. Ex.ª, invocando o sábio conceito do poeta Theógenes de Megara,
já no século anterior à Era Cristã.
E declara, linhas adiante, o nobre orador:
"É que, sempre que o Brasil procura libertar-se num
determinado setor econômico, encontra da parte dos produtores estrangeiros tôda série de resistência".

O Diário do Congresso, de 16 de maio de 1952, traz-nos o exce-

lente discurso aqui proferido pelo Senhor Drault Ernany, em que
apresenta ao Senado, em brilhante exposição, o que tem sido o seu
esfôrço pela instalação da Refinaria do Distrito Federal, de que é
concessionário, com o grupo financeiro de capitalistas nacionais
organizado para êsse fim. Afastando-se, por fôrça da Constituição,
do cargo de Diretor Geral da Sociedade, especialmente constituído,
seu discurso refere-se às enormes düiculdades que teve de vencer,
para dar cumprimento ao contrato de concessão.
O Sr. Plínio Pompeu -

V. Ex.ª é pelo monopólio estatal?

O SR. LANDULPHO ALVES - Sou, desde que se dê a possibilidade dos brasileiros cooperarem com seus capitais. Isso deverá
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ser de tal modo cuidadosamente feito que jamais se permita a venda de partes da emprêsa capaz de proporcionar aos trustes qualquer
interêsse dentro da nossa exploração. :ti:sse é o meu ponto de vista.
Quanto ao capital estrangeiro, já disse a V. Ex.ª que devemos admitir e até aceitá-lo, dando menores interêsses, menores juros, maiores prazos de vencimentos, contanto que não se vinculem êsses capitais ao..<i nossos empreendimentos.
V. Ex.ª acaba de citar o Sr. Drault Ernany, que é contra o monopólio estatal.
O Sr. Plínio Pompeu -

O SR. LANDULPHO ALVES - Não citei o nome do Sr. Drault
Ernany para justificar apenas uma das facetas do problema, mas
por várias circunstâncias, como V. Ex.ª vai ver dentro de pouco
tempo.
Eram dificuldades de tôda a ordem, oriundas, na maioria, de
fatôres externos, de fôrças que do exterior atuam por meios velados
ou abertamente, contra qualquer iniciativa dotada de condições de
fato, que vise encaminhar a solução do problema brasileiro do petróleo. O Senado ouviu, com atenção a exposição do nobre Senador
pela Paraíba, Sr. Drault Ernany, homem digno e patriota. Destacou S. Ex.ª o papel decisJvo que desempenhou, acidentalmente, no
assunto, o ilustre Sr. Orlando Dantas, Diretor do Diário de Notícias,
o prestigioso matutino que tem sabido se colocar ao lado das grandes causas de interêsse J1acional. Em brilhante carta que dirigiu
ao Sr. Presidentente da Hepública de então, solicitou a atenção de
S. Ex.ª para o que se pa:ssava; destacou a linha moral em que se
colocava o Dr. Drault Ernany nessa questão, quando se prontificava
a entregar ao Govêrno qia União o que já representava o acervo
da emprêsa, em que o concessionário já havia pôsto mais de .....
Cr$ 10.000.000,00 (dez r:q.ilhões de cruzeiros). Disse, então, nessa
carta o destacado e destemido jornalista:
"Apressou-se o Dr. Drault Ernany a se declarar disposto a ceder in~eiramente ao Govêrno a sua posição e a
dos seus companheiros, sem despesas para os cofres públicos, sem indenização de qualquer espécie, uma vez se disponha, realmente, o Poder Público a montar no Rio de
Janeiro a destilaria projetada ou outra de maior capacidade".
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E mais adiante, ao concluir sua carta:
"Por que, neste caso, não concordar com a patriótica
disposição do concessionário que não deseja, a esta altura,
mais que ver efetivar-se a instalação da grande indústria
do nosso País, sem a intervenção de estrangeiros na sua
propriedade?
O Sr. Assis Chateaubriand - Mas a França e a Itália procederam de modo inteiramente contrário. A Royal Dutch, companhia
anglo-holandesa, acaba de montar uma refinaria na França e outra em Dakar, com a capacidade de quarenta mil barris diários.
Nem por tsso a soberania francesa está tão diretamente afetada
pelo fato.

O SR. LANDULPHO ALVES - Mas também não está tão íntegra quanto estaria sem essa participação. É uma soberania periclitante, sujeita a ser solapada a qualquer momento, se assim o exigjr a defesa dos interêsses externos, sem qualquer restrição. :t!:ste é
ponto pacífico em matéria de espionagem. Não há a menor dúvida
sôbre a questão. São princípios que, de tão conhecidos, nem devem
ser trazidos à discussão neste plenário.
O Sr. Assis Chateaubriand - Estamos todos os dias a ver paise ~ mais países receberem capital estrangeiro para fundar destilarias. Só o Brasil se julga com a soberania ameaçada. Éle tem os
homens públicos mais atilados, mais vigilantes e mais cuidadosos
do mundo. Por que os franceses não vêem êsse perigo? Vou relatar
um caso a V. Ex.ª; Pandit Nehru desejou instalar destilarias na
ínclia. Para tanto, capitalistas inglêses e americanos pediram garantias, visto como a índia é um pais relativamente novo - digo
novo no sentido de povo que só agora recupera sua soberania. Sabe
V. Ex.ª que fêz Pandit Nehru? Deu à Royal Dutch e a essa famigerada Standard Oil a concessão das refinarias, com a garantia de,
durante vinte e cinco anos, nenhuma dessas refinarias poder ser
nacionalizadas. Permitiu que êsse capital fôsse invertido nas destilarias de petróleo da índia para dentro de vinte e cinco anos ser
amortiiado .
O SR. LANDULPHO ALVES - V. Ex.ª não ignora a sorte do'
domínio do capital estrangeiro no continente indiano. O nobre colega conhece a história do grande pais do Oriente. É uma adver-
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tência a qualquer outro povo que se deseje subordinar ao capital
estrangeiro .
O Sr. Assis Chateaubriand - Vejo que V. Ex.ª não estã a par
da situação ãa índia depois que recebu a soberania.

O SR. LANDULPHO ALVES - Dispensaria estar a par dessas informações, dêsses detalhes, porque eu jamais pediria informações a essa gente para julgar quaisquer coisas dessa natureza. É assunto que precisa ficar de rigorosa quarentena. São assuntos até
de polícia as informações que nos dão os trustes internacionais.
O Sr. Assis Chateaubriand - Veja V. Ex.ª: dois países, um de
economia independente, outro de economia semi-colonial, como a
índia, permitiram a instalação de refinarias, por essa forma, em
seu território.

O SR. LANDULPHO ALVES - Minha opinião é franca e tranqüila. Gostaria de ver as concessões a que V. Ex.ª se refere. Estou
certo de que não as leu.
O Sr. Assis Chateaubriand -

Li tôdas.

O Sr. Kerginaldo Ca·valcanti - Permita-me o nobre orador um
aparte. A Rituação da índia, depois que se livrou da dependência
política da Inglaterra -· porque não se libertou da econômica não pode ser encarada s<Jb o ponto de vista em que a coloca o nobre Senador Assis Chat1.~aubriand. Devemos ter em consideração
certo~ aspectos próprios da índia e que não poderiam ser transportados para êste continente nem para outro qualquer.
O Sr. Assis Chateaul;Jriand - Quais são êsses aspectos? Desejava que V. Ex.ª os definisse. Falei na índia porque tem economia
muitíssimo parecida a do Brasil.
O Sr. Kerginaldo Cai1alcanti - Seria preciso que eu dispusesse
de tempo para fazer um\l dissertação política e econômica a êsse
respeito.
O Sr. Assis Chateaui1riand - V. Ex.a vem citando outros países. Pode nomear algum pêles?
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A França, por exemplo, citada
por V. Ex.ª. o nobre cole~a pode afirmar que a França é hoje um
país de economia independente?

O Sr..Apolônio Salles -

independente.
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Não há nenhum país econômicamente

Meu nobre colega, Senador Kerginaldo Cavalcanti, se a França não é um país independente e não
tem o sentido da sua soberania, não sei então qual o país independente.
O Sr. Assis Chateaubriand -

O .Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

mico.

Refiro-me ao sentido econô-

O SR. LANDULPHO ALVES - Ainda ontem li num jornal os
esofrços sobre-humanos da França no setnido de restaura sua vida
econômica.

o Sr. Assis Chateaubriand- Não há países no mundo que tenham maior independência econômica entre si que a Inglaterra
e oro Estados Unidos; no entanto, são dos mais fortes em relação
à sua soberania.
O SR. LANDULPHO ALVES - É preciso não confundir independência econômica com acorrentamento, com prisão. Dependência econômica entre os povos não é prisão nem acorrentamento,
pois há povos mais fracos e mais fortes.
O Sr. Apolônio Salles -Acha V. Ex.ª que a França está subordinada, econômicamente, aos povos mais ricos do mundo?
O Sr. Plínio Pompeu - V. Ex.ª põe em dúvida as informações
do Senador Assis Chateaubriand sôbre a índia?
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

A índia está muito longe ...

O Sr. Apolônio Salles (Dirigindo-se ao Senador Kerginaldo
Cavalcanti) - V. Ex.ª pôs em dúvida as informações do nobre Se-

nador Assis Chateaubriand sôbre a índia; no entanto, V. Ex.ª se
baseia em leituras de jornais.

Repito, meu nobre colega: a
lndia está muito longe. Tanto eu, como o nobre Senador Assis Chateauhria.nd, podemos vê-la através de vidros amareloR ou verdes.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

O Sr. Assis Chateaubriand - Se há país hoje no mundo que
está reclamando a cooperação do ponto quarto, a cooperação da finança americana, para se transformar em uma grande nação mun-
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dial, êsse país é a tndia. O nobre colega deve saber que a índia importa 600 milhões de dólares de comestíveis.
E que depois que a deixou o
Govêrno inglês, se dividiu em dois grandes estados, os quais vivem
em disputa, que poderá transformar-se em guerra.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

O SR. RANDULPHO ALVES - Pediria a V. Exas. me permitissem prosseguiu na leitura do meu trabalho. É um direito meu
defender a tese que venho sustentando.
V. Ex.ª, Senador Assis Chateaubriand, quer defender sua tese
trazendo como exemplo a índia escravizada pelo povo inglês, onde
as pobres velhinhas não podiam tecer sequer seu algodão, porque
o Govêrno inglês não deixava? É um absurdo. Senhor Senador!
Meu nobre colega, tudo isso deve
estar naquele Tratado de Diplomacia de Metralhadora.
O Sr. Assis Chateaubriand -

O Sr. Kerginaldo Cp,valcanti- Foi essa diplomacia que perdurou através os países que dominavam o mundo no século passado
e mesmo na primeira p~rte do atual. Foi a política das imposições
por dívidas e por meio de fôrças armadas.

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero ao nobre orador que faltam apenas dois minutos para o término da hora do expediente.
O SR. ONOFRE GOMES (Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.ª consulte o Senado sôbre se concorda com a prorrogaçã.o regimental da ho+a do expediente, a fim de que o nobre Senador Landulpho Alves possa prosseguir no seu discurso.
O SR. PRESIDENTl~ - Os Senhores que concordam com o requerimento do nobre Senador Onofre Gomes, queiram conservar-se
sentados. (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a pal;:ivra o nobre Senador Landulpho Alves.
O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, agradeço a gentileza do nobre Senador Onofre Gomes e do Senado, que me proporciona, com a dilatação da hora do expediente, a possibilidade de
prosseguir no discurso.
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Registro, nesta altura, Sr. Presidente, o ponto de vista do nobre Senador Alberto Pasqualini, atinente à exploração do petróleo nacional. Figura de incontestável destaque entre os economista.se polítjcos patrícios, têm sempre as suas opiniões um cunho de
saber, de dignidade, de honestidade e de patriotismo.
O Sr. Assis Chateaubriand -

O Sr. Apolônio Salles -

Apoiado.

Muito bem.

O SR. JJANDULPHO ALVES - Quero citar alguns dos seus
conceitos a respeito do palpitante assunto, publicados em entrevista de S. Ex.ª à Vanguarda Trabalhista, de Curitiba, de data recente.
Diz S. Ex.ª:

"Como trabalhista, sustento o princípio de que o aproveitamento das fontes naturais e básicas de energia deve
ser feito, não com o fim de proporcionar lucros ao capital
privado, mas com o objetivo social de proporcionar benefícios a tôda a coletividade."
O Sr. Assis Chateaubriand -

Muito bem.

O SR. LANDULPHO ALVES - "Esta tese exclui a
participação do capital privado, quer estrangeiro, quer
nacional, e, de acôrdo com ela, a exploração do petróleo
como de outras fontes de energia, deveria constituir um
empreendimento exclusivamente estatal".

o Sr.

Assis Chateaubriand -

Super-errada.

O SR. LANDULPHO ALVES - "Não se trata, pois, de
um tema nacionalista, mas de uma solução de sentido socialista, em oposição a soluções de caráter capitalista".
E mais adiante:
"A solução proposta pelo Govêrno, através da Petrobrás, pode considerar-se nacionalista. Não é êste, a meu
ver, o seu ponto vulnerável. Sendo embora nacionalista, por
que afasta, pràticamente, a possibilidade de participação
do capital internacional, não deixa de ter caráter capitalista, quando admite a participação do capital privado
com a possibilidade de auferir dividendos".
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Apresenta-se, sem dúvida, digo eu, aspecto da questão digno
de ponderação e acurado estudo. Considera S. Ex.ª solução nacionalista a proposta pelo Govêrno no anteprojeto da Petrobrás.
O seu ponto de vista - nobre Senador Alberto Pasqualini contrário ao cunho capitalista, ou seja, o que resultará da cooperação do capital nacional, é realmente respeitável. Contudo, não seria fácil a solução sem a ajuda do capital genuíno e comprovadamente brasileiro. O perigo, aliás, que resultasse dêsse apêlo ao capital nacional, poder-se-ia reduzir ao mínimo, por leis rigorosas ou
estatutos legais, representando grande evolução constante, em
busca do contrôle rigoroso do Estado no sentido de impedir a influência direta ou indireta do capital estrangeiro.
E prossegue o nobre Senador Pasqualini:
"Encerada a questão pelo ângulo social, a solução
mais lógica não será a organização de uma sociedade de
economia mista (de capitais públicos e privados), mas de
uma entidade puramente estatal ou de um consórcio ou
de sociedade qe que participassem exclusivamente capitais
públicos (União, Estado, Municípios e entidades paraestatais) mesmp que organizada essa sociedade nos moldes
do direito priyado. Em favor dessa fórmula (sociedade regulada pelo direito privado) se alega o caráter menos burocrático do funcionamento da emprêsa e sua maior "flexibilidade" Oljl "plasticidade". A verdade é que nada impede que se o;rganlze uma entidade estatal nos moldes do
direito público, sem grandes peias burocráticas e com
grande mobilidade. O essencial é que haja critério na
escolha dos dirigentes e que se excluam, nessa escolha, as
preocupações de índole pessoal e doméstica e, de um
modo gral, a ~ntromissão da politicagem".
Tem igualmente incontestável relêvo, Sr. Presidente, o discurso proferido pelo nobre Senador Camilo Mércio, do Rio Grande
do Sul, publicado no Diário do Congresso, de 18 de junho de 1952,
manifestando-se total:qo.ente pelo monopólio estatal. Apresenta argumentos sólidos e concisos que devem calar no espírito dos responsáveis maiores pelos neisócios do Estado. Demonstra que a economia
de petróleo, em face dq interêsse nacional da defesa da pátria, não
se confunde com a ecop.omia de outros produtos, quaisquer que seja.m êles, porque nenhqma delas está tão ligada à emancipação econômica do Brasil. Por isso mesmo, só o Estado, que é a própria Na-
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ção, merece confiança para ter sob sua integral dependência a produção petroleira.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

Permite V. Ex.ª um aparte?

O SR. LANDULPHO ALVES - Com satisfação.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Quero felicitar V. Ex.ª pela sérle de discursos admiráveis que vem produzindo no Senado.

O SR. LANDULPHO ALVES - Muito obrigado a V. Ex.ª.
V. Ex.a tem contribuído para
todos nós fiquemos perfeitamente a par do que se passa nos assuntos atinentes à exploração do petróleo e com isso presta, talvez, à Nação o maior serviço de sua própria vida política.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

O SR. LANDULPHO ALVES -

Trago apenas ao Senado a contribuição que julgo de meu dever, como aquelas que V. Ex.ª com
inexcedível brilho tem proporcionado a esta Casa.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti V. Ex.ª.

Grande e nobre dever de

O SR. LANDULPHO ALVES - Entre elementos preciosos,
citei um parecer do saudoso Deputado Ildefonso Simões Lopes, em
que se lê êste tópico:
"Se olharmos com clareza o dia de amanhã, passará,
igualmente, para êles o domínio do petróleo, em tôrno do
qual se operam neste instante as mais intensas campanhas econômicas, intensificadas desde o dia em que os
grandes estadistas e os maiores cabos de guerra do mundo
demonstraram que êle é a chave da hegemonia industrial
e política dos povos".
"E a propósito", prossegue, "convém rememorar o último relatório da Comissão Federal Norte-Americana que,
depois de um ano de acurado estudo, concluiu com as seguintes palavras: "Existem no México e na América do
Sul imensos campos petrolíferos ainda não explorados.
Nossas companhias deveriam efetuar ali, sem demora, explorações, pois é absolutamente essencial que essas jazidas sejam futuramente controladas por cidadãos norteamericanos".
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Lembra citação do Sr. General Horta Barbosa:
"Encontra-se também o parecer proferido por Simões
Lopes juntamente com o atual Vice-Presidente do Senado,
S. Marcondes Filho, em data de 29 de dezembro de 1927.
Nesse documento, depois de acentuarem que as jazidas conhecidas estavam, em sua generalidade, ocupadas pelos
trustes da Inglaterra e dos Estados Unidos, que premeditavam a conquista ou, pelo menos, o contrôle mais ou menos
hábil dos restantes e dos novos campos que aparecessem,
concluíram: "É mister criar uma grande fôrça capaz de
enfrentar os poderosos trustes, cujos apetites ficariam assim perfeitamente caracterizados. Além disso, é preciso
baixar ao mínimo o preço de venda de um produto ao qual
estão ligados os interêsses da produção agrícola e industrial e as conquistas, enfim, da civilização e do progresso".
"É preciso que tão poderosas organizações financeiras
encontrem, entre nós, as resistências e a superior orientação defensiv~ que só a unidade de ação do Estado e a sua
soberana au~oridade podem com proveito reunir e operar".

O nobre Senador Camilo Mércio termina esta parte, dizendo:
"Sr. Pre$idente, é como se fôsse elaborado nesta data,
neste mome:µto, êste precavido documento, que tão bem
procura orieµtar os responsáveis na defesa dos melhores
interêsse de nossa Pátria".
O Sr. Kerginaldp Cavalcanti - Nesse caso, é bondade de
V. Ex.ª. Não a mereço. Apenas procuro apoiar-me nos bons princípios.
O SR. LANDULPHO ALVES - Os apartes de vários Senhores
Senadores nos debates aqui registrados revelam as suas inclinações
para uma solução que afaste o perigo de qualquer vínculo entre a
solução do magno problema e o capital estrangeiro de qualquer espécie, de qualquer orlgem ou sob qualquer forma.
Também o Senado ouviu a palavra do nobre Senador Matbias
Olympio, que emitiu conceitos justos, manifestando-se contrário à
entre do nosso petróleo aos trustes monopolizadores estrangeiros.
A sua grande experiência dos homens e das cousas dão ao seu trabalho importância incontestável.
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Menção especial me permito fazer às atitudes assumidas pelo
nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti, nesse caso do petróleo, sempre brilhante e positivo, sincero e sábio no apreciar os diversos ângulos do magno problema. Sua palavra tem sido desassombrada e
não tem faltado, jamais, na defesa da solução nacionalista e antitruste do problema brasileiro do petróleo.
O Sr. Domingos Velasco -

Apoiado.

O SR. LANDULPHO ALVES - Mas, Sr. Presidente, dentre os
discursos em favor da entrega do nosso petróleo à exploração pelos
trustes internacionais, destaca-se, além dos pronunciados pelo Senador Assis Chateaubriand, o proferido pelo nobre Senador Plínio
Pompeu. S. Ex.ª trouxe-nos um trabalho dotado de elementos realmente singulares e interessantes ao debate do importante problema
brasileiro .
Endossa S. Ex.ª as alegações tantas vêzes repetidas pela Standard Oil, através de sua propaganda na imprensa, em conferências ou em emprêsas de rádio, pelas quais "não temos técnicos e
não temos capital para explorar o nosso petróleo". Não nos devemos expor ao perigo, não temos capacidade de administração.
O Sr. Plínio Pompeu -

Permite V. Ex.a outro aparte?

O SR. LANDULPHO ALVES -

Com muito prazer.

O Sr. Plínio Pompeu - Permita V. Ex.ª declarar que nunca
endossei o que diz a Standard Oil. Não citei nem endosso a opinião
de nenhum truste. O que tenho declarado, colhio-o em técnicos estrangeiros, como Charles Ruran, professor da Universidade da Pensilvânia e Tirit Soo, técnico inglês. São, portanto, depoimentos de
personalidades abalizadas, que trago ao conhecimento do Senado.
Não ofereço argumentos de companhias, nem de trustes.

O SR. LANDULPHO ALVES - Não digo que V. Ex.ª espose
êsses argumentos, perdoe-me o nobre colega. Aludo apenas à coincidência. Possívelmente, V. Ex.ª ouviu êsses argumentos e lhes deu
crédito.
O Sr. Plínio Pompeu - Tenho em minha biblioteca, trazidos
de recente viagem à Europa, diversos livros de autores italianos,
nort<:-americanos e inglêses, sôbre petróleo. Não procurei, absolu22 -
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tamente, basear-me em argumentos aduzidos por emprêsas ou
trustes ao contrário, baseio-me na opinião daqueles técnicos.
O SR. LANDULPHO ALVES - Acredito que V. Ex.a possua
grande cultura sôbre a matéria.
Acha o nobre Senador cearense que:
"precisamos criar um ambiente de boa vontade para
que êsse capital e êsses técnicos (estrangeiros) se integrem na nossa comunhão e se tornem mais adiante nacionais, como acontece com os que vão para os Estados
Unidos".
"Como os que vão para os Estados Unidos"- Que diferença,
Sr. Presiclente, entre os dois planos que nessa afirmativa se procuram justapor! ...
"Quanto à forma estatal, - diz S. Ex.ª - esta deixa de ser
inconveniente, para se tornar criminosa".
São pontos de vista que fariam estranhar, se não fôssem por
demais conhecidos e esrosados, como o são, pelos adeptos dos trustes.
internacionais.
Não tive o prazer de ouvir o discurso de S. Ex.ª. Não estivesse
ausente na ocasião, ellf minha terra e em missão especial a que não
pude fugir, ter-me-ia, desde logo e lealmente, ante meu ponto de
vista radicalmente contrário ao do nobre Senador pelo Ceará, manifestado contrário às iqéias por S. Ex.ª emitidas e esposadas. Faço
justiça ao seu nobre caráter, às suas intenções, que reconheço elevadas, mas estou certo de que o seu trabalho não nos deixa a salvo
de temores e surpresas um tanto amargas.
Repito mesmo qu~ seria injusto pôr em dúvida, em qualquer
parcela, a honradez do nobre Senador. Por isso mesmo levo à conta
de um exame aligeiraqo o que de errado, indiscutivelmente errado,
se encontra em várias de suas asserções.
Afirma S. Ex.ª:
"É êsse o caso da exploração do petróleo, sobejamente
provado em tpdo o universo, como sendo o de mais duvidosos resultados do capital nêle empregado".

Ora, Sr. Presidente, o que todos sabemos é que, perfurados os
primeiros poços fecundos, passa, em regra, a exploração de uma
província petrolífera a representar um dos mais altos negócios, em
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.todo o mundo. E tanto isto é verdade que, agora mesmo, estamos
lutando terrivelmente contra a entrada do capital do truste internacionaJ do petróleo, na exploração da nossas jazidas e nas pesquisas das nossas formações sedimentares. Estamos opondo a opinião
unânime do País a sua relutância, à sua impertinência. Estamos
contra a obstinação dêsses açambarcamentos, suas ameaças graves,
para abocanharem aquilo que o meu nobre Senador pelo Ceará
considera um negócio perigoso, universalmente conhecido como
tal".
O Sr. Plínio Pompeu - Perigoso, sim, para nós brasileiros é o
Govêrno pretender empregar os dinheiros públicos em emprêsa de
lucro incerto.
O SR. LANDULPHO ALVES - Adiante terei oportunidade de
tratar dêsse assunto.
Não se lembra, certamente, o nobre representante da terra
do~. "verdes mares bravios" que se todos os poços perfurados dessem
petróleo ou correspondessem a depósitos abundantes, então nenhum
lnterêsse teriam os capitais internacionais em explorar essas jazidas, depois de estar de posse delas, tão excessiva seria a produção em face da procura mundial do produto. Teriam que ocultar
as reservas, como já estão fazendo há muito tempo, ou não perfurar, alternativa esta última que seria a que nos reservariam, tivéssemos a desgraça de entregar-lhes as nossas jazidas.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

ponto.

V. Ex.ª tem tôda razão, neste

O SR. LANDULPHO ALVES - Obrigado a V. Ex.ª.
O de que há notícia, isso sim, eu afirmo a S. Ex.ª e ao Senado,
S!". Presidente, é de campos de média ou mesmo de inferior produção para cima deixarem de ser um alto negócio para o capital mais
exigente.
Devemos considerar, em exame sereno, que a situação que se
nos apresenta já é uma realidade impressionante. Já se fizeram estudos importantes e seguros sôbre grande parte das zonas sedimentares da Bahia, como sôbre muitas outras dessa formação, localizadas em regiões longínquas do território nacional. O trabalho
geofísico já efetuado desperta-nos orgulho, pela precisão e enorme
extensão da área ao mesmo submetida.
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Já se positivou a existência na Bahia de duas grandes províncias de gás natural e 7 de petróleo. Nesses campos, já estão sob o
contrôle e em exploração 153 poços de petróleo e 22 de gás. Apenas 63 poços são secos ou improdutivos.
Naqueles poços, as reservas ascendem às cifras apreciáveis de
48.000.000 (quarenta e oito milhões) de barris de óleo e ....... .
1.200.000.000 (um bilhão e duzentos milhões) de metros cúbicos de gás aplicável em iluminação e fins industriais. ~sses poços
já têm produzido mais de 2.000.000 (dois milhões) de barris de óleo
e de 47.000.000 (quarenta e sete milhões) de metros cúbicos de gâs.
O Sr. Plínio Pompeu - Por aí V. Ex.ª vê como os depósitos da
Bahia são ridículos, comparados com os de outros países.
O SR. LANDULPHO ALVES - Não quero comparar o que estamos ensaiando com aquilo que os povos obtêm no fim dos seus esforços.
O Sr. Plínio Pompeu - No discurso que fiz, declarei-me partidário de que o Govêrno continuasse com os poços da Bahia;
não, porém, do emprêgo de capitais nossos em lugares longínquos,
de escassos meios de transporte e onde não temos certeza de existência do petróleo. ,Afirmei que na Bessarábia o Govêrno inglês
inverteu quantias fabulosas na exploração petrolífera, abandonando depois a iniciativa por não ter colhido resultados. Posteriormente, os norte-americanos encontraram no local uma estrutura
pfltrolífera, com 6 q-µilômetros de largura e 60 de comprimento; e
a grande fortuna q~e é essa pequena estrutura petrolífera produz
10 vêzes ma.is do que 60 poços iguais aos da Bahia.

O SR. LANDULPHO ALVES - Ainda abordarei êsse ponto;
como a hora se extingue, deixo-o para outra oportunidade. (Muito
bem. Muito bem.).

SESSA.O EM 14 DE NOVEMBRO DE 1952
Expediente

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, se
houvera realmente angústia de tempo, eu me dispensaria, perfeitamente, de usar da palavra no dia de hoje. Entretanto e embora no
fim do expediente, não posso fugir à agradável tentação de registrar fato social que me prendeu a atenção na manhã de hoje.
Leitor que sou, quase madrugador, do O Jornal, deparei no alto
da primeira página com um clichê, de consagração ao Sr. Nelson
Rnckfeller Júnior num ágape oferecido pelos Diários Associados ao
nobre cidadão estadunidense e à sua excelentíssima consorte.
Modesto que sou, não teria comentário a fazer sôbre fato social
de tamanha relevância, não fôra a circunstância de, nessa fotografia, se encontrar, dirigida a mim e ao meu nobre colega, Senador
Landulpho Alves, uma espécie de advertência amistosa naquele
ato tão aprazível para quantos tomaram parte na festa admirável, senão encantadora, que, Sr. Presidente, os meus olhos, de inidf>, encontraram o Sr. Nelson Rockfeller Júnior numa atitude jubHosa e franca ...
O Sr. Landulpho Alves -

Vossa Ex.ª permite um aparte?

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI -

Com muito prazer.

O Sr. Landulpho Alves - O Sr. Assis Chateaubriand inclui o
Sr. Nelson Rockfeller Júnior entre os tupiniquins apalermados. Foi
tudo o que conseguiu.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Como ia dizendo, Sr.
Presidente, o Sr. Nelson Rockfeller Júnior, de sorriso espontâneo,
recebia, na ocasião, um cocar de penas de araras, vistosas certamente, e que por certo, sob a inspiração do nobre Senador pela Paraíba, torna em singular destino, colhidas entre os índios "tinguis".
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Não compreendo até onde vai a perversidade de bugre do meu
nobre e distinto amigo, Senador Assis Chateaubriand, mas, incontestàvelmente, a mim, filho do Nordeste e de Estado convizinho ao
de S. Ex.ª passou-me pelo espírito a recordação de que o tingui é
uma planta traiçoeira e venenosa, que colhe os animais indefesos.
Talvez, Sr. Presidente, na lembrança do Senador Assis Chateaubriand de ir buscar uma dádiva para o Sr. Nelson Rockfeller
entre os tinguis, tenha existido um pouco daquela perversão introvertida do bugre nacional, de que S. Ex.ª e eu gostosamente
participamos - S. Ex. a afrancesado, mas ainda caeté paraibano
e ameaçador, como ao simples riscar de uma unha se revelará .
Sr. Presidente, não pode o Senado imaginar com que satisfação asisti à homenagem prestada ao Sr. Nelson Rockfeller. Em vez
de me lembrar dos seus milhões, recordei-me que, nas suas veias,
corre sangue judeu, sangue possivelmente intelectual, que tem dado
à Humanidade desde Cristo até pensadores como Einstein.
Lembrei-me, na qcasião, que possivelmente S. Ex.ª teria, pela
fôrça espiritual da própria raça, uma compreensão internacional
vasta e construtiva e recebi-o como bom tupiniquim, vendo naquela
festa uma espécie de confraternização de sangue, em que o judeu
norte-americano vinh;a andar livremente conosco, tupis, com ococar de penas, o tacape e aljava, nas grandes lutas democráticas.
Mas, Sr. Presideirite, naquela festa de tanto encantamento,
quando já me dispu11~1a, à primeira vista, a supor que o Sr. Rockfeller seria desagradàvelmente coroado com fôlhas de abacaxi, verifiquei que mãos sublimes, mãos de jambo, de morenas, mulheres
patrícias, paraninfavam a cerimônia. Desta forma, compreendi melhormente a delicadeza da situação e integrei-me espiritualmente,
ainda que à distância, à homenagem que se prestava ao filho ilustre da grande República dos Estados Unidos da América.
Somente quem nii.o conhece as lutas que empreendemos nesta
Casa pela conquista çle um lugar ao sol, tendo como capitão de
equipe o nobre Senadpr Landulpho Alves, poderá atribuir-nos propósitos que, fundamentalmente, não temos. De uma vez por tôdas,
é mister esclareçamos, definitiva e compreensivamente, o que se
deve entender plo nqsso nacionalismo.
É certo que, já uµia vez, o Senador Domingos Velasco, com a
mestria que lhe é p~culiar, colocou nos devidos têrmos o pro-
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blema do nacionalismo. Nada teria eu a ajuntar senão que o nacionalismo, como o compreendemos, não é o isolacionismo que se
nos pretende atribuir; pelo contrário, é um nacionalismo fraternal.
O que desejamos é integrar o Brasil na sua vocação democrática, na do seu próprio futuro, somente depois do que poderemos
dar ao mundo e à civilização aquilo que efetivamente nos será possível dar-lhes.
Compreenda-se bem, Sr. Presidente, qual a nossa diretriz, a
nossa orientação, o que pensamos e desejamos.
Por circunstâncias de uma fatalidade determinista ou por outra
razão qualquer, o fato é que somos como que uma espécie de continente dentro da América do Sul. Daí verificarmos o papel político, econômico e social que nos está reservado. Mas não poderemos, de maneira nenhuma, contribuir para o desenvolvimento do
planêta senão quando as nossas possibilidades forem utilizadas pelos próprios brasileiros em função do desenvolvimento nacional e
por ação rf.flexa no desenvolvimento universal.
Eis o motivo por que nós, os chamados "nacionalistas", queremos formar as bases, as estratificações indispensáveis à construção
de uma grande Pátria, não para viver silenciosamente alheada, mas
contribuindo para o soerguimento das outras Nações.
Quem não compreender assim o nosso nacionalismo, estará
desvirtuando o nosso sentimento .
Sr. Presidente, sou gruças a Deus, homem de natureza obscura, senífo modesta, homem que não se deixa enfeitiçar nem pelos
títulos pomposos nem pelas posições sociais mais alevantadas. Sou
dêsses que trabalham como as abelhas, como operários, nesta obra
em que só o encostar o tijolo já represent.a a honra de erguer o
edifício nacional, com o nosso sangue, a nossa coragem e o nosso
patriotismo - não o patriotismo estreito que se nos quer atribuir,
mas patriotismo sobremaneira esclarecido.
Compreendendo perfeitamente, que os dias não são tranqüilos.
Se!ltimos que estamos atravessando uma das quadras mais difíceis
da História e não podemos deixar de recordar que, em 1914, as nações viviam pacificamente, quando o raio siderou a Humanidade e
fulminou a imprevidência dos homens e dos povos.
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Ponoerl) ao nobre orador que faltam apenas dois minutos para o término da hora do expediente.
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O SR. EUCLYDES VIEIRA (Pela ordem) - Sr. Presidente,
requeiro a V. Ex.ª consulte o Senado sôbre se consente na prorr~
ga.ção regimental da hora do expediente.
O SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requerimento do nobre Senador Euclydes Vieira.
Os Senhores que o aprovam, queiram permanecer sentados.
(Pausa).

Está aprovado.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Agradeço a V. Ex.a, Sr.
Presidente, a.o Senado e, sobretudo, ao meu nobre líder, Senador Euclydes Vieira, a concessão que me acaba de ser feita.
Como ia dizendo, nem por isso perderam a confiança na fraternidade e nem por isso perderam o sentimento da sua identidade,
e continuaram, continuam e continuarão nessa tajetória de esfôrço luminoso, para assegurar, de uma vez por tôdas, o triunfo dessa
causa, que é a de todos nós - a causa democrática.
Nosso propósito, quando defendemos o petróleo nacional,
quando queremos que: êle seja integrado definitivamente na
nossa riqueza, quando desejamos que o ouro negro venha dar ao
Brasil aquela situação que tanto almejamos, é muito mais do que
uma visão estreita dos problemas, a configuração ciclópica daquilo
para que caminhamos e~ que é incontestável - a grandeza solidificada de nossa Pátria.
Não queremos vive:.r estanques, isolados; não queremos interromper a intercomunic~ção com os outros povos, mas compreendemos também a signiffcação do nosso próprio destino, que é universal e ao qual estam1)s voltados. Conseqüentemente, só poderemos lá chegar caminhando desassombradamente com as próprias
fôrças, com aquela coragem sobranceira que dará ao Brasil a posição porque sempre ans:iaram nossos antepassados, que é a nossa
esperança e será o proveito das gerações futuras.
Não podemos, Sr. fresidente, encarar o fenômeno brasileiro,
tão complexo, em função simplesmente da comparação com outro~ povos que conosco têm muito poucos pontos de contato. Não
podemos colocar diante do Brasil a índia milenária, nem o México
e o Canadá, circunvizinhos dos Estados Unidos, recebendo as suas
influências, queiram ou não queiram, econômicas e políticas. A
nossa condição, que se :plasmou desde o berço da nacionalidade, é
1
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assás diferente. Temos de aditar norteamento, por sua natureza
intrínseca, próprio à nossa terra e o qual não se confunde com os
elos demais países do globo, sobretudo porque as düerenças são
marcantes.
Sr. Presidente, viemos de uma pequena nação que já entrava
em declínio - Portugal. Realizou-se, no Brasil um dos milagres da
Civilização . Talvez devamos o fato à função catequizadora dos jesuítas, a quem nos unimos pelo sentimento e pela coragem desassombrada com que enfrentaram a selva desta terra de mais de oito
milhões de quilômetros quadrados, como se tivessem recebido da
Providência uma missão realizadora e iluminada.
Senhores, será, então, que isso foge à nossa crítica mais elementar? Será que, aprofundando os mistérios da nossa origem, não encontramos os elementos indispensáveis à construção de uma
grande nacionalidade? Será que não teremos a ciência e a consciência dessas fôrças que em nós palpitam e que irão de fato, mais
ti.diante, constituir um dos povos predominantes na superfície do
planêta?
Não nos foge a perspectiva. Vamos com olhos de quem quer
ver o nosso destino e sentimos que, neste instante, os que defendem
o monopólio estatal do petróleo estão com a boa causa, que é a causa
da grandeza, do futuro, da prosperidade nacionais, da redenção de
nossa gente e da afirmação dêste Brasil no seio dos povos.
Quando, depois da guerra, se fracionaram as nações, a ambição desencadeou, e êles, pela sua pequenês e nenhuma significação,
ficariam sujeitos aos caprichos das nações poderosas, inclusive aos
apetites fàcilmente desaçaimados das potências predatórias.
O Brasil, porém, como os Estados Unidos da América e a
própria Rússia; o Brasil, como tôda pátria cujo solo é impossível
mensurar-se e que dia a dia aumenta demogràficament~, está
fadado - não é imagem de poesia - a crescer, subir, afirmar-se,
robustecer-se milagrosamente, pelo esfôrço contrutivo dos seus filhos.
E' chegada, portanto, a hora de deixarmos de lado certas e determinadas circunstâncias, para encarar direta e resolutamente
os problemas nacionais. Neste momento, o Brasil precisa volver os
olhos para si mesmo do auxílio de fora. :t!:ste só virá a contagotas,
em troca, talvez, da contribuição do sangue das nossas artérias,
para cimentar interêsses outros que não os nossos.
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Sr. Presidente, quando nós, os chamados nacionalistas, tão
mal compreendidos, tomamos essa idéia, defendemos êsse principio
e nos batemos por essa orientação, nada mais fazemos do que seguir a tradição do nosso passado e, de olhos fitas no nosso futuro,
dar a êste Brasil tudo que lhe pudermos oferecer.
Sr. Presidente, sou realmente um potiguar e desejaria poder
convidar o meu nobre colega, Senador Assis Chateaubriand, não
para um convescote em Corbeville, mas para comer algumas cabeças de camarão em Natal. Talvez aí S. Ex.ª, caeté e morubixaba
paraibano, e eu, potiguar natalense, pudéssemos conversar amistosamente sôbre os problemas da nacionalidade. Se isto nos fôr
dado, eu não teria nem ciúmes nem inveja daquele vatapá que foi
deglutido no Vogue e servido por tão lindas e graciosas patrícias.
Felizes os que lá estiveram e foram atendidos por aquelas morenas
brasileiras, tão encantadoras, tão feiticeiras, que certamente deixaram no Sr. Nelson Rockffeller impressão mais nítida e mais verdadeira de nossa PátrifL. Quero lamentar apenas que não tenha
ocorrido aos "Diários .Associados" brindarem também Madame
Rockfeller com uma prpnda oriental dos bugres nacionais, - um
colar de contas encarnardinhas, com pintas pretas, olhos de juruti,
salteada aqui e ali de de:ntes de suçuarana e jacaré. Seria uma lembrança das mais gracipsas, sobretudo quando regressasse à sua
pátria e que a faria recqrdar o momento tropical que viveu em convívio tão deslumbrante, neste Brasil tão querido.
Quero, portanto, agradecer ao meu nobre colega, Senador Assis
Chateaubriand, a refe~·ência que me fêz pelo "0 Jornal".. Que
venha a meus braços o ~r. Nélson Rockfeller, como irmão de .~angue,
para que nesta taba feistiva do Brasil possamos sentir fraternalmente os grandes prob~emas da construção nacional. Estou certo
de que S. Ex.a, tupi qu(! já se fêz pelo coração, palmilhará comigo
nossos sertões e verá q11e o Brasil é e será sempre poesia construtiva, iluminada pelas cintilações do Cruzeiro do Sul. (Muito bem!

Muito bem! Palmas!)

SESSAO EM 17 DE NOVEMBRO DE 1952
Expediente

o SR. ASSIS CHATEAUBRIAND-Sr. Presidente, na semana
transata, êste País entrou a conhecer um documento deveras atraente, e vamos falar à Euclydes da Cunha, dos mais golpeantemente
conclusivos, em que os estudiosos dos problemas econômicos poderiam deter as vistas .
Uma das minhas tristezas de caboclo brasileiro, uma das minhas melancolias de homem que procura estudar soluções positivas para fortalecimento da economia nacional, era, Sr. Presidente,
a apatia dos nossos grandes órgãos das classes produtoras, vis-à-vis
de uma questão ardente, sob todos os pontos de vista, como a de
exploração do petróleo do nosso subsolo.
Donde vinha tanta indiferença da parte de órgãos que são os
depositários do que o espírito conservador da nossa sociedade tem
de mais avêsso a soluções temerárias, a cartadas funestas, como as
que se pretendem oferecer ao caso do combustível líquido brasileiro?
Ao Govêrno federal, a braços com problemas que êle não pode nem
a.bordar, premido por dificuldades de tôda natureza, se procura cometer mais uma responsabilidade, e dessas que envolvem os maiores
ris~os que possam esmagar uma administração. Era singular a
conduta dos Centros Industriais e das Associações do Comércio mantendo-se excêntricos em face de um assunto, o qual interessa de
modo fundamental à vida e à estabilidade mesma da Nação. Criou-se
uma psicose .do mêdo, dentro de um âmbito tão largo da coletividade nacional, que mesmo as suas partes nobres pareciam acobardadas diante da intolerância chauvinista e da agressividade comu-

nista_
Graças a Deus o Brasil não sucumbiu no pânico, de que a infiltração soviética dir-se-ia destinada a nos envenenar. As reações
e8tão aparecendo e com um vigor que nos comove, porque elas di-
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manam do que o patriotismo tem de melhor, como fôrça militante
esclarecida. No dia 6 do mês corrente, era o brado do novo presidente da Confederação Nacional do Comércio. Com a consciência
das urzes do caminho, o Sr. Brasílio Machado Neto, que herdou do
sangue paterno o amor da coisa pública, desfraldou a bandeira da
livre iniciativa, nos quatro tempos do petróleo, atacando de modo
frontal o plano enfezado da Petrobrás.
Outro golpe, no monopólio estatal, surgiu em São Paulo na voz
de outros leaders do Estado bandeirante.
Com surprêsa para mim, li em São Paulo o texto do memorial
remetido a V. Ex.a, Senhor Presidente, para que fôsse encaminhado
- estou certo de que o foi devidamente - à Comissão de Trabalho e Previdência Social. A essa Comissão afeto o estudo e a solução do problema do Senado.
Antes de o projeto da Petrobrás ser apreciado pelo Senado, a
Associação Comercial de São Paulo aqui se apresenta, com um memorial, que é, Sr. Presi~ente, a súmula - ninguém o duvida - de
meses de pesquisa e del:.>ates dos seus peritos. Nêles se encontra, resumido, o que os home;ns de senso comum, o que os estudiosos do
assunto encontraram como rumos para oferecer à meditação do
Brasil.
O Sr. Novais Filho - V. Ex.ª tem tôda razão. Trata-se, efetivamente, de documento pos mais elevados, pelos têrmos em que se
acha consubstanciado.

O SR. ASSIS C:flATEAUBRIAND - Muito obrigado pelo
aparte do nobre Senador por Pernambuco, que se antecipou, como
eu, à leitura de um estudo, o qual não é mais do que a réplica de
outro excelente trabal~10, feito aqui no Senado pelo nosso nobre
colega pelo Ceará, Sr. flinio Pompeu ...
O Sr. Plínio Pompeu -

Obrigado a V. Exª.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - ... que, como espírito
totalmente desinteressado como pesquisados por conta própria
dêsse relevante problema, fêz também um dos estudos mais completos e serenos com que poderíamos balizar as estradas de acesso dos nossos inflamáveis indígenas.
O trabalho aqui trazido pela Associação Comercial de São Paulo
não é uma pesquisa ligeira de negociantes de homens de negócio:
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que eventualmente se encontrem na direção daquela Casa. A Associação Comercial de São Paulo possui um departamento de estudos
econômicos; dispõe de uma seção dedicada a investigações e trabalhos dessa natureza, para assessorar a sua diretoria em face das
questões de maior transcendência que ela possa defrontar com os
Podêres Públicos, sejam estaduais, municipais ou federais.
O Sr. Novais Filho - Permite V. Ex.ª novo aparte? (Assentimento do orador) - E a Associação Comercial de São Paulo deve
orgulhar-se dos valores que possui à frente da própria classe. Haja
vista o brilhante discurso de posse do Dr. Basílio Machado, uma
afirmação de coragem e patriotismo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Faço minhas as palavras
do nobre senador por Pernambuco, que tambem procurou travar
conhecimento com a esplêndida oração que o presidente da Confederação Nacional do Comércio produziu nesta capital, focalizando tal e qual o órgão de classe individual de São Paulo, o problema
cuja solução se tenta com a Petrobrás.
A conclusão a que chegam os paulistas não é outra senão aquela
a que todos nós temos de chegar, isto é, que com a Petrobrás se
toma o melhor caminho para não dar petróleo ao Brasil. Continuamos dentro do túnel.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não apoiado. Discordo integralmente de V. Ex.ª. Acho, até, que a Petrobrás peca por não ser nacionalista como devera ser.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND- Responderei a V. Ex.ª dentro de poucos momentos com algarismos ...
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti estatísticas.

Ando muito desconfiado das

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - . . . que evidenciarão ao
nobre colega e ao País não dispormos de recursos próprios para
fazer a quadragésima parte das promessas que se encontram no
projeto da Petrobrás.
O Sr. Plinio Pompeu - O Estado de São Paulo colocou-se na
posição de leader da economia brasileira, porque não tem a mentalidade tacanha de supor que o capital estrangeiro a aniquila. Ao
contrário, fortalece-a, porque se incorpora ao nosso patrimônio.
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - V. Ex.a diz muito bem: fica
integrado à nossa economia, adere à nossa terra, sem que dela ninguém mais possa tirá-lo.
Pergunto ao Senado: quem pode arrancar hoje do Rio, de São
Paulo, ou de Minas Gerais os reservatórios e as centrais elétricas
que a Brazilian Traction e a American Foreign Power instalaram
em nosso país e que representam um capital de 800 milhões de
dólares? Isto se tomarmos o custo histórico de material e serviços
aqui enterrados. Porque, se nos ativermos aos preços vigentes, nem
com um e meio bilhão de dólares teriamos feito êsses monumentos,
que representam o fator maior da nossa prosperidade pelo café.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - A meu ver, já devíamos ter começado a nacionalização de tudo isso.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Com que dinheiro? Não se
nacionalizam centrais elétricas de centenas de milhões de dólares
com cruzeiros .
O Sr. Kerginaldo davalcanti - Iríamos de vagar. Assim como
conseguimos dinheiro para comprar a nossa frota de petroleiros,
para construir o oleoduto de São Paulo e para que o Conselho Nacional de Petróleo intepsificasse as pesquisas geofísicas, conseguiríamos recursos para a nacionalização daqueles empreendimentos.
O que estamos fazendo é à custa do nosso suor e não com o do estrangeiro.
O Congresso já votou leis autorizando
o Govêrno brasileiro a oferecer garantias para os vultosos empréstimos a que alude o llu~tre colega.
O Sr. Attílio Vivacqua -

O Sr. Kerginaldo C'avalcanti -

1: exato.

O SR. ASSIS CHl~TEAUBRIAND - Refere-se V. Ex.a ao endôsso do empréstimo de 75 milhões da Brazilian Traction com o
Banco Internacional. 1: uma migalha. Mais de 450 milhões de dólares irão custar as obras novas só da Brazilian Traction no distrito
Rio-São Paulo-Estado qo Rio. Pergunto ao nobre colega pelo Rio
Grande do Norte, que país emprestaria dinheiro ao nosso, a fim de
que importássemos capitais, quando estamos morrendo, Sr. Presidente, precisamente, ia à míngua dêles ! Seria êste o caso de pôr o
Congresso que autorizasse semelhante despautérío num manicômio
internacional.
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

Permite V. Ex.ª outro aparte?

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

Dez.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti- Sabe V. Ex.a que êsse Brasil, tão
miserável como V. Ex.ª o tem pintado ...

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Paupérrimo do ponto de
vista da sua exploração agropecuária, mineral e industrial.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - ... tem pretendido obter alguguns empréstimos da Nação grande emprestadora de capitais os Estados Unidos da América - e não os consegue.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Os Estados Unidos fazem,
todo o mês, empréstimos de caráter econômico e político ao Brasil.
A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos todo o mês larga um bloco
de novas operações.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti- Entretanto, êsse pais tem obri-

brigação moral para com o Brasil...
O Sr. Attílio Vivacqua -

E política.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

... e política, diz V. Exª muito

bem. Apesar disso, não nos emprestam. Estão fugindo - esta a verdade - de realizar conosco qualquer transação monetária, talvez
com olhos fitos nas nossas possibilidades petrolíferas. Esta a realidade. Espera que entreguemos, de mão beijada o que possuímos,
e êles nos dêem uma migalha daquilo que distribuiram na Africa,
na Asia e até na Grécia, para manterem a insustentável situação que
existe.
O Sr. Plínio Pompeu - Nosso petróleo ficará eternamente sepultado se não houver auxílio de capital estrangeiro.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - É melhor que fique sepultado
para a grandeza das gerações futuras, a entregá-lo às explorações
dos trustes internacionais.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Assim não pensam franceses, canadenses, peruanos e venezuelanos, que são tão cônscios da
sua soberania quanto nós.
O Sr. Attílio Vivacqua -

Das emprêsas monopolistas.
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o Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O nobre Senador Attílio Vivacqua empregou a expressão adequada.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Discriminemos a série
de apartes que o Senado acaba de ouvir para acabarmos mostrando que até o monopólio é da essência do negócio do petróleo.
Em primeiro lugar, o nobre colega pelo Rio Grande do Norte
admite a hipótese de o Brasil levantar um empréstimo e nacionalizar as emprêsas dos serviços públicos que atualmente servem diversas das nossas capitais.
Gradativamente. Vamos pensando paulatinamente no assunto, disse eu.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Vimos, com o Código de
Aguas, o que foi êsse processo gradativo de nacionalização. Quis a
Providência, porém, que a terra de V. Ex.ª, Sr. Presidente, tivesse
homens de govêrno com isenção e patriotismo bastante para não
cumprir o alarve Cóµigo de Aguas. Segundo êsse Código, organizações como a Brazilifin Traction, ou como várias outras pequenas
emprêsas americanas instaladas em São Paulo e no Rio Grande do
Sul, caso quisessem expandir seus serviços e para lá precisando de
novas unidades de fôrça, teriam que instalar essas novas unidades
com capital nacion!fl, embutida essa peça dentro do corpo do edifício da central elétrica já existente, e por cima do posteamento
dos condutores de e:pergia, colocando os fiozinhos já brasileiros ...
O Sr. KerginaUJ,o Cavalcanti - Devem ser fiozinhos mesmo,
porque são brasileiros. Se fôssem estrangeiros, seriam "fiosões".

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - ... que transportariam
energia "cabocla" a quarenta e cinqüenta quilômetros de distância.
O Sr. Attílio Vivacqua - Essas emprêsas se consolidaram em
nossa Pâtria com as nossas leis. E agora, para aumentarem suas
instalações, foi necessário que o Brasil as afiançasse.

O SR. ASSIH OHATEAUBRIAND - Nem poderia ser de outra
forma. Os bancos americanos, inclusive, querem sentir que o Govêrno aqui escuda o p~rque de energia hidráulica. Temos um mercado
de dólares escasso. l'!: preciso que o Estado endosse as operações
no exterior das su&s grandes emprêsas de utilidade pública, para
que melhor as locallze e cauteloso lhes reserve os dólares, para juros
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e amortização dos empréstimos, em seu orçamento de câmbio
anual.
São Paulo já contou com um homem forte, da envergadura
do Sr. Armando Sales, que leu o Código de Aguas com a mesma
revolta que experimentamos contra êsse corpo de dispositivos erguidos contra o trabalho do melhor capital aplicado em nossa terra.
Ordenou fôsse o Código tranqüilamente desobedecido e permitiu
que as emprêsas estrangeiras de São Paulo continuassem a importar
mais unidades, para que continuassem sendo tão brasileiras quanto
as outras suas irmãs, aqui formadas de brasileiros.
Sr. Presidente, o progresso do Brasil não pode estar à mercê dos
nacionalistas exaltados, que elaboram êsses códigos ...
O Sr. Atílio Vivacqua - Não apoiado. ~sses homens asseguram a defesa das nossas riquezas contra os abutres internacionais.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - ... animados de um xenofobismo que raiava pela obnubilação intelectual.
O Sr. Atílio Vivacqua - Foram êsses códigos que asseguraram
dentro de uma compreensão muito elevada ...
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Não foram nem estão
sendo em boa parte cumpridos. E se o fôssem, o Brasil estaria pior
do que está. Foram redigidos por cidadãos patriotas, ninguém o
discute, mas possuidos de uma fobia criminosa contra organizações
que só têm feito a felicidade do Brasil.
O Sr. Atílio Vivacqua- ... e sob a inspiração de um dos maiores
brasileiros, o general Juarez Távora, a defesa de nossas riquezas.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - S. Ex.ª cometeu um grande e clamoroso êrro, sufragando as idéias atrasadas e mesquinhas
contidas no Código de Aguas, que é um código da lua, capaz de nos
envergonhar por cem anos.
Sr. Presidente, pequenos funcionários públicos de São Paulo,
nos últimos quatro anos, tentaram criar, inspirados no Código de
Aguas, tôda a sorte de dificuldades à execução dos novos planos
de expansão do serviço de fôrça da Brazilian Traction para as obras
de Cubatão, Tietê e do Vale do Paraíba. As obras para o recalque
das águas do Tieté sofreram um atraso imperdoável, devido ao ja23 -

24 397
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cobismo de certos funcionários da Prefeitura paulista. Os serviços
em São Paulo estão deveras atrasados. Temos dificuldades hoje
consideráveis, apenas por causa disto.
O Sr. Atílio Vivacqua - Que nos causaram grandes embaraços êsses atrasos, pois o Brasil acabou dando seu aval a fim de
que essas emprêsas pudessem expandir-se.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - A protelação do Congresso no dar autorização para o endôsso federal do empréstimo,
Sr. Presidente, representa para São Paulo - como vê V. Ex.ª-,
hoje, um corte de 30 por cento no seu suprimento normal de energia. A emprêsa que fornece fôrça àquele Estado não se encontra
sem apêlo ao crédito, em situação de pagar as unidades, que comprou no exterior para o serviço de produção de energia elétrica e
bem assim o preço das bombas de recalque, para levar a água do
Tietê ao reservatório de Cubatão, atendendo, assim, à demanda
cada dia maior da energia de São Paulo.
1

O Sr. Atílio Vivacgua -

Permite ainda V. Ex.ª um aparte?

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Dentro de um minuto ouvirPmos o aparte que o nobre colega deseja dar ao Senado. Peço
licença a S. Ex.ª apen;ls para rematar êste período.
Temos de pensar que no ano vindouro, só para atender às necessidades que exprimem uma demanda imediata do Rio de Ja·
netro e São Paulo, precisaremos de 103 milhões de dólares, que serão despendidos no exterior. Com que dinheiro iremos manipular
~sas compras? Nosso não há de ser, positivamente.
Vi, há três dias, em São Paulo, quatro bancos belgas recusarem abertura de crédito para firmas de primeira grandeza, porque
só na Bélgica estamos com um descoberto equivalente a 20 milhões
de dólares.
O Sr. Kerginaldo Çavalcanti Acho uma graça infin~ta ...

Permita V. Ex.ª outro aparte.

O SR. ASSIS CH4TEAUBRIAND - V. Ex.a acha uma graça
infinita porque não é homem de negócio, porque não acorda todos
os dias sob a ameaça qe ver paralisadas as suas fábricas, por falta
de matérias-primas e até de sobresselentes para o meu maquinismo.
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O Sr. Kerginaldo Cavalcanti-Acho uma graça infinita - repito - na atitude do estrangeiro com relação ao Brasil; desde que
passa a ser nosso credor, torna-se insolente. E isso é mais do que
insolente. Quando fomos credores da Inglaterra, meu caro colega
Senador Assis Chateaubriand, de dezenas de milhões de libras, ninguém no Brasil se lembrou de afrontar a Inglaterra por causa
dessa divida. Fomos credores da Alemanha e ninguém aqui selembrou de afrontar a Alemanha. Somos credores da Argentina e ninguém se lembra de afrontar o povo argentino, e assim por diante.

Insolência é tratar e não cumprir. É
insolente quem mais confia no capital estrangeiro do que na energia nacional. É insolente aquêle que se deixa subtrair diante docapital estrangeiro, relegando os grandes interêsses da Pátria a plano
secundário, quando sabemos que da nossa solidariedade, da nossa
cooperação não podem prescindir a Inglaterra e outros países.
O Sr. Landulpho Alves -

O SR. PRESIDENTE -

(Fazendo soar os timpanos) -

com a palavra o nobre Senador Assis Chateaubriand.

Está

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, para os
meus nobres colegas do Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Bahia, talvez importe que haja um credor lesado em um bilhão de
francos, como talvez não importe que o Brasil haja caloteado três
vêzes os seus complacentes credores externos. Não há nação da
América que tenha feito tantos fundings quanto o Brasil, para
pagar os seus credores nesta última vez, com moeda de falência.

O Sr. Landulpho Alves - Sou representante da Bahia. Estou
certo de que cumpro o meu dever de representar o meu grande
Estado com sentimento patriótico e disposto a fazer o máximo p01
êste grandioso Brasil. É do solo da Bahia que está jorrando o petróleo.

Que será explorado sem auxílio da capacidade técnica ou do capital estrangeiro.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O melhor que V. Ex.ª têm
a fazer será vir plantar comigo um pouco de milho ou de mandioca, criar algumas vacas e alguns bois. Se todos nós assim fizéssemos, garanto a V. Ex.ª que o Brasil se veria poupado mais de-

-

356-

pressa às humilhações do presente que se geram em nossa incúria
e no nosso desdém pela cooperação com os povos que nos podem
ajudar de verdade, no campo financeiro e econômico.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permita-me o nobre orador
mais uma palavra. Fala V. Ex.ª de humilhações. Pensemos mais
detidamente sôbre a matéria. Será real a existência de tais humilhações? Faço a pergunta, porque estamos representando o papel
da moça bonita e dengosa do piano. Todos os dias, eminentes estrangeiros, condes, marqueses e duques, vêm nos visitar. Sabem porque? Porque o Brasil está sendo país grandemente cobiçado pelo
estrangeiro para ser explorado em suas grandes possibilidades.
Não compreendo o raciocínio de V. Ex.a.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Não raciocino. Alinho fatos. A impontualidade aí está mais que reconhecida. Quem não
paga o que deve, porque gastou o que não podia, não -poderá deixar
de viver humilhado. Trftgo, Sr. Presidente, algarismos e informações que não sofrem coptestação. Estamos vivendo debaixo de um
pálio de misericórdia dps Bancos no exterior, aos quais devemos
mais de 300 milhões de dólares e 600 milhões em outras moedas
equivalentes a êsses 600 milhões de dólares. Não duvido da sinceridade dos nobres colegas que aqui se empenham em renhir conosco,
como diria o conselheiro Rui Barbosa, com tanta truculência,
dando, porém, uma mostra de patriotismo e alta dose de lealdade.
O Sr. Kerginaldo Cçwalcanti -

Obrigado a V. Ex.ª.

O SR. ASSIS CHAT'EAUBRIAND - Ao conhecimento de tanqm~m prezo, de modo particular, e dos quais
já era amigo antes de vir para o Senado, procuro trazer fatos que
os ponham dentro do âitnbito de uma realidade concreta.
tos companheiros, a

O Sr. Bernardes Filho - Permite V. Ex.ª um aparte? (Assentimento do orador) - Dou testemunho de que S. Ex.ª, o Senador

Assis Chateaubriand, tôpas as vêzes que se refere aos companheiros que dêle divergem, ~qui, o faz com acentuada amizade.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Não posso pôr em dúvida
o ardor cívico com que discutem os nobres colegas.
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O Sr. Kerginal,do Cavalcanti-Nem existe outra coisa de nossa
parte. Estamos apenas defendendo uma tese com o mesmo ardor, entusiasmo e sinceridade com que o faz o nobre c,olega.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Eu dizia a um diretor da
Associação Comercial de São Paulo que também autores do memorial que apreciamos são os Senadores Kerginaldo Cavalcanti,
Vivacqua e outros ilustres colegas.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

J!.: para mim

Ignorava fôsse tão conhecido em São Paulo.

grande honra.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Porque levantaram e acaloraram tanto o debate, trouxeram uma nota de vivacidade e de
brilho tão dramático, que fizeram com que a minha modesta oratória ...
O Sr. Landulpho Alves - Nossa preocupação jamais foi trazer calor, e sim, discutir serenamente ...

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Mas trouxeram, talvez sem
o querer. A paixão aquece as almas.
O Sr. Lanãulpho Alves -

. . . problema de interêsse para o

nosso País, como representante do povo.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Trouxeram, repito, e agitaram de tal forma o debate, que precipitaram o interêsse que
se está vindo da opinião pública de todo o Pais pela discussão do
petróleo.
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os timpanos) - Atenção! Está com a palavra o nobre Senador Assis Chateaubriand.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Conseguiu o Brasil, no
mês passado, apenas juntar cinqüenta e dois milhões de dólares
para pagar uma parte de suas necessidades normais e imediatas.
Teve que desembolsar e está claro que desembolsou, não contra
previsões, mas contra créditos que possui lá fora, nada menos do
que mais vinte e três milhões de dólares. Tal o nosso descoberto,
só de um mês. Se amanhã o Senado aprovar a Petrobrás, onde irá
o Brasil buscar os recursos para lançar-se a programa de magnitude que significa essa autarquia? Como irá ela trabalhar, se a
sua renda é só de cruzeiros?

-

358 -

O Sr. Atílio Vivacqua - A matéria está colocada em ponto de
vista inteiramente antagônico; considero o problema do petróleo
um problema político.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND blema político. E então ...

V. Ex.ª considera um pro-

O Sr. Attílio Vivacqua - Portanto, o Brasil é o juiz soberano
da sua orientação. Entende que deve nacionalizar as suas jazidas.
Se assim pensa, as nações como os Estados Unidos, que dependem
de nós em todos os aspectos, também no dia da sua sobrevivência
estão no dever de proporcionar ao nosso País os meios, todos os
elementos para que se solucione êsse problema nacional. ..
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

Muito bem.

O Sr. Atílio Vivacqua - ... sem nos envolver nas rêdes dos
trustes, etc. Essa a orientação brasileira, e, portanto, devem colaborar conosco para que ~la se realize.

o SR.

ASSIS CHAITEAUBRIAND - o nobre colega, Senador
Vivacqua, como 39% dos brasileiros, labora no equívoco de que os
Estados Unidos dependirm, para sua sobrevivência, em todos os aspectos, do Brasil. Que ~ngano ledo e cego! As poucas matérias-primas que essa nação vem buscar ao Brasil, ela as poderá encontrar
em quaisquer outras rrgiões do mundo. Não uma, porém, tôdas.
Para sobreviverem, os Estados Unidos estão longe, muito longe
dP. precisarem precípm~mente do Brasil. Isto é ufanismo econômico e literário.
O Sr. Attílio Vivacqua - V. Ex.ª está muito enganado. Terá
que buscar no Brasil o ferro, o manganês.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - O ferro, êle o encontra,
quanto quiser, no Labrador, na Venezuela, na Africa, na Suécia,
no Chile. O manganês, nas Guianas e na Costa do Ouro, que só
essa tem os maiores depósitos de bauxita do mundo e os segundos
de manganês.
Além do ferro, do manganês, que já
são material crítico, e ,ile outros produtos, necessitam os Estados
Unidos, especialmente nos momentos difíceis, do nosso concurso
em recursos humanos, de nosso apoio militar e, ainda da solidariedade dos sentimentos; de amizade do Brasil.
O Sr. Attílio Vivacqua -
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - V. Ex.ª coloca o problema
no terreno sentimental e eu, no terreno positivo. Nosso material
humano, numa guerra, não interessa aos Estados Unidos. Carecerá de certas matérias-primas, nossas, que só lhes podemos vender em escala muito limitada.
O Sr. Attílio Vivacqua - Ai dêles se lhes faltasse essa atmosfera moral e espiritual de um povo de mais de cinqüenta milhões
de habitantes e no qual a nossa geração verá ainda uma das mais
prestigiosas nações da História!
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permita o nobre orador outro
aparte. Não sei se V. Ex.ª teve oportunidade de ler o relatório que
sôbre a Petrobrás ofereceu nosso eminente colega Ivo D'Aquino,
publicado no Diário do Congresso Nacional, do dia 15 dêste mês.
Se V. Ex.ª tivesse passado os olhos nesse relatório, nêle encontraria uma exposição concisa - e seria desnecessário dizê-lo - em
estilo elegante, em que o nobre representante de Santa Catarina
encara os diversos aspectos do problema. lt verdade que não desce
ao estudo da matéria sôbre o mérito, no que se refere à economia
e às finanças; entretanto, deduz-se, de sua exposição, não existir
qualquer impossibilidade em manusearmos dinheiro à altura da
responsabilidade que vamos assumir. Estou convencido de que não
há, portanto, razão, como supõe V. Ex.ª, de que o futuro seja uma
página sombria para nós no campo da exploração do petróleo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -A mais sombria; e explico
por quê: as pesquisas de petróleo no Brasil nos levam para um terreno antes pessimista do que otimista. Conserve V. Ex.a com geólogos eminentes. Estamos fazendo um barulho ensurdecedor em
tôrno de uma riqueza que ninguém sabe ainda se a tem exploráxel
o Brasil.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Encontro-me em situação inteiramente oposta à de V. Ex.ª. Estou em situação eufórica, de otimismo, de fé nos destinos do Brasil em matéria de petróleo.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - V. Ex.ª é ufanista. E por
isso vive eufórico. Tenho ouvido estudiosos, homens que têm pesquisado o assunto, autoridades nacionais e estrangeiras sôbre a
matéria. De resto, os resultados o comprovam. V. Ex.ª viu, por
exemplo, o fracasso da primeira sonda lançada em Marajó e das
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pesquisas feitas no Tocantins. Como brasileiro, gostaria que V. Ex.a
tivesse razão que o Brasil visse diante de si uma perspectiva côr
de rosa e mrelação ao petróleo, mas êle está longe muito longe.
O Sr. Plínio Pompeu - O problema do petróleo não é apenas
o da pesquisa, o da lavra, mas, principalmente, o do transporte.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND bém.

O da distribuição, tam·

O Sr. Plínio Pompeu - E transporte por via aquática ou por
oleodutos, a grandes distâncias, quando o volume a transportar
é muito grande. Do contrário, usada a ferrovia, representará um
desastre. Mesmo na América do Norte, onde o frete é muito menor
que no Brasil, êsse tipo de transporte oneraria o produto oito vêzes e meia mais que o oleoduto. Por estrada de rodagem, o transporte do petróleo representa, igualmente, um desastre; e se adistância vai além de oitocentos ou mil quilômetros, o petróleo transportado não chega par~. as despesas. Quer dizer, não haveria, no
caso, nenhum aproveitarmento para as destilarias. A questão do
transporte é tão import~,mte quanto a da lavra. Só podemos transportar a grandes distâDrcias, se tivermos grande estrutura petrolífera.
O SR. ASSIS CHNI'EAUBRIAND - E o meu nobre colega
sabe perfeitamente o qm3 são a pobreza do lençol na Bahia e a pequenez do calibre das sondas empregadas.
O Sr. Plínio Pompe·µ - São apenas de quatro polegadas, ao
passo que na América de;> Norte vão de 24 a 30 polegadas.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - E por que nao podemos
caminhar para êsse ladq? Justamente porque não temos recursos
para tanto.
Sr. Presidente, todos os países, inclusive o Peru, praticam nossa tese da livre emprêsa e do petróleo para todos.
Lembro-me de que, um dia, em Paris, um diplomata peruano
me mostrou a mensagem do seu Presidente, dirigida ao Congresso,
bem como a série de art~.gos que eu havia escrito sôbre o Canadá,
demonstrando a linha que os havia orientado na questão do petróleo.
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O Peru possui, hoje, uma legislação petrolifera que se aproxima, nitidamente, da do Canadá.
O Sr. Plínio Pompeu - V. Ex.ª sabe que o Ganso Azul, que
possui uma estrutura petrolífera boa, não apresenta, no que tange
à extração, senão mil barris diários.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - :S:le está pràticamente
abandonado. Produz para um miserável consumo de zona, porque
não suporta frete. Está impedido de subir os Andes ou de descer
o Amazonas. É um petróleo sem serventia pública, a menos que não
se estabeleçam indústrias em sua redondeza. Isto só mostra quanto
no petróleo o transporte é quase tudo .
·O Sr. Plínio Pompeu -

nezuela.

E localiza-se perto da fronteira da Ve-

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, de passo,
quero citar o nome de um ilustre brasileiro, sôbre cujo patriotismo
apaixonado vários editoriais já temos escrito em nossos jornais.
É êle possuidor de um reconhecido espírito público como filho de
um dos brasileiros que realizaram obras sociais do mais extraordinário alcance entre nós. Refiro-me ao Dr. Manuel Ferreira Guimarães. Pois bem. Entrou-lhe, em certo dia de verão, na cabeça, durante a guerra, fazer a exploração do "Ganso Azul". Deu-se ao empreendimento com entusiasmo. Ao cabo de dois anos, estava esmagado pelo aspecto comercial do problema: o transporte do petróleo não pagava sequer o seu emprêgo em Manaus ou em Belém,
quanto mais no Rio e em São Paulo!
Caro colega, o problema do óleo é de enorme complexidade.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

aparte?

Permite ainda V. Ex.ª um

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND para ouvir V. Ex.ª.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

palavras outras intenções ...

Estamos todos prontos

Não veja V. Ex.ª nas minhas

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND velmente, um desejo de colaboração.

Encontro nelas, invarià-
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o Sr. Kerginaldo Cavalcanti - ... que não as de um brasileiro bem intencionado. Coloquei-me dentro da tese nacionalista,
porque estou convencido de que só ela defende os mais altos interêsses do país.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Ao contrário, é ela quem
prejudica e compromete êsses interêsses. Ponha V. Ex.ª a sua pugnacidade ao serviço só da utilização do ainda distante petróleo nacional, e estará sendo muito mais útil ao Brasil.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não pretendo negar que os
que a ela se opõem não se encontrem por igual bem intencionados.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Aliás, temos esperanças
de convencer V. Ex.ª de que insiste em militar num grande êrro.
Os peruanos e os venezuelanos não são menos patriatas que nós.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Será dificílimo. Não se me
pode negar o propósito de bem servir ao Brasil. O aparte do nobre
Senador Plínio Pomp~u é uma espécie de circunlóquio. S. Ex.ª
passou para um tema diferente do que V. Ex.ª está versando ingressou em terreno mais difícil, qual o do transporte. Não é a
isto que vai o meu aparte. 1:le se dirige frontalmente à tese de
V. Ex.ª. Estou vivame;nte impressionado com o argumento que
V. Ex.ª traz e no qu~l me custa profundamente acreditar. Permita V. Ex. a que eu ipxponha minha opinião sem qualquer demérito para a sua pe~:oa. V. Ex.a diz que se fêz uma sondagem.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Duas sondagens. Uma
custou vinte milhões de cruzeiros, a de Limoeiro, na Ilha de
Marajó.

E V. Ex.ª acrescentou que
elas resultaram em pqra perda. V. Ex.ª realmente registrou dois
insucessos, mas, nem :por isso, poderá negar que, para um início,
não é de fato uma prospecção, com sucesso positivo, o que ocorre
na Bahia?
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Americanos e inglêses
costumam dizer que o negócio do petróleo é uma combinação das
alegrias e dos perigos das vidas de um caçador de feras e de um
explorador. Só quem está de todo fora do ramo do petróleo é que
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ousa admitir a presença do Estado nêle. Sobretudo no período da
"caça'', que é uma loteria.
Não creio seja uma loteria; e
se fôr, o Brasil terá coragem para correr êsse risco.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Não é questão de coragem, mas de ter divisas, para comprar equipamentos. Nós não as
temos. O Brasil nem o Estado. É melhor que venham estrangeiros,
que tenham dólares e nos paguem os "royalties" e taxas que pagam em outros países para explorar o óleo.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

adiante.

Permita que dê um passo

O Sr. Plínio Pompeu - Temos que pensar na economia do
povo, nas suas possibilidades e não deixar que o Brasil retroceda.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.a, Senador Assis Chateaubriand, julga que nossos terrenos não seriam capazes de uma
produção petrolífera intensiva; mas eu me recordo de que o nobre Senador Plínio Pompeu, referindo-se a um dêsses poços extraordinários, que só surgem no estrangeiro ...

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - É verdade. Até hoje pouco
se tem conseguido no Brasil. Pois, para o bilhão e meio que se
gastou, de 1938 até hoje, é desanimadora a colheita feita. A própria Bahia, onde se achou petróleo, decepciona.
O Sr. Plínio Pompeu - Na Venezuela se obtém com dez poços
mais do que se conseguirá com sessenta e quatro na Bahia.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O Senador Plfnio Pompeu referiu-se ao "Ganso Azul" e disse que êsse poço petrolifero ficava
a poucas milhas da fronteira do Brasil. É estranhável que, sendo
terras de configuração idêntica, de sedimentação semelhante, se
debata a impossibilidade da existência do petróleo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero
ao nobre orador que dispõe de apenas três minutos para concluir
sua oração.
Sr. Presidente
solicito a V. Ex.a consulte a Casa sôbre se consente na prorrogação
da hora do expediente.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti (Pela ordem) -
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o SR. PRESIDENTE - O Senado acaba de ouvir o requerimento do nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram conservar-se sen·
tados. - (Pausa).
Está aprovado.
Continua com a palavra o nobre Senador Assis Chateaubriand.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, muito
agradeço ao nobre Senador Kerginaldo Cavalcanti, meu magnâ~
nimo e impenitente contendor no terreno petrolífero, pela inicia·
tiva da condescendência em pedir a prorrogação da hora do expediente ao Senado, e a êste pela paciência de aturar-me. Serei, po·
rém, breve.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não sou condescendente. Estou aprendendo um ~ouco com V. Ex.a.
O SR. ASSIS CH1!\TEAUBRIAND - Eu também com o nobre
colega, que deveras contribui para que êste debate tenha vivacidade e côr local, fortalecendo lá fora o interêsse nacional que
ocorre aqui ·dentro.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

Obrigado a V. Ex.ª.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Sr. Presidente, quando
me permiti insistir ju.nto ao Senado sôbre as dilacerantes aperturas, em que se encontra a Carteira de Câmbio do Banco do Brasil
para satisfazer necessidades elementares de aquisição de matériasprimas para a indúsir1a brasileira, foi para dar a sentir a esta
Casa que o Brasil não pode contar, êste ano, nem no ano vindouro,
com os próprios recursos, a fim de nos lançarmos ao mar gros8o
do petróleo. Digo corr,t os nossos próprios recursos, porque não há
de ser, de forma algµma, com o que pudermos pedir ao contribuinte, mercê das ta;icas da Petrobrás, que poderemos adquirir
a massa formidável d.e dólares, de que há necessidade, para mon·
tar esta segunda lote:pla nacional.
O Brasil já tem uma loteria federal, que permite ao Tesouro
Nacional, durante cinco anos, auferir 500 a 600 milhões de cru·
zeiros. A segunda, que êle se prepara para fundar, não é o gordo
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organismo do nosso caro amigo Sr. Peixoto de Castro. Promete
ser a única loteria deficitária do continente.
Um pais que não tem recursos para comprar nem sobresselentes para caminhões e aviões comerciais, onde irá buscar centenas de milhões de dólares para adquirir sondas e sobresselentes
para êsse material, e contratar pessoal no estrangeiro, para vir
ocupar-se dos serviços colossais em que a Petrobrás vai meter os
ombros? Porque é preciso pensar que petróleo não se pesquisa com
cruzeiros. A parte em moeda estrangeira, sendo das mais consideráveis, onde o jacobinismo indígena irá buscá-la, precisamente
numa hora de restrições de divisas como a que atravessamos?
Poderá pensar-se que estamos curtos de dólares momentâneamente. Que varamos uma crise passageira. Não é verdade. Nossa
moeda internacional é o café. Se pequena é a safra que colhemos,
menor ainda vai ser a futura. Logo, as perspectivas de dólares não
são risonhas hoje nem amanhã. Não dando o café as divisas de que
carecemos, para dispor o Pais de margens a fim de aplicá-las nos
quatro tempos do petróleo - que é que nos resta como esperança?
Empréstimos externos? Será mais que duvidoso que os possamos obter. Quem irá dar ao Brasil, em pleno regime de impontualidade no pagamento dos seus saques no exterior, dinheiro para
vê-lo abrir e fechar poços secos de petróleo? Não bastam os "limoeiros" que aí estão? Quem ousaria financiar um negócio, em que a
proporção do insucesso é de dez perfurações frustadas para duas
bem sucedidas?
A outra hipótese será a da entrada de capital novos no Pais.
Um afluxo de dinheiro estrangeiro permitiria a acumulação de
uma sobra de divisas, a fim de gastá-las na aventura da Petrobrás.
Mas, donde esperar êsse fluxo de dólares, francos suíços e libras,
para um país onde excitam por todos os modos, e cada vez mais,
a mentalidade das elites e as paixões populares contra a participação dos recursos de fora no desenvolvimento das fontes de riqueza da terra? Enquanto os capitais estrangeiros procuram cada
dia, com mais interêsse, o Canadá, o Uruguai, a Austrália, pelo
Brasil êsse interêsse apenas se atrofia. O estrangeiro se sente um
intruso num país onde a sua legítima ambição de ganhar dinheiro
é tratada com a voracidade de um malfeitor, contra a qual urge
mobilizar a polícia de tôdas as cidades do Brasil.
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É para o equilíbrio dos orçamentos de câmbio, que se caminha. Com a Petrobrás na proa se deve esperar a conquista dêsse
equilibrio? Ela vai consumir dólares a valer. Com que resultado
imediato?

O Sr. Plínio Pompeu - Resultaria daí o desequilíbrio do Orçamento e criar-se-ia uma questão social. O povo se rebelaria ante
o pagamento do impôsto e, afinal, não sabemos onde iríamos
parar.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Diz muito bem o nobre
colega; iríamos ver o povo brasileiro onerado em perto de um bilhão de cruzeiros, para se empregarem êsses recursos no mais
arriscado negócio.
O Sr. Landulpho Alves - Permita V. Ex.ª um aparte. Em
mais de um milhão está o povo lesado, agora. A Standard Oil deve
ao govêrno brasileiro cêrca de um bilhão de cruzeiros em tributações que não pagou; sõme1!1te em duzentos milhões de cruzeiros importa a quantia referente ao álcool misturado com petróleo. Muito
mais, portanto, está dev~mdo ao Brasil; enquanto isso, o nosso
pais procura obter meios para os empregar imediatamente na exploração do petróleo.
O SR. ASSIS CHATE,AUBRIAND - Sr. Presidente, outro depoimento deveras interessante desejo tornar conhecido do Senado. Trata-se de nota-informação de "O Estado de São Paulo'', o
grande diário bandeirante, que hã poucos anos tinha reservas muito acentuadas acêrca da aplicação do capital estrangeiro no desenvolvimento geral do Pais.
Podemos considerar i:t fulgurante nota de "0 Estado de São
Paulo", na ordem de idéias que êle desenvolveu, como uma das
mais belas conquistas da campanha que os "Diários Associados"
fazem em São Paulo por µma assimilação mais inteligente dos capitais de fora à economia nacional. Jt com particular satisfação
que encontro hoje o "Estado de São Paulo", o nosso "Estado de São
Paulo", a oferecer o bom e o sadio combate aos emboabas do "petróleo é nosso".
Vou ler o artigo do sizudo matutino paulista:

"O PROBLEMA DO PETRÓLEO"
É um documento de alto valor politico e econômico o memorial que a Associação Comercial de S. Paulo endereçou ao Senado
da República a propósito do problema do petróleo. Com uma coragem que diz bem da rigidez da sua fibra patriótica, mostra
aquela Associação que a pior maneira de resolver o problema é,
exatamente, a que o govêrno, estonteado pela propaganda comunista e pelo ingênuo jacobinismo de espíritos destituídos do poder
de crítica, está defendendo perante o Congresso Nacional. Caminhamos para o estabelecimento de uma exploração estatal com
exclusão absoluta de capitais particulares, máxime estrangeiros,
quando sómente as pesquisas do precioso líquido nos absorveriam
todos os recursos de forma tal que a economia do País seria profundamente perturbada, cessando, por assim dizer, quase tôdas as
atividades produtoras de tudo quanto é indispensável à nossa existência. Para obter o petróleo gastaríamos o que não temos e, o que
é pior, não teríamos a certeza de conseguir o que esperássemos.
A existência do petróleo, em nosso território, em condições de abastecer o País, é, com efeito, na opinião de autoridades competentes,
assaz precária. As explorações até agora realizadas não têm sido satisfatórias. Iríamos gastar somas astronômicas para um resultado
incerto, o que haveria de certo seria apenas o sacrifício da economia nacional, numa das mais arriscadas aventuras de que ainda
houve noticia na história de todos os povos.
Se temos petróleo em condições de ser comercial e industrialmente explorado, o que é duvidoso, mas não temos recursos para
trazê-lo à flor da terra, nem mesmo para, mediante perfurações
múltiplas, surpreendê-lo nas entranhas do nosso território, o que
temos de fazer, se o juízo não nos abandonou, é apelar para os capitais estrangeiros, associando-os aos nacionais ou, mesmo, sem
essa associação, para alcançarmos as riquezas que, acaso, se escondam no seio da terra. O jacobinismo ingênuo de alguns, instigado
pelo comunismo esperto, acode, a tremer, com a objeção de que,
nessa hipótese, iríamos entregar as nossas riquezas ao estrangeiro,
a quem imolaríamos, também, provàvelmente, a nossa soberania.
A êsse argumento responde-se que só não teríamos defesa contra êsse perigo se faltasse aos nossos governantes o conhecimento
do meios jurídicos de conter em limites razoáveis o estrangeiro e
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se a situação política internacional ainda permitisse a velha politica, adotada durante longo tempo pelas nações imperialistas, consistentes em pôr as fôrças armadas das grandes potências ao serviço de interêsses particulares dos súditos dessas potências, quando
contrariados pelos países mais fracos onde fôssem estabelecer a atividades industriais e comerciais. O exemplo do Iran é a melhor
prova de que são outros os tempos e de que uma nação fraca, nas
suas controvérsias com as mais fortes, não está fatalmente condenada a sair vencida. Demonstrado se acha, por outro lado, que a
participação de capitais estrangeiros na exploração do petróleo, em
vários países da América, não tem ocasionado os perigos que os jacobinos indígenas, iludidos pelos comunistas, vivem apregoando. É
eloqüente, nesse sentido, o exemplo do Canadá. Demonstrado se
acha, também, que nos países onde a exploração do petróleo se
fêz com a colaboração de capitais estrangeiros o rendimento do produto entrou a decrescer desde que essa colaboração foi eliminada.
O exemplo típico dêsse fato encontra-se no México. A expulsão dos
inglêses das zonas petrolíf~ras do Irã para a qual concorreu, também, a propaganda comur+ista, não trouxe para aquêle país a era
de prosperidade que o jacobinismo local assegurava que traria.
Em tôda a parte a lição que se colhe é a de que os países sem grandes recursos financeiros sq podem explorar as suas riquezas petrolíferas mediante a colaboração de capitais estrangeiros e de que
onde essa colaboração começou, para cessar algum tempo depois,
o rendimento da exploraçíio caiu quase verticalmente. A lição dos
outros povos demonstra, e;m duas palavras, que o Brasil praticarã
uma loucura se reservar ao monopólio estatal a exploração das suas
jazidas de petróleo com exclusão absoluta de capitais particulares,
máxime de capitais estrangeiros. Gastará volumosos rios de dinheiro e não terá o petróleo de que necessita, e isso mesmo na hipótese em que seja copiosa a quantidade dêsse líquido que jaz sepultado nas profundezas q.a terra.
O memorial da Associação Comercial põe em relêvo essas teses
de maneira eloqüente e, pode-se mesmo dizer, de maneira irrespondível. Tudo quanto se obj~ta contra a participação do capital estrangeiro nas pesquisas p~trolíferas, é destruído com abundância
de argumentos.
Para a Associação Comercial como para nós o excesso de nacionalismo, ora manifestado nos debates sôbre o petróleo, é o resul-
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tado de manhosa campanha inspirada e dirigida pelos comunistas
internacionais. Para êsses servos de uma ideologia implacável e de
uma política imperialista sem entranhas, pouco importa que o
Brasil explore, ou deixe de explorar o seu petróleo. O que mais lhes
interessa é que o Brasil não disponha, comercial e industrialmente,
dessa riqueza, no caso de uma conflagração universal. Sem petróleo
próprio, ficaremos inteiramente enfraquecidos nessa conjuntura,
paralisadas as nossas indústrias e as nossas fôrças militares. Será
então o momento oportuno para que os comunistas dêem o bote,
que estão preparando de há muito, contra as nossas instituições e
se apoderem do País. Cientes de que com os nossos próprios recursos não poderemos resolver o problema do petróleo, procuraram, e
estão procurando ainda, impedir que para resolvê-lo apelemos para
a colaboração dos capitais estrangeiros, explorando o sentimentalismo beócio dos nossos jacobinos retardatários. As corajosas vozes
de alguns homens que viram claro em meio à confusão lançada pelos comunistas, pondera a Associação Comercial, perderam-se sem
eco e o País caminha a passos largos para a solução desejada pelos
comunistas, isto é, para que o problema do petróleo permaneça insolúvel.
Quem quer que reflita um pouco sôbre o que tem ocorrido no
Brasil em tôrno do caso do petróleo, subscreverá, sem hesitar, essas
considerações do memorial, nas quais se refletem os anseios do
bom-senso e da boa-fé em defesa dos autênticos interêsses brasileiros.
Pela nossa parte, coincidindo o pensamento da Associação Comercial de S. Paulo com o manifestado por nós, nestas colunas,
desde o momento em que se abriram os debates a respeito do problema do petróleo, só temos palavras de aplausos e apoio ao que
a autorizada representante das classes produtoras de São Paulo escreveu no seu memorial.
Será profundamente lamentável que o Senado não preste a
devida atenção a êsse memorial e que, depois de o lançar à cesta dos
papéis inúteis, aprove o projeto da Petrobrás tal como saiu desfigurado da Câmara dos Deputados pelo pincel dos jacobinos manobrado pelos comunistas".
O Sr. Domingos Velasco - V. Ex.ª é de opinião que o Senado deve rejeitar o projeto da Petrobrás?
:H -24 897
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O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND -

ln limine.

O Sr. Domingos Velasco - Então, V. Ex.ª está exatamente
com o ponto de vista dos comunistas; êles também se batem pela
rejeição dêsse projeto.
O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND ção alguma.

Porque não querem solu-

O Sr. Domingos Velasco - Quero salientar que sendo V. Ex.ª
um anticomunista muito conhecido em todo o país, está nesta
emergência defendendo o ponto de vista do Partido Comunista.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

É

que os extremos se tocam.

O SR. ASSIS CHATEAUBRIAND - Os comunistas tramam a
rejeição do projeto da Petrobrás para que o Brasil não tome nenhuma outra diretiva. Seu interêsse é estar sempre do lado negativo. Pretendem ter o negócio parado, para que cedo ou tarde o organismo econômico do Br~sil se desintegre.
Cumpre guardar o di~1heiro do contribuinte para aplicá-lo em
qualquer coisa mais positiva. A quantos empreendimentos de educação e saúde êle não chan:~ará aqui a iniciativa do Govêrno federal?
Não há porque temer o petróleo descoberto, extraido e distribuído aqui até por emprêsas com capital 100% estrangeiro. Pois
êle não está agora aqui d1mtro? Não temos porventura, o domínio
total de todos os bens proquzidos no pais? Qual o risco do Govêrno
não ter o completo contrôle das disponibilidades de petróleo encontradas dentro do nosso território?
A Petrobrás seria muito mais útil como emprêsa de estudos
e pesquisas do subsolo do :.Brasil do que como monopólio estatal de
um petróleo, que ainda não é nosso, porque não foi encontrado.
Existe, pois, uma segunda loteria em perspectiva no nosso país.
E esta quem vai bancá-la diretamente é o Govêrno. Os pontos são
50 milhões de brasileiros, assustados, porque a banca será feita com
as economias de todos êlE.~s. (Muito bem. Muito bem. Palmas. O
orador é cumprimentado),

SESSÃO EM 18 DE NOVEMBRO DE 1952
Expediente

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, retorno às considerações que venho fazendo perante o Senado, relativamente ao
problema brasileiro do petróleo.
Na última parte do meu discurso, interrompido com o fim da
prorrogação da hora do expediente, apreciava eu alguns tópicos
da oração do nobre Senador Plínio Pompeu, sôbre o magno assunto.
Dizia, entre outras coisas, que S. Ex.a talvez não tivesse apanhado os elementos com a segurança que havia de se prever e que seria
. necessário o fizesse.
E agora continuo.
Isto tudo, Sr. Presidente, nos primeiros anos de pesquisa e exploração das nossas terras petrolíferas, situadas na Bahia e lutando-se contra a escassez de material e de dinheiro, que só uma organização de vulto, como a Petrobrás, que se projeta, pode proporcionar. Não nos tem faltado o técnico de primeira ordem, que a gente
do truste internacional acha que não podemos ter.
Só Candeias com 79 poços abertos, dos quais apenas 11 secos,
e 4 do precioso gás, oferece uma reserva já constatada de 10.000.000
(dez milhões) de barris, já tendo produzido 1.731.000 (um milhão,
setecentos e trinta e um mil) barris até meados dêste ano (1952).
A perfuração aí prossegue, com possibilidades de grande êxito. O
campo de D. João, um dos mais novos, com 53 poços ricos em óleo,
apresenta apenas 3 poços secos. A sua reserva, sob contrôle, já é
de 35 000 000 (trinta e cinco milhões) de barris. Pelos cálculos, êsse
campo comporta mais uma centena de poços produtores.
:msses são resultados positivos, satisfatórios, animadores, quando se vê que, há apenas 12 anos, se iniciaram o trabalhos organizados e sistemáticos na Bahia, constatando-se desde logo as jazidas
do Lobato que, embora ocorrências menores, foram o ponto inicial,
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daí partindo o grito de exaltação patriótica da grande descoberta
que marca o comêço da nova era de emancipação econômica do
Brasil.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Podemos dizer que, neste assunto, ainda nos encontramos na situação de pioneiros; mas já é
tão promissora essa situação que nós, nacionalistas, devemos estar
de coração alegre, porque as perspectivas não podem ser melhores. E a sua Bahia, meu nobre colega, a grande Bahia, terra máter
do Brasil, também o é do petróleo.
O Sr. Domingos Velasco - A ordem, não se esqueça o Senado
- reduzir-lhe o valor; e um antieuforismo. A ordem é diminuir a
importância dêsse fato, ou não lhe dar importância alguma.
O Sr. Plínio Pompeu ê.sse antieuforismo?

Poderia V. Ex.ª dizer a quem cabe

O ·sr. Plínio Pompeu,- Poderia V. Ex.ª dizer a quem cabe

ferir seguindo meu debate:. Tôda a política estrangeira procura reduzir a importância dêsse fato que, no entanto, está ao alcance de
qualquer observação.
O Sr. Plínio Pompeu·.- (Dirigindo-se ao Senhor Domingos Velasco) - Poderia V. Ex.ª dizer a quem cabe o antieuforismo a
que V. Ex.ª se referiu?

O Sr. Domingos Velasco -

A política entreguista. Todos aquê-

les que desejam entregar a exploração do petróleo ao capital es-

trangeiro, procuram reduzir a importância do petróleo na Bahia.
OSr. Plínio Pompeu -- Sabe V. Ex.ª quanto produz, em mé-

dia, a Bahia?

Escuto dizerem que está calculada e admitida a existência de mais de cinqüenta milhões de
barrís.
O Sr. Kerginaldo Cm.1alcanti -

O SR. LANDULPHO ALVES qüenta milhões de barrís.

A reserva verificada é de cin-

O Sr. Domingos Vela.sco - V. Ex.ª, Senador Plínio Pompeu,
a quem, rendo minha maior homenagem ...
O Sr. Plínio Pompeu -

Obrigado a V. Ex.ª.

O Sr. Domingos Velasco -

tido pejorativo.

373 ..• não tome o meu aparte no sen-

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. Eu mesmo já fiz
aqui, ressalva idêntica. :mste o nosso espirita.
O Sr. Plínio Pompeu - Sou partidário da exploração de petróleo na Bahia e da sua intensificação; mas sou contrário ao monopólio de todo o petróleo na mão de companhia, seja estrangeira,
seja particular, seja mesmo governamental.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Uma companhia estrangeira
ou nacional representa âmbito restrito; mas quando se trata do
G<>vêrno é diferente. O Govêmo representa o povo, a nação: é a
comunhão brasileira auferindo resultados.
O Sr. Plínio Pompeu - ::S: quem menos deve empregar os dinheiros públicos, numa exploração problemática.

Não desejo, meu nobre colega Plínio Pompeu, nem de longe, se pense que, quando me insurjo contra a entrega do petróleo ao capital estrangeiro, pretendo atingir
a V. Ex.ª.
O Sr. Domingos Velasco -

O SR. LANDULPHO ALVES- Evidentemente. Também já fiz
essa ressalva.
O Sr. Domingos Velasco -

juízo.

Não é possível façam de nós êsse

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - O nobre Senador Plínio Pompeu não tem razão de assim pensar. Aqui mesmo da maneira mais
clara e mais insofismável, esclareci a situação de S. Ex.a dentro
do quadro da discussão em tôrno do petróleo. Reconheço que, embora esteja do lado de lá, é um adversário eminentemente sincero.
O Sr. Plínio Pompeu - Declarei aqui que a área petrolífera
da Bahia é insuficiente para nossas necessidades; mas devemos explorar as jazidas de petróleo ali existentes, porque a Bahia se acha
em situação privilegiada quanto a transportes. Não há negar que
o transporte do petróleo é tão importante quanto a sua lavra.
Quando, porém, se fala em petróleo do Acre, de Mato Grosso ou de
outros Estados com deficiência de transportes, não o considero em
condições de ser explorado.
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o

SR. LANDULPHO ALVES - Pediria ao meu nobre aparteante um pouco de paciência, porque êsses pontos são exatamente
os que procuro focalizar nesta parte do meu discurso.

o

Sr. Domingos Velasco -

dulpho Alves.

O Sr. Gomes de Oliveira -

Vamos ouvir o nobre Senador LanNão vam.ôs queimar-nos no petróleo.

O SR. LANDULPHO ALVES - Daí minha surprêsa, diante
das considerações do meu nobre amigo, o eminente Senador Plfnio
Pompeu, mesmo porque S. Ex.a não ignora, Sr. Presidente, que
o custo alto das pesquisas e da sondagem não é só aqui verificado.
J!': problema comum a todos e a ninguém desanima jamais. Na
Argentina, houve localidades, onde se fizeram verdadeiros paliteiros, infrutiferamente.

Diz S. Ex.ª palavras suas:
"Penso que o ,Govêrno deve explorar o petróleo onde
já o encontrou e proceder à destilação do xisto betuminoso, porque não ,é lotérico, sabemos onde existe".
1

O eminente Senador pelo Ceará é de opinião que o Govêrno
deve ficar com o osso e dSrr o tutano ao estrangeiro.
O Sr. Plínio Pompeu -- Ao contrário.

O SR. LANDULPHO ".LVES - Ficaríamos com o que dependesse de pesquisas; e os ;frutos, abundantes, em grande messe,
nós o entregaríamos ao est;rangeiro.
Acha, assim, o eminente Senador, que deveria ficar com o osso
e dar o tutano aos trustes. ~ tal a certeza que tenho das grandes
possibilidades petrolíferas <io Brasil, que não me arreceio de fazer
essa figura, embora tôsca. Deixaríamos de pesquisar as nossas
imensas regiões de solo sedimentar, para cuidar tão-somente do
xisto ou dos poços já encoptrados. Ficaríamos de folga e entregaríamos as pesquisas e a exploração dos poços, que delas surgissem, ao poder tentacular po capital estrangeiro, do cartel internacional.
Que bela solução! . . . Surpreendentemente bela.
Contudo, sujeita a pl1~biscito, no Ceará, ou em outro qualquer Estado, estou certo qt;te, em nenhum dêles, o povo a adotaria
para o Brasil.
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O Sr. Plínio Pompeu - Permite V. Ex.ª outro aparte? (Assentimento do orador) - V. Ex.ª conhece bem minha opinião.

Não disse que deveríamos ficar restritos aos atuais poços de petróleo da Bahia. Muito ao contrário, devíamos possibilitar a expJoração, em tôda área da Bahia, onde houver, realmente, petróleo.

O SR. LANDULPHO ALVES - Cito frase textual de V. Ex.ª,
que consta do discurso publicado no Diário do Congresso: "Penso que o Govêrno deve explorár o petróleo, onde já se encontra".
O Sr. Plínio Pompeu - Muito bem. Acho que o Govêrno deve
explorar o petróleo, em tôda a parte onde já se encontra. Acho
mesmo que devemos fazer a exploração do xisto betuminoso onde
o houver, embora mais caro.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Aí eu divirjo do nobre Senador Plínio Pompeu. Há, no Brasil, uma tendência antimonopolista
em relação ao petróleo, à qual, entretanto, sou francamente contrário. Em matéria de petróleo acho que estamos no dever de correr todos os riscos para enfrentarmos a exploração .
O SR. LANDULPHO ALVES - Exatamente.
Então, Sr. Presidente, com receio de sair cara a exploração
com o nosso capital, ou com o capital estrangeiro que obtivéssemos por empréstimo, e com o elemento humano nacional, e com
receio de tudo mais, principalmente de sair caro o produto dêsse
esfôrço, deixaríamos de fazê-lo?
Para mim, outro deve ser o critério: - mesmo que nos saia
caro, façamo-lo, porque mais difícil e mais cara sairia a cobertura,
em divisas, para a importação, imperativamente crescente, dos
produtos de petróleo, sob pena de interrompermos ou de vermos
cessar, dentro de 2 a 3 anos com a falta de cambiais que, de hora
em hora, avulta, a intensidade ou o crescimento de nossa vida
econômica e social.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti uma interrupção?
O SR. LANDULPHO ALVES -

V. Ex.ª dá licença para mais
Com muito prazer.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - V. Ex.a está situando magnificamente o problema. Nessa questão é preciso considerar o aspecto histórico da pesquisa do petróleo em nosso pais. V. Ex.a
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sabe que, de início, foi negado que, no Brasil, existisse petróleo.
fato largamente divulgado e do conhecimento de todos nós que,
em Lobato, os técnicos - os chamados técnicos, alguns profissionais ligados a interêsses estrangeiros - se recusaram a admitir
a existência dêsse combustível.
É

O Sr. Plínio Pompeu -

maram.

Foram técnicos brasileiros que o afir-

O SR. LANDULPHO ALVES - Devo dizer ao nobre Senador
Kerginaldo Cavalcanti que a história é de hoje, de nossos dias.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - ~as apesar de tudo isto, o petróleo está jorrando brilhantemente na Bahia. E está assegurado
mais uma vez pela equipe de técnicos brasileiros, que a perspectiva é a mais promissora possível: já temos para mais de 50 milhões de barrís.
O Sr. Plínio Pompeu ,- Que são 50 milhões de barris para
abastecer o Brasil? V. Ex.ª se impressiona com algarismos inexpressivos.

O SR. LANDULPHO

clusão.

~l\LVES

-

E chegaremos a uma con-

Foi o que aconteceu em tôda
a parte. No princípio um quase nada, para se chegar depois a
grandes coisas. É o que vai suceder com o petróleo no Brasil.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

O Sr. Domingos Velasço -

mundo.

Foi o que aconteceu em todo o

O SR. LANDULPHO ALVES - Medite bem o Senado e com
êle a Nação, no que isso significa e chegaremos à conclusão
de que não é questão de preço ou de custo de produção. Devemos
explorar o nosso petróleo e destilar também o óleo bruto estrangeiro a qualquer preço, à custa dos maiores sacrifícios, para evitar
danos maiores.
O Sr. Kerginaldo Cavaicanti -

déssemos distribuir.

Bom seria que também o pu-

O SR. LANDULPHO ALVES - Mostra-se receioso,. Sr. Presidente, o nobre Senador c~arense, das distâncias que considera
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imensas, a percorrer, na penetração em busca das zonas petrolíferas ou no acesso aos lucros de exploração que ai se hão de formar. Mas, ainda ai, a meu ver o eminente Senador deixa-se levar por uma espécie de pavor que a imensidade dêsses territórios
sedimentares lhe despertaria, atingindo, ao que se calcula, mais
de um têrço do território brasileiro.
O Sr. Plínio Pompeu -

Com zonas inacessíveis.

O SR. LANDULPHO ALVES - Também eu estaria inquieto
e receioso se visse que tudo isso teria de ser pesquisado, lavrado e
industrializado a um só tempo. . . O certo é que seria tarefa impossível ao próprio cartel dos bilhões de dólares e, se fôsse possível consegui-lo, não haveria aplicação imediata, na esfera da Terra,
para tanto petróleo, fôssem mesmo medianamente ricos os poços,
nes~as imensas zonas perfuradas.
O Sr. Plínio Pompeu -

séculos.

Isso aconteceria daqui a um ou dois

O SR. LANDULPHO ALVES - Temos no Brasil cêrca de um
têrço de terrenos cretáceos e sedimentares, passíveis de revelar o
petróleo. Mal de nós se fôssemos contar com o que está além, a
2 ou 3 mil quilômetros de distância. Por que fazê-lo, se temos êsse
mesmo terreno, com essa mesma formação, junto das jazidas que
estamos explorando e que se estão revelando agora?
O Sr. Plínio Pompeu -

sedimentar da Bahia?

V. Ex.ª pode informar qual a área

O SR. LANDULPHO ALVES - Iríamos a 100, 200, 300 quilômetros dentro das costas e nunca ao Vale do Amazonas ou ao Alto
Sertão de além-Goiás.
Por que então, nos perturbarmos com cogitações e possibilidades econômicas, uma vez que temos ao alcance imensas áreas
cretáceas, quase um têrço do território brasileiro, a perfurar? Não
temos necessidade de usar argumentos dessa natureza.
O Sr. Plínio Pompeu - V. Ex.ª ainda não me informou qual
a área sedimentar da Bahia.

O SR. LANDULPHO ALVES - Não sei, especialmente, porque, no estudo que fiz só procurei saber qual a área sedimentar do
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Brasil. Sei que a Bahia tem grande parte dela a começar pelo
Recôncavo.
O Sr. Plínio Pompeu -

E restringe-se a isso.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

Chi lo sa?

O Sr. Plínio Pompeu - V. Ex.a preferiu trazer cifras de produção da província petrolífera da Bahia, relativas ao ano de 1950,
quando já estamos em 1952. Eu desejava a palavra do Conselho
Nacional do Petróleo, quanto a êste ano.

O SR. LANDULPHO ALVES - Naquele ano, diz S. Ex.a. 64
poços produziram 338.607 barris anuais. A verdade é que tínhamos em julho último, 163 poços fecundos, com uma reserva de 48
milhões de barris e uma extração alcançando cêrca de 2 milhões.
Teriam sonegado ao nobre Senador cêrca de 5/6 da produção
verdadeira, produção já extraída do petróleo baiano, em junho de
1952? - pergunto. - Teriaµi sonegado porque o seu discurso é de
fim de junho, publicado no piário do Congresso Nacional - de 1.0
de julho do corrente ano, quando os dados mais recentes já tinham sido referidos em discursos e notas relativas à visita do
Sr. Presidente da Repúblic~, em fins de junho último, ao Centro
Petrolífero da Bahia.
O Sr. Plínio Pompeu -- O petróleo baiano começou o ser ex•
piorado em ig,39 e fiz meu discurso em julho de 1952; portanto,
treze anos após ser iniciada a exploração. Além do mais, baseia-se
no relatório oficial do Conselho Nacional do Petróleo.
O SR. LANDULPHO ALVES - Perdoe-me, V. Ex.a ter-se valido dos dados do Departamento Nacional do Petróleo, ao fazer o
discurso e poderia ter encontrado elementos novos dos últimos
dois anos que de muito bom grado, êsse Departamento teria pôs1io
à disposição de V. Ex.ª. Alii].s, foram os elementos aprovados.
O Sr. Plínio Pompeu -- O último relatório, ali, é de 1951; o
de 1952 ainda não saiu.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Nesta matéria de petróleo temos que dizer que o inforrµe das últimas horas, para nós, brasileiros, é muito interessante, porque, em se tratando de petróleo
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as pesquisas de uma companhia, feitas há seis meses, podem-se
considerar história antiga.
O Sr. Plínio Pompeu -

vêzes a da Bahia.

A produção do Canadá é de muitas

O SR. LANDULPHO ALVES - Que temos nós com o Canadá? Somos nação da América do Sul e subdesenvolvida, como se
afirma; queremos, porém, resolver nossos problemas. Que nos importam, repito, os do Canadá?

o Sr.

Estou esclarecendo a V. Ex.ª que o
Canadá, recebendo capital de outros países, triplicou, em 3 anos,
a sua produção.
Plínio Pompeu -

O SR. LANDULPHO ALVES - Se os estrangeiros quiserem
trazer seu capital ao Brasil para cooperar conosco, recebê-losemos de braços abertos no Cais do Pôrto.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

O Sr. Plínio Pompeu -

capital estrangeiro?

E eu lá estarei com V. Ex.ª.

No Canadá, explorando petróleo com

O SR. LANDULPHO ALVES - Renovo a pergunta: que temos nós brasileiros, com o Canadá?
Por outro lado, não devemos medir possibilidades, pelo que
já extraímos ou, em outras palavras, pelas reservas já constatadas.
Assim, teremos para o caso baiano 48 000 000 (quarenta e oito
milhões), ou seja, 314 000 (trezentos e quatorze mil) barris por
poço.
O Sr. Plínio Pompeu - Perdão, não se trata da área perfurada, cuja pesquisa já está feita. A área não se calcula pela perfuração dos poços, mas pela angústia do terreno.

O SR. LANDULPHO ALVES - Lembro a V. Ex.ª que numa
dessas zonas, explorada em segunda e terceira linha de pesquisas,
um poço de grande produção foi encontrado, a cêrca de duas centenas de metros, apenas, de profundidade. Um imenso poço que
dá mil barris por dia. V. Ex.ª sabe - não preciso estar repetindo - que o óleo não ocorre em camadas, mas em verdadeiras bôlsas. Pesquisa-se às vêzes uma camada, sem nada se encontrar.
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Desiste-se, e, mais tarde, à distância de uma polegada, ou mesmo
de um milimetro da pesquisa anterior, o petróleo jorra abundante.
Isto aconteceu com uma companhia, creio que no México, segundo referência que ouvi em discurso aqui proferido.
O Sr. KerginaUio Cavalcanti - V. Ex.ª tem razão, e peço permissão para recordá-lo. Não sei se foi em discurso de V. Ex.a ou do
Senador Assis Chateaubriand. Uma declaração foi feita no Senado
acêrca de uma dessas companhias do Canadá, que fêz explorações
sem nada achar, desistindo das pesquisas, por verificar que a exploração não oferecia condições comerciais. Então, se não me engano, outra companhia inglêsa ...

O Sr. Plínio Pompeu -

ocorreu na Saudi-Arábia.

V. Ex.ª está equivocado. :msse fato

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

... renovando as pesquisas,

encontrou grande manancial petrolífero.
1

O Sr. Plfnio Pompeu·- V. Ex.ª está confundindo. :isse fato
aconteceu na Arábia Saudita, que nada tem a ver com o Ca-

nadá •..

O Sr. Kerginaldo Caualcanti - Aqui ou ali o exemplo vale.
Muitas vêzes, o que nãos~ encontra aqui é encontrado mais além.
O Sr. Plínio Pompeu·- O fato ocorreu numa área de apenas
60 quilômetros de terreno sedimentar.
O SR. LANDULPHO 1~LVES - Não nos importa agora o Canadá; nem quero compariB.r a produção brasileira com a do Médio Oriente, que é a maior do mundo, mais avultada, mesmo, que
a da Venezuela.
Mas, aduza-se a isso que essa é uma reserva da parte perfurada, na realidade mínima, insignificante mesmo, face ao que
se há de perfurar como sie está perfurando.
E não se queira comparar a produção diária brasileira com a
do Oriente Médio, não só porque esta é a maior do mundo, maior
mesmo que a da Venezuela, como porque já está com seus serviços
muito mais adiantados.
Além disto, Sr. Presidente, o petróleo iraniano é do povo do
Iran, assim como o petróleo da Bahia do Brasil é do povo brasileiro. Nada tem que ver uma coisa com outra. A produção de seis
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mil barris, média diária por poço, no Médio Oriente, é uma exceção, como nos foi revelado pelo Senador Plínio Pompeu, ao responder ao oportuno e atilado aparte do Sr. Senador Kerginaldo Cavalcanti, concebido nestes têrmos:
"Se quando se iniciaram as explorações, sobretudo no
Oriente, os poços inicialmente descobertos apresentavam
índices tão ricos depois de muitas pesquisas"?
Respondeu o eminente Senador pelo Ceará que "há campos
grandes produtores", e que "quando se encontra estrutura de
grande produção, o óleo jorra logo no primeiro poço". Aliás, informo eu nesta oportunidade, foi o que se deu na Bahia, em vários
casos.
O Sr. Plinio Pompeu -

poço jorrando o ouro negro.

Corri os campos da Bahia e só vi um

O SR. LANDULPHO ALVES - Permito-me lembrá-lo a V. Ex.ª.
Então talvez não tenha sido explicado êste fato ...
Os jatos fortes originam-se do excesso de pressão dos gases,
presos, expulsos com o petróleo.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

É

a lei da expansibilidade.

O Sr. Plínio Pompeu- Engano do nobre orador. Quando aber-

to um poço e se enchem mil barris no primiero dia, não se segue que

a produção continue nesse ritmo. É preciso que o técnico promova
~ condições necessárias à expansão dos gases.

O SR. LANDULPHO ALVES- Responderei a V. Ex.ª quanto a
êste tópico. Aliás, dentro de instantes.
E tão pessimista estava o eminente Senador, que chegou a
avançar esta conjuntura em resposta a aparte do nobre Senador
Ruy Carneiro: "Parece-me que não há petróleo em quantidade nos
poços da Bahia. Servem apenas para experiência". Quer dizer que,
sendo questão de parecer, tanto pode parecer que há pouco, como
que há muito ou bastante para sustentar uma exploração econômica.
Não devemos jamais articular frases como estas: "Parece
isto", "Parece aquilo". São os técnicos, os aparelhos moderníssimos, as equipes melhoradas e requintadamente criadas pelos
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grandes exploradores de petróleo do mundo que nos orientam nesse sentido. Não devemos dizer que sim ou que não.
O Sr. Apolônio Sales - Concordo inteiramente com o que
V. Ex.ª está dizendo. Não devemos dar muitos palpites quanto à possibilidade da existência de petróleo no Brasil. Entretanto, partindo
dessa premissa, também não vamos admitir haja abundância
de petróleo, mais ou menos cêrca de três milhões de barris diários.

O SR. LANDULPHO ALVES - Devo explicar a V. Ex.ª. Digo
que os terrenos cretáceos existentes no Brasil ocupam um têrço da
área total do Pais. Ai, nas terras sedimentares, é que pode ocorrer
a existência de petróleo.
O Sr. Apolônio· Sales - Lamento que dos lençóis petrolíferos
da Bahia, onde V. Ex.ª disse existir atualmente, já apurada, areserva de 48 milhões de barris, ainda se esteja retirando tão pouco.

O SR. LANDULPHO A:r.VES - É a ausência do aparelhamento
necessário. Mas a Petrobrá:,s prepara-se para isso.
O Sr. Plínio Pompeu -- Pergunto a V. Ex.ª: todo terreno se-

dimentar tem petróleo?

O SR. LANDULPHO Alf.NES - Claro que não; e atê adianto a
V. Ex.ª que se todo terreno sedimentar tivesse petróleo, então seria
um desastre. Seria tão grande a produção no mundo, que existiria
verdadeiro oceano de petrqleo.
O Sr. Plínio Pompeu -

se terreno.

Mas só há possibilidade de petróleo nes-

O Sr. Kerginaldo Cava:lcanti Permita o nobre orador um
aparte. Aliás, chamei ainda; agora a atenção para um caso, que poderia ser o da Bessarábia, de campo que foi abandonado por uma
das maiores emprêsas do mundo, com os melhores técnicos, e que
veio, depois, a constituir a maior extensão petrolif era daquele pais.
E quando me referi a isso, não me arvorava sem propósito determinado. Pelo contrário, vinha antecipar uma resposta, seja ao meu
nobre colega Senador Plínio Pompeu, seja ao ilustre representante
de Pernambuco, o eminente Senador Apolônio Sales. E digo porque: há outro fato que, nesta questão da pesquisa petrolífera no
Brasil, deve constituir esp~cie de ambiente moral para todos nós.
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o entusiasmo na pesquisa. Não podemos abdicar dêsse fator
psicológico...

É

O SR. LANDULPHO ALVES -

Evidentemente.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Porque só assim poderemos chegar até aonde devemos chegar.
O Sr. Plínio Pompeu - É o caminho que temos de seguir e que
tôdas as nações produtoras de petróleo trilharam.
O Sr. Keginaldo Cavalcanti - Se possuímos terrenos que poderão ter petróleo, nosso dever é continuar pesquisando, até nos
desenganarmos de uma vez por tôdas.
O SR. LANDULPHO ALVES - E é esta última a verdadeira hipótese, levando em consideração, apenas os poços já abertos que,
como disse, revelam uma reserva superior a cinqüenta milhões de
barris.
Noutro ponto, parece-me igualmente mal informado o nobre
Senador Plínio Pompeu. É quando afirma que os poços baianos são
ràpidamente esgotados, como se vê de sua assertiva.
O Sr. Plínio Pompeu- Quais são os poços de Lobato que estão
funcionando? Estão todos esgotados.

V.

O SR. LANDULPHO ALVES -

Ex.ª.

Deixe-me dizer.

É

frase de

"Nos Estados Unidos já foram abandonados duzentos
e cinqüenta e dois campos..."

O Sr. Plínio Pompeu -

Digo isso no meu discurso.

O SR. LANDULPHO ALVES - É expressão de V. Ex.ª. E continua:
"...Em 1946 foram abandonados nove mil e cem poços
e o preço médio da exploração duplicou de 1935 a 1946. As
condições do Brasil são bem piores ..."
O Sr. Plínio Pompeu - Os Estados Unidos da América começaram a exploração em 1864, ou seja há quase um século.

O SR. LANDULPHO ALVES - Diz ainda S. Ex.ª:
"Enquanto nossos poços secam ràpidarnente, naquele
país continuam por muitos anos a produzir óleo, embora
com baixo teor".
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Com a mesma intensidade.

O SR. LANDULPHO ALVES - Em primeiro lugar, Sr. Presidente, os poços baianos não se esgotaram. Os poços tão "secos" a
que se referem os dados oferecidos pelo D.N.P. são os improdutivos,
os infecundos, aquêles que se abriram e não deram nada.
O Sr. Plínio Pompeu - Os que secaram em Lobato deram petróleo; depois foi que desapareceram, porque hoje não se faz mais
a exploração no local.

O SR. LANDULPHO ALVES - Perdoe-me V. Ex.a, mas não poderá fugir a essa classificação, que é mundial. Poços secos são os
improdutivos, os infecundos, que aparecem em todos os paises petrolíferos. A diferença é que, na Bahia, a percentagem dêstes é pequena, como mostrei há pouco.
alta.

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

Mas sôbre êsse fato se faz vista

O SR. LANDULPHO f\LVES - Os próprios poços de Lobato que
foram como simples mostra que a Providência nos deu da existência
de petróleo no Brasil, nãq se esgotaram senão em número de três ou
dois, de menor importârn~ia - verdadeiros poços pioneiros. Já produziram 72. 705 barris e continuam na sua pequena produção.
Não temos razão para dúvidas quanto às nossas possibilidades.
:É o próprio Sr. Senador Plínio Pompeu quem afirma que já foram
abandonados, nos Estadqs Unidos, duzentos e cinqüenta e dois campos - atente-se bem; campos e não poços - e que em 1946 foram
abandonados nove mil e cem poços.
O Sr. Plínio Pompeu, -

Num século de exploração.

O SR. LANDULPHQ ALVES - :É claro que se tem que esgotar
os poços, como os campos petrolíferos.
O Sr. Plínio Pompev, -

A culpa não é nossa.

O SR. LANDULPHO ALVES - O petróleo não ocorre em lençóis mais ou menos espessos, como se supunha e como acabei de
salientar. ::Q:le se aloja e111 rochas porosas, isoladas umas das outras,
em lentes, como se chamam, e não em bôlsas inexauriveis.
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O Sr. Plínio Pompeu-V. Ex.ª não aceita a afirmação. Em meu

discurso, porém, aludi a poços do Irã, que há dez anos produzem
petróleo.

O SR. LANDULPHO ALVES - Está certo. Se tivéssemos poços
iguais aos do Irã, seria maravilhoso. Por que, entretanto, vamos deixar de procurar o nosso petróleo?
Estas rochas, mais ou menos extensas de pequenos núcleos, como as imensas massas rochosas, não se podem localizar, com precisão. Hoje, a geofísica pode dizer que elas existem aqui ou ali, mas
não aponta por onde podem ser atingidas, em perfurações certeiras.
:B:ste o ponto que se precisa compreender.
O Sr. Plínio Pompeu -

chada são pequenas.

O que prova que as estruturas de fa-

O SR. LANDULPHO ALVES - Ao lado de pequenos blocos, de
pequenos "ossos moles" - da mesma estrutura dos ossos moles que
vêm à nossa mesa - que, em vez da gordura animal dos nossos cozidos, se acham pejados de petróleo, encontram-se imensas lentes de
quilômetros de extensão e de grandes profundidades igualmente
túmidas de ouro negro, mas que nem sempre são atingidas na perfuração. A circunstância, portanto, não autoriza dizer que não temos petróleo. Talvez não tenhamos atingido ainda a êsses pontos.
Daí a maior ou menor capacidade dos poços e daí não podermos
"achar" que as nossas jazidas são ricas ou pobres, desde que não
as pesquisamos suficientemente.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

Muito bem.

O SR. LANDULPHO ALVES - Nesses dados, Sr. Presidente, no
que tange à produção dos campos petrolíferos da Bahia, não incluí
a última descoberta de que dei notícia a esta casa - de grande poço
em Agua Branca, perto de Catu naquele Estado. E não incluí porque estas notas já estavam escritas quando se constatava aquela
ocorrência, mas principalmente porque se fazia mister estabelecer
confronto com os dados a que se referia o nobre Senador Plínio
Pompeu.
Incluo, nesta altura, os dados que me foram fornecidos pelo
Departamento Nacional do Petróleo sôbre o novo poço:
Profundidade: 1. 286 metros.
Pressão: 1. 800 libras.
Capacidade: 1. 000 barris diários.
21) -24 llOT
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Essa capacidade espera-se seja ultrapassada quando se concluírem - e respondo, agora, ao nobre Senador Plínio Pompeu quando se concluírem, repito, os cálculos exatos sôbre o rendimento
do poço. S. Ex.ª, como engenheiro, sabe perfeitamente o complexo
cálculo de matemática, necessário para se chegar, com certa precisão, ao resultado da capacidade de um poço.
Verifica o Senado que a capacidade do novo poço é estimada
em 1.000 barris diários.
Como, pois, duvidar das possibilidades da produção nacional,
mesmo dos campos baianos que estão sendo pesquisados?
E acrescente-se que êsse poço se acha próximo a um outro de
produção relativamente pequena.
O Sr. Attilio Vivacqua - Permite V. Ex.ª um aparte?
O SR. LANDULPHO ALVES - Com todo prazer.
O Sr. Attílio Vivacq~a - Ouço, como sempre, com grande admiração - o trabalho d~~ V. Ex.ª. A propósito, conceda-me V. Ex.a
,que eu traga um depoin;tento interessante para a história da des·COberta do petróleo na Bahia. Em 1929, o geólogo Sr. Guilherme
Heichineister, que acredito de grande autoridade, porque depois de
ter vindo ao Brasil foi e:specialmente contratado para fazer prospecções e pesquisas na ~ússia - estudou tôda a costa da Bahia
até Itabapoana e, precisamente nessa região, viu um dos pontos
mais auspiciosos para exploração do petróleo no Brasil. ~sse trabalho foi objeto de um relatório que serviu de base a um pedido
.de concessão que não mereceu, todavia, o apoio das nossas autoridades. Rendo homena~em aos nossos geólogos, mas devo também
.fazer as minhas reservas com relação às disputas e polêmicas doutrinárias que têm embaraçado, entre nós, a solução dêsse pro'blema.
O SR. LANDULPHO ALVES ciência.

É

a vaidade em função da

O Sr. Attílio Vivacqua - ~sse o esclarecimento que desejava
acrescentar ao magnífico discurso de V. Ex.ª.
O SR. LANDULPHO ALVES - Em todo caso, Sr. Presidente, o
eminente Senador Plínio Pompeu nos informou que a "média da
produção dos poços norte-americanos é aproximadamente a dos
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da Bahia". Tanto basta para dêstes tirarmos fortunas a colaborarem eficazmente para manter a independência econômica, fundamental à independência política.
S. Ex.ª, Sr. Presidente, deu impressão, por demais melancóü.cà~
das nossas possibilidades, no dizer do nobre Senador Ruy Carneiro,
em aparte que lhe ofereceu.
Não foi tão feliz como o grande escritor José Lins do Rêgo, como nos conta essa grande e nobre figura da literatura brasileira em
suas notas sôbre Volta Redonda, no "O Globo" de 9 de outubro de
1952:
"Como dizia na minha crônica de ontem, Volta Redonda é a maior lição de coisas que os técnicos brasileiros
poderão dar a todos que se interessem pelo futuro do país.
Há pouco, o meu amigo Márcio Alves de Melo Franco
me dizia: "Tenho lido os seus últimos artigos e sinto que
você atravessa um periodo agudo de pessimismo em relação ao Brasil. Quero dar-lhe a oportunidade de você melhorar êste estado de ânimo derrotista. Você quer conhecer
Volta Redonda?"
O Sr. Plínio Pompeu - Considera V. Ex.ª que Volta Redonda
foi solução feliz para a nossa siderurgia?
O SR. LANDULPHO ALVES - Peço ao nobre colega aguardar
um pouco, porquanto já não se trata de petróleo. Refiro-me, no
momento, à opinião de outrem sôbre a siderurgia.
O Sr. Plínio Pompeu -Também eu já tive oportunidade de falar a respeito da siderurgia.
O SR. LANDULPHO ALVES dizia ainda José Lins:

Continuando, Sr. Presidente,

"Aceitei o convite do amigo porque, apesar de todos
os meus momentos de desânimo, sou um homem com restos de fé no Brasil. Sei que há homens capazes, par aí afora, à espera sómente da oportunidade de se revelarem. E
fui a Volta Redonda.
"A siderurgia, a grande, com altos fornos, com verdadeira capacidade de concorrer com americanos e europeus,
só mesmo com a iniciativa de Volta Redonda atingiria à
exploração industrial capaz de nos colocar num plano de
produtor com ficha internacional".
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Volta Redonda estâ no mesmo caso do
petróleo. Quando se falou na construção da grande usina - era eu
então deputado - manifestei-me contra sua atual colocação e a
favor do plano Farquhar, o único que poderia realmente desenvolver a nossa siderurgia.
A solução seria ficar à margem do Rio Doce. O Brasil gastou
bilhões de cruzeiros para instalar a usina em local para onde o
transporte de minério e de carvão é dificílimo, quase impossível
mesmo, além de dar o prejuízo anual de mais de 200 milhões de cruzeiros à Central do Brasil. Se fôsse erguida segundo o plano Farquhar, o transporte de minério, pelo Vale do Rio Doce, seria em
quantidade muito superior ao que vai para Volta Redonda. Segundo
informação que recebi do Coronel Raulino de Oliveira, atual Diretor da Usina, no momento êsse transporte é de cêrca de 600 toneladas, ao passo que, se fôsse o mesmo feito pelo Vale do Rio Doce,
seria de 5 mil toneladas isto é, de nove vêzes mais. Abandonaram o
Vale do Rio Doce, talvez pqr prestígio do então Govêrno do Estado
do Rio, e Volta Redonda ~,~stâ produzindo ferro muito mais caro
do que o importado. Houvéssemos obedecido ao outro plano, isto é,
a usina construida no Vale do Rio Doce, poderíamos, hoje, fazer
concorrência não só à Am~rica do Norte, como a qualquer país exportador. Subindo os trens vazios em busca de minério, o transporte torna-se oneroso e o preço do produto se eleva. Por outro lado,
as condições técnicas da Central do Brasil, não comportam maior
volume de transporte.
O Sr. Plínio Pompeu -

O SR. LANDULPHO AL\rnS - V. Ex.a e.ntende que, por essas razões, não deveríamos instaJar a siderurgia no Brasil?
O Sr. Plínio Pompeu -- Digo, apenas, que a construção da Usina em Volta Redonda foi :solução errada. V. Ex.ª encontrará bem
poucos adeptos no Brasil, do seu ponto de vista.
O Sr. Gomes de Oliveira - O nobre Senador Plínio Pompeu foi
contrário. Houve, porém, muitas opiniões a favor do plano exe..cutado.

O SR. LANDULPHO ALVES - O fato é que Volta Redonda não
·pesa nas nossas divisas.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

nossa siderurgia.

Certos ou errados, criamos a
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O Sr. Plínio Pompeu - Sim; mas se a usina fôsse construída
no Vale do Rio Doce, seria melhor.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Não contesto. Digo que, mal
ou bem, nós a criamos. Com a exploração do petróleo, veremos o que
acontecerá.

O SR. LANDULPHO ALVES - Sr. Presidente, continúo a leitura da opinião do escritor brasileiro:
"A usina montada no Vale do Paraíba é qualquer coisa de excepcional para a América do Sul. Deu-nos ela supremacia no Continente meridional e nos coloca, com o
planejamento já iniciado, em marcha de superar, dentro
de alguns anos, a muitos dos povos seculares da Europa. Vi
Volta Redonda, e mais do que a própria usina, eu vi o homem brasileiro, o nosso admirável povo mestiço, em ação.
Aí é que mais me espantou a lição de coisas que os nossos
metalúrgicos nos ensinam. É ter criado no homem do interior do Brasil aquela mentalidade de técnicos que está
ligada aos operários de Volta Redonda. Podemos dizer que
existe na cidade do aço um homem moderno, o homem
que sabe que de suas mãos há de sair a liberação econômica do país. A usina faz os seus lingotes, os seus trilhos,
as suas chapas e todos os subprodutos essenciais à indústria química, mas o que ela vai gerando de melhor de mais
sólido, de mais essencial mesmo, é o brasileiro novo que
sai de seus laboratórios. Há, e nós sentimos, à primeira
vista, nos operários e mestres de Volta Redonda, uma
mentalidade siderúrgica, qualquer coisa que é mais resistente que o aço, que a qualidade das melhores ligas. Há,
na usina que o Govêrno Federal plantou no vale devorado pela lavoura suicida, uma fábrica de homens missionários".
"Depois da visita exaustiva às forjas, parei uns minutos no quarto do hotel. Cantavam grilos no parque e vinha
no céu uma lua redonda, tôda banhada em ouro. De quando em vez ouvia-se o estouro das máquinas no labor gigantesco. No recolhimento do quarto, do instante da solidão,
tive a certeza de que ainda havia jeito para o Brasil. Là
em baixo estavam milhares de brasileiros, como lastro para o meu otimismo".
E nem outra teria sido, por certo, Sr. Presidente, a impressão
colhida pelo grande escritor, na sua visita às obras da Hidrelé-
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trica de Paulo Afonso, outro salutar exemplo que gera e revigora o
otimismo, a confiança no Brasil e no brasileiro.
A prova das duas grandes emprêsas se repetirá na exploração
do petróleo pelo homem do Brasil e pelo capital nacional, secundado ou não pelo capital estrangeiro obtido por via de empréstimo,
sem qualquer traço de união, repetimos, com as nossas jazidas ou
a nossa exploração do óleo mineral.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Muito bem. Já vamos caminhando, também, pelo esfôrço de alguns brasileiros inteligentes e
abnegados, para enfrentar a era atômica.
O SR. LANDULPHO ALVES - Enquanto isto, Sr. Presidente,
o meu eminente amigo Senador Plínio Pompeu assim se exprimia
no discurso em aprêço (página 6. 027-1):
"Não creio que para ela acorram capitais privados, a
não ser compulsório".
"Os que têm receio do capital estrangeiro, fiquem
tranqüilos, porque ninguém aplicará espontâneamente o
seu dinheiro numar indústria administrada pelo govêrno".
1

O Sr. Plínio Pompeu -- V. Ex.ª, com certeza, não aplicaria o
seu dinheiro numa emprês;:i. assim administrada.
O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero
ao nobre orador que faltam dois minutos para término da hora do
expediente.
O SR. PLÍNIO POMPE:U (Pela ordem) - Sr. Presidente, peço
a V. Ex.ª consulte o Senado sôbre se consente na prorrogação regimental da hora do expediente, a fim de que o nobre senador Landulpho Alves conclua sua brilhante oração.
O SR. PRESIDENTE -- O plenário acaba de ouvir o requerimento formulado pelo nobre Senador Plínio Pompeu.
Os Senhores Senadores que concedem a prorrogação da hora
do expediente, a fim de qµe o Senador Landulpho Alves termine
seu discurso, queiram permanecer sentados. (Pausa).
Está concedida.
Continua com a palavra o nobre Senador Landulpho Alves.
O SR. LANDULPHO ALVES- Sr. Presidente, agradeço ao nobre Senador Plínio Pompeµ, o haver tomado a iniciativa de reque-
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rer a prorrogação da hora do expediente, e ao Senado tê-la concedido.
Sr. Presidente, referia-me eu ao discurso do honrado Senador
Plínio Pompeu quando V. Ex.ª anunciou que estava a esgotar-se a
hora do expediente.
Nesse discurso, respondendo a aparte do Senador Kerginaldo
Cavalcanti, termina S. Ex.ª por afirmar (página 6. 027-2):
"Permita-me o nobre representante do Rio Grande do
Norte: não entendo que a exploração deva ser livre, tanto
para nacionais, como para estrangeiros: pretendo que ela
pode ser feita tanto com ·capitais nacionais como com estrangeiros, mas sempre sob contrôle do govêrno".
Achei confuso êsse ponto do discurso de S. Ex.ª, já que sua opinião é de que se afaste o contrôle governamental.
O Sr. Plínio Pompeu - Perdoe-me V. Ex.ª, mas, em meus discursos, sempre fui partidário do contrôle governamental na exploração do petróleo. Julgo que leis idênticas às do Canadá devem ser
aplicadas ao Brasil. Lá o petróleo só pode ser explorado por companhias canadenses, como sucede no Canadá, sob contrôle do Govêrno, sob leis canadenses, e não por companhia estrangeira. Sou
contra a exploração do nosso petróleo por companhias estrangeiras.
Desde que se organizem no Brasil, as nossas leis garantirão a nossa soberania, sem precisar que o capital seja brasileiro ou estrangeiro.
O SR. LANDULPHO ALVES -

De certo não se recordou, no
momento, o Senador Plínio Pompeu que os trustes, isto é o capital
estrangeiro são supergovernos, querem controlar os governos em
lugar de serem controlados. E a prova é o trabalho que estão dando
agora ao Estado norte-americano, que os leva às barras dos tribunais daquele país.
Acha S. Ex.ª, que não se deve atribuir a uma emprêsa uma das
funções no processo de pesquisa, exploração e distribuição dos produtos de petróleo, e a outra uma qualquer dessas fases da exploração, porque os lucros que deveriam ser aplicados, nem sempre o
são, e explica:
"Todos nós sabemos como podem ser burlados e desviados êsses lucros".
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Assim, Sr. Presidente, segundo S. Ex.a., só não são burlados e
desviados os lucros que nos viessem a caber na exploração do nosso petróleo pelo monopólio estrangeiro. É muita confiança nos homens de fora e nenhuma nos nossos.
Perdão, não disse tal coisa. Afirmei,
sim, que a exploração do petróleo deve ter um carãter integral. Não
se pode confiar parte dela, ou seja, a de destilaria, a particulares·
ficando o govêrno com o restante. Quem explora o petróleo deve
arcar com tôda responsabilidade. Ainda mais: é de notar que a
prospecção e o transporte são aspectos bastante problemãticos no
que toca a lucros, o qual reside exclusivamente na destilação e na
distribuição. V. Ex.a. advoga seja entregue a particulares justamente a parte lucrativa, cabendo ao govêrno os ossos, a que V. Ex.ª
hâ pouco se referiu.
O Sr. Plínio Pompeu -

O SR. LANDULPHO 4LVES- Sr. Presidente, eu prefiro pensar, ao contrário, no que tpca ao cartel do petróleo e aos açambarcadores. E parece que esto1,1 certo, por tantos outros motivos e porque agora mesmo, o govêrno norte-americano os chama a juízo
para pagarem enormes quantias por sonegações. E o govêrno brasileiro lhes cobra uma dívida sonegada de mais de um bilhão de
cruzeiros. Quero referir-me à dívida do IAPETC, assunto levado
aos tribunais e devidamente decidido. No entanto, a parte vencida
não se submeteu à decisf~o, pois ainda não pagou a dívida. Há
também dívidas dessas emprêsas relativamente à venda de álcool
misturado à gasolina, que consta ascendera a mais de duzentos
milhões de cruzeiros. E dizem que nós não temos dinheiro para explorar petróleo! Só essas emprêsas nos devem um bilhão e duzentos
milhões de cruzeirosl
Não deve o eminent~~ Senador preocupar-se com a suposta
maior capacidade do cap;ital estrangeiro para explorar e industrializar o nosso negro ouro fluido.
O Sr. Plínio Pompeu -- Pergunte V. Ex.ª ao Senador Alencas-

tro Guimarães quanto o

~ovêrno

também deve ao IAPTEC.

O SR. LANDULPHO ALVES - Não se deve preocupar com êsse
arranha-céu de cruzeiros ~mpilhados, dos lucros e aplicações dessa gente no Oriente Médio. Os cálculos de que resultam as cifras a
que alude a propósito daquela exploração petrolífera são cãlculos
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feitos nos Estados Unidos e no Canadá ... São tão fantàsticamente
exagerados que mais parecem referir-se a algum petróleo extraído
de Júpiter, de Marte ou da Lua, ou de esferas de óleo bruto perdidas nos poços siderais ...
Chegam a ser exagerados os dados que se apresentam e que
se lançam sem devido exame, contra as nossas possibilidades de
emprêgo de capital e de energia brasileira na exploração do petróleo.
O Sr. Plínio Pompeu- V. Ex.ª poderá dizer-me onde colheu os

dados a que se está referindo?

O SR. LANDULPHO ALVES - Estou apenas a fazer apreciação sôbre os dados que V. Ex.ª apresentou no seu discurso no que
diz respeito ao Extremo Oriente. Julgo-os exageradíssimos.
O Sr. Plínio Pompeu - Os nossos técnicos vão colhêr informações nas companhias estrangeiras. Eu fui buscá-las nas maiores autoridades do mundo no terreno petrolífero, de professôres
das Universidades de Filadélfia e Pensilvânia.

O SR. LANDULPHO ALVES - É necessário conhecer bem
a fonte estrangeira onde V. Ex.ª foi procurá-las.
O Sr. Plínio Pompeu -

sidades dos Estados Unidos.

Citei professôres das maiores Univer-

O SR. LANDULPHO ALVES - É necessário saibamos onde
buscar, no estrangeiro, os verdadeiros dados.
E não podemos, sequer, pensar no mundo da lua, Sr. Presidente, quando temos em vista o problema brasileiro do petróleo
e muito menos quando haja quem descuidadamente imagine a
sua solução com a ajuda do truste internacional ... Fantasias para
os nossos ingênuos, ou postas em uso pelos nossos desprevenidos
interessados na entrega da economia petrolífera brasileira ao contrôle tentacular dos açambarcadores de fora.
Desejo, agora, Sr. Presidente, tecer alguns comentários sôbre a Petrobrás.
26-24397
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PETROBRAS
Sr. Presidente, o Senado conhece a origem do projeto da
Petrobrâs, emanado do Poder Executivo.
Não podia o Govêrno ficar indiferente ao crescimento assoberbante do consumo de derivados do petróleo no Pais, nem se dispunha a deixar em marcha lenta a pesquisa, a perfuração a lavra
e a refinação do petróleo nacional. Era imperioso resolver o problema brasileiro.
O consumo dos derivados do petróleo no país passara de
34.000 (trinta e quatro mil) barris diários média correspondente
a 160 litros, em 1935 para cêrca de 100. 000 (cem mil) barris em
1950. O seu custo se alteava de Cr$ 676. 000. 000,00 (seiscentos
e setenta e seis milhões de cruzeiros) em 1945, para ........... .
Cr$ 2.386.000.000,00 (dois ~ilhões, trezentos e oitenta e seis milhões
de cruzeiros) em 1950. Em 1951, essas cifras já foram de 119.000
(cento e dezenove mil) barris, diários, correspondentes a ..... .
Cr$ 3.850.000.000,00 (três bilhões, oitocentos e cinqüenta milhões
de cruzeiros) anuais. A ei.3timativa para os anos de 1956 e 1961
são de ordem de 250.000 (duzentos e cinqüenta mil) barris diários e 486.000 (quatrocentos e oitenta e seis mil) barris diários,
ou seja, de Cr$ 7.425.000.000,00 (sete bilhões, quatrocentos e
vinte cinco milhões de cru~eiros), e 14.300.000.000,00 (quatorze bilhões e trezentos milhões de cruzeiros), anuais respectivamente.
Acredito que esta estimativa esteja muito aquém do que se verificará em 1961, de vez que o consumo já dobrou de 1946 para 1950,
ao passo que o País experimenta um desenvolvimento que mais se
ajusta na proporção geométrica que na aritmética. Nesse ponto,
pois, estou mais propenso a aceitar a previsão do Ministro Bittencourt Sampaio, para o ano de 1961, que é de 738.000 (setecentos
e trinta e oito mil) barris diários, na base de uma taxa de crescimento de 20% anuais.
Seja como fôr, Sr. Presidente, o problema se revela de suma
gravidade à vista dessas cifras e do ritmo acelerado do progresso
brasileiro.
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(Volume em 1.000 barris diários de óleo cru correspondente
aos derivados consumidos; valor em Cr$ 1.000.000,00 dos derivados, segundo a exposição de motivos da Petrobrás).
ANO

1945 .......................................... .
1946........................................ .
1947........................................ .
1948.... ; ................................... .
1949........................................ .
1950........................................ .
1951. ....................................... .
1952........................................ .
1953: ....................................... .
1954 ......................................... .
1955........................................ .
1956........................................ .
1957........................................ .
1958 ........................................ .
1959 ........................................ .
1960........................................ .
1961. ....................................... .

l 000 b/d

Cr$ milhão/ano
(cm divisa)

34
49
61
69
81
99

676,!l
990,a
1.443,7
2.061,a
2.132,2
2.386,'!
3.850,0
4.174,0
4.925,0
5. 713,0
6.513,0
7.425,0
8.464,0
9.64!l,O
11.000,0
12.540,0
14.296,0

119

143
169

195

222
253
288
328
374
426
486

Se o aspecto geral é êsse que se vê dos quadros examinados,
no que respeita ao valor do óleo bruto e derivados importados
em moeda nacional, correspondente à cobertura das divisas do
intercâmbio à base de Cr$ 0,40, por litro, não devemos perder de
vista outro aspecto igualmente da matéria. É que, na realidade,
o produto que nos chega a cêrca de Cr$ 0,40 o litro é pago pelo
consumidor à base de Cr$ 1,80 (prêço médio dos derivados), o
que importa em dizer que gastaremos (para o caso de 1956) ....
Cr$ 7.425.000.000,00 (sete bilhões, quatrocentos e vinte cinco milhões de cruzeiros) ...
O Sr. Plínio Pompeu -

é explorado.

Para V. Ex.ª ver como o povo brasileiro

O SR. LANDULPHO ALVES - ...para pagar os produtos importados, ou seja, pela sua importação, ao passo que o custo dêsses mesmos produtos para o consumidor, indivíduo ou sociedade,
será coisa aproximada, se não superior, a Cr$ 26.280.000.000,00,
(vinte e seis bilhões, duzentos e oitenta milhões de cruzeiros).
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o Sr. Plínio Pompeu - E para explorar o petróleo, o Govêrno
propõe agora um aumento de 69,6%, concorrendo assim aumentar
ainda mais o custo da vida.
O SR. LANDULPHO ALVES - O quadro seguinte exprime
o fato no período dos anos referidos; incluídos naturalmente os
lucros do vendedor e intermediários, tributos etc.:
ANO

Consumo
1 000 b/d

Divisas
Cr$ milhão/ano

Gasto de
consumidor
Cr$ milhão/ano

1945.....•...................
1946.........................
1947..........................
1948..•.•••..................
1949. ·'······· ...............
1950......•..................
1951 .........................
1952.........................
1953..•......................
1954...•.....................
1955.........................
1956.........................
1957..•......................
1958.•••.••..................
1959............ '' .... ·........
1960.............. ' ..........
1961 .. ·'··· ..................

34
49
61
69
81
99
119
143
169
195
222
253
588
328
374
426
486

676,9
990,3
1.443,7
2.061,3
2.132,2
2.386,4
3.850,0
4.174,0
4.925,0
5. 713,0
6.513,0
7.425,0
8.464,0
9.649,0
11.000,0
12.540,0
14.296,0

3.574,1
5.150,9
6.412,4
7.253,3
8.514,7
10.406,9
12.509,3
15.032,2
17.764,3
20.498,4
23.336,0
26.595,4
30.274,7
34.481,2
39.314,9
44. 786,1
51.088,3

1

Vale dizer que, se não forem aumentados os preços atuais em
1957, o consumidor, ou seja, o povo estará pagando pelo produto
do petróleo que consome, quantia pràticamente igual à renda
atual da República estimada pela União em cêrca de ......... .
Cr$ 30.000.000.000,00 (trinta bilhões de cruzeiros).
1:: êsse mercado que o cartel internacional do petróleo não
quer perder.
Não é verdade que êle queira ajudar-nos no desenvolvimento
econômico e no progresso do Brasil como alega. Nunca êsse propóaito teria passado pela cabeça de seus gestores.
Ao contrário, êle não quer a exploração das nossas jazidas, o
que importaria na perda d)'.! enorme mercado e na criação de grande concorrente. Por isso querem êsses ·trustes ·, o contrôle, baseado na concessão.

-397O Sr. Plínio Pompeu - V. Ex.ª disse que o petróleo chega ao
Brasil ao preço de quarenta centavos o litro e que os impostos
obrigam as companhias a vendê-lo por um cruzeiro e oitenta e
tantos centavos. No entanto, o Govêrno para explorar o nosso petróleo propôs um aumento nesse preço de 69%. Sendo a produção
do petróleo na Bahia mais dispendiosa do que a estrangeira, o
aumento, em lugar de ser de um, será muito maior. O Govêrno lança
essa taxa de noventa centavos sôbre o petróleo da Bahia, enquanto,
sôbre o estrangeiro, o aumento foi de um cruzeiro e quarenta e
poucos centavos.

O SR. LANDULPHO ALVES -

É

para V. Ex.ª ver.

O que nos preocupa, o que nos aflige, é não têrmos cobertura
em divisas para essa montanha de gastos em ouro que o petróleo
representa. Custe o que custar, mais tarde resolveremos os nossos
problemas quando a cobertura fôr em dinheiro papel.
O Sr. Plínio Pompeu -

remos.

Sem o capital estrangeiro não o te-

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti _; :tl:sse é o segundo aspecto, porque o primeiro é ter petróleo, seja como fôr.

O Sr. Plínio Pompeu - Se fôsse só êsse problema 1... A verdade é que nos assoberbam centenas de problemas insolúveis, tais
como o da saúde pública e o do trigo.
O SR. LANDULPHO ALVES
é insolúvel.

Nenhum dêsses problemas

O Sr. Plínio Pompeu - São, porque não temos dinheiro e
não podemos atacá-los todos ao mesmo tempo.
O SR. LANDULPHO ALVES - Todos terão solução desde que
queiram dá-las.
Como se vê dêsse quadro, uma outra vantagem imensa se
revela da exploração, industrialização e distribuição do petróleo e
derivados no Pais - a de podermos reduzir o preço dos produtos
ao consumidor, reduzindo o imenso dispêndio que êle faz e terá
que fazer, cada vez maior, talvez.
Uma simples redução de 10% (dez por cento) no preço do produto nacional das diversas categorias, daria, como se vê, uma
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redução nos gastos pelo consumidor nacional de ............. .
Cr$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de cruzeiros), no ano em aprêço.
Nada há de novo nisto. Foi dêsse modo que a Argentina aliviou a economia do país, em cêrca de Cr$ 416.000.000.000,00 (quatrocentos e dezesseis bilhões) de pesos, como vimos em parte anterior dêste meu discurso.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti - Permite V. Ex.ª outro aparte?
(Assentimento do orador). Atentemos para o seguinte: primeiro,

mão de obra brasileira quer dizer, paga em cruzeiros; segundo, gasolina, óleos, lubrificantes, pagos em cruzeiros. Vê o nobre colega
que só isso representa uma grande parcela.
O SR. LANDULPHO ALVES-Tudo pago em cruzeiros, até as
destilarias que nos virão trazer aqui, não tenhamos dúvida. Façamos nossas leis porque as destilarias têm interêsse em ganhar dinheiro. Não é outra a experiência da nossa terra.
O Sr. Kerginaldo Cavalpanti - Há ainda uma hipótese: sobrevindo uma guerra, teremos petróleo à nossa disposição.
1

O SR. LANDULPHO AI.~VES - Nas mãos dos açambarcadores
internacionais do petróleo é que jamais teriamas essa redução;
antes, o aumento é que deveríamos esperar.
Dai a situação quase alarmante que o Govêrno resumiu no seguinte trecho, da publicaçã.o oficial sob o titulo '-'Os Fundamentos
da Petrobrás", organizada i:;ior técnicos de alto conceito:
"Afigura-se perfeitamente previsível que, se o problema do petróleo não fôr atacado com seriedade nos próximos anos, antes de alcançarem as importações de óleo bruto e derivados a casa dos 10 bilhões de cruzeiros por ano. o que poderá ocorr~r antes de 1956, se os preços internacionais subirem - o Brasil será compelido pelas circunstâncias a racionar o consumo, com tôdas as suas conseqüências danosas para economia e defesas nacionais. Para evitar essa calamidade, terá de enfrentar o problema na escala adequada, mobilizando os recursos financeiros e humanos indispensáyeis aos custosos empreendimentos que
precisam ser levados a têrmo".
Partindo dos dados representativos do têrmo médio de empreendimentos dessa ordem, nos Estados Unidos, chegou o Govêrno à
conclusão de que há necessidade, para instalações e aparelhamen-
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tos capazes de fazer face a um consumo correspondente a 250.000
(duzentos e cinqüenta mil) barris diários de óleo bruto, em 1958,
de:
U.S.$
625.000.000,00
250.000.000,00
375.000.000,00

Para pesquisa e lavra ..................... .
Para refinação ........................... .
Para transporte e distribuição ............. .

1 250.000.000,00
ou seja, em moeda brasileira, Cr$ 25.000.000.000,00 (vinte e cinco
bilhões de cruzeiros).
Para 1961, seriam precisos, para essas instalações e necessidades outras decorrentes, U. S. $ 2.400.000.000,00, ou seja ......... .
Cr$ 48.000.000.000,00, (quarenta e oito bilhões de cruzeiros), admitida a necessidade apenas de 480. 000 (quatrocentos e oitenta mil)
barris de óleo bruto a industrializar naquele ano para o consumo
diário nacional e à base atual dos preços.
Calcula o Govêrno para o período de 1952, a 1961, mantidos os
preços em tôrno da base atual, o que não nos parece provável.
Ano
1952
1953

1954
1955

1956

1957
1958
1959
1960
1961

Milhões Cr$

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

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

2.400
2.600
2.600
2.720
3.100
3.500
4.000
4.600
5.200
5.800

Examinados êsses aspectos do problema, fácil foi concluir que
os lucros que advenham das refinarias em operação e em montagem
e dos petroleiros, em boa hora adquiridos, seriam insuficientes para
fazer face ao investimento que a solução global do problema está a
impor. Daí a necessidade de mobilizar novos recursos.
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Por outro lado, empenha-se o Executivo em dar ao problema
solução nacionalista de acôrdo com as aspirações de todo o país.
A tributação era o meio mais adquado para alcançar os fundos
imprescindíveis, pelo que foi ela adotada no projeto da Petrobrás. O
empréstimo no estrangeiro seria solução fácil de alcançar, não fôsse o fim a que se destinaria, combatido tenazmente pelo truste internacional do petróleo.
Respeitado o limite técnico de tribulação das atividades produtoras - diz o Govêrno - e verüicado que "a participação do capital privado nacional, como o caudatário do oriundo do poder público não prejudicaria em coisa alguma o contrôle oficial da emprêsa governamental a ser criada, nem exigiria revisão da legislação
nacionalista vigente; e ainda que: "a associação compulsória de
grande massa de cidadãos aos empreendimentos programados viria
aliviar os encargos financeiros do poder público e distribuir de forma mais justa o ônus da solução do problema do petróleo", traçou
por esta forma o Executivtj, o plano da Petrobrás:
"Os investim1.mtos até agora realizados em trabalhos
de petróleo no nosso país conseguem principalmente a
transportes e distribuição (companhias estrangeiras grossistas e. postos de venda) mais de 3 bilhões de cruzeiros
petroleiros do C.!l,f.P. 620 milhões de cruzeiros, e diversas
emprêsas 20 milhpes de cruzeiros: oleoduto Santos - São
Paulo 180 milhões de cruzeiros sem deduzir o débito). Em
refinarias as invefsões oficiais aproximam-se de Cruzeiros,
Mataripe, Cr$ 150 milhões. Cubatão Cr$ 450 milhões, até
agora, e as particulares cêrca de 200 milhões de cruzeiros
ou sejam 800 milhões de cruzeiros. Em pesquisa e lavra,
as inversões devem ultrapassar de pouco a casa de 1 (um)
bilhão de cruzeirQs, mas ainda com rendimento muito baixo pela insuficiêriLcia e lentidão das inversões e pelas dificuldades da administração no serviço público. O total das
inversões oficiais e privadas. Aproxima-se portanto de 6
(seis) bilhões de i,'.!ruzeiros sendo 4/6 em transporte e dis·
tribuição, menos çie 1/6 em refino e pouco mais do 1/6 restante em pesquisa e lavra.
O SR. PRESIDENTE - Pondero ao nobre orador que faltam
apenas dois minutos para o término da prorrogação do expediente.
O SR. LANDULPHO ALVES - Já vou terminar.
"O plano da Petrobrás, como concretizado no anteprojeto governamental, visa:
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