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NO PROGRAMA de publicação dos "Documentos Parlamenta-
res", destinamos especial atenção à política nacional do 

petróleo. 
• • • • L f. :· j .~ 

Não nos limitamos a acompanhar os debates realmente legis-
lativos, que se seguiram à entrega ao Congresso Nacional, em·195·1, 
do projeto criando a Petrobrás. Deliberamos dar 'ao assunto ampli~ 
tude maior, de modo a tornar mais completo o conhecimento da 
matéria. Subordinamos o tema petróleo a uma esquemática, bus-
cando nos textos consitucic-n.ais vigentes logo depois da Indepen-
dência, a fonte inicial de referência. Apuramos, pois, exertos 
das Constituições de 1824, 1890 (provisória), 1891, 1926 (reforma), 
1934, 1937 e emendas, e de 1946. 

Claro que o legislador, nesses textos, não alude direta e exclusi-
vamente ao petróleo. Refere-se à propriedade nacional, à compe-
tência dada ao Congresso de legislar sôbre desapropriação nos casos 
de necessidade pública, às minas e jazidas minerais, às riquezas do 
subsolo. Como riqueza, na categoria de jazida, o petróleo seria 
assim considerado . 

Concluída a coletânea de textos constitucionais, de leis e de-
cretos-lei, decretos legislativos, decretos, resoluções, circulares e 
portaria, enfeixados neste primeiro volume, vasto material compõe 
a história econômica do petróleo nacional. São os estudos espe-
cializados, os memoriais, as investigações oficiosas e particulares 
que se estenderam durante largo período, incluídos em dois volu-
mes da segunda parte. E' a fase polêmica do petróleo. Duas cor-
rentes advogam pontos de vista opostos: há os que acreditam e os 
que não acreditam na existência de petróleo no subsolo do Brasil. 
E nesse passo os documentos desdobram uma série de episódios, 
cuja trama se aproxima por vêzes do romanesco. 

Voltamos na terceira parte a reunir outra categoria de legis-
lação que precedeu ao projeto da Petrobrás . Trata-se de projetos, 
de requerimentos, de docurúentos parlamentares que não alcan-
çaram a maturicladP necessária a um.a autêntica política sôbre a 
matéria. 

Na quarta parte estendêmo-nos sobre a Petrobrás: da entrega 
do projeto à Câmara dos Deputados até sua tramitação final, com 



passagem pelo Senado Federal e reunião do Congresso para decidir 
sôbre o veto. 

Por fim, na quinta parte, coligimos os inquéritos da comissão 
especializada, sôbre a Petrobrás em atividade. 

Como se pode observar por êsse roteiro, tivemos de remontar 
a longo período anterior ao da decisão oficial, ·que encontrou na 
Petrobrás o caminho a ser seguido pelo govêrno em sita política 
estatal de exploração e industrialização do petróleo . O conheci-
mento dêsses antecedentes, de alguns antecedentes seria melhor 
acrescentar, porquanto reconhecemos as dificuldades encontradas 
e estamos certos de que grande parte alheia à documentação par-
lamentar escapou à nossa pesquisa, favorece o exame das condições 
em que se teorizava e se praticava a propósito de petróleo . 

Problema de repercussão universal, agitou mais de uma gera-
ção nos últimos quarenta anos . Acompanhando o rítmo da revo-
lução industrial mais intensa em nossos dias, a corrida em busca 
do petróleo faz parte da mpderna história econômica, sublinhada, 
quase sempre, por episódiqs de acentuada tragicidade. O Brasil 
não podia ficar à margem dos conflitos. Também em nossas fron-
teiras o petróleo arrastou multidões, conduziu o espetáculo, tornou-
-se em combustível por exoelência a inflamar idéias e a conduzir 
correntes políticas . Não chegou a dividir a Nação nem transformou 
o país em terra conflagrada. Mas graças ao petróleo assistimos a 
uma tomada de consciência dos problemas nacionais, através de 
uma visão, talvez exagerada, outras vêzes ultracionalista, dos acon-
tecimentos internacionais. Houve erros. Houve exageros. Mas o 
principal foi alcançado: definiu-se a política nacional do petróleo 
e a tese do monopólio estatal estratificada na Petrobrás é uma 
primeira etapa de esfôrço e (i,e êxito. O certo é que vivemos o drama 
do petróleo com intensidade. 

Ao lançar o primeiro volume de "Documentos Parlamentares" 
sôbre o petróleo, a Diretoria de Documentação e Publicidade da 
Câmara dos Deputados espera ter alcançado o objetivo de favorecer 
o estudo da economia nacional, de nossa história econômica, tra-
zendo à divulgação páginas que refletem ao vivo o que ocorreu 
na batalha parlamentar do petróleo, quando se procurava definir 
uma política, uma orientq,ção, uma diretriz hoje firmada pela 
Petrobrás. 



TEXTOS CONSTITUCIONAIS 

CONSTITUIÇÃO POLiTICA DO IMPÉRIO DO BRASIL 

(25 de março de 1824) 

Art. 179. 
§ 22 - E' garantido o direito de propriedade em tôda a sua 

plenitude. Se o bem público, legalmente verificado, exigir o uso e 
emprêgo da propriedade do cidadão, será êle previamente indeni-
zado do valor dela. A lei marcará os casos em que terá lugar esta 
única exceção e dará as regras para se determinar a indenização. 

CONSTITUIÇÃO PROVISÓRIA DA REPiJBLICA 

(Dec. n.O 510, de 22-6-1890) 

Art. 33 - Compete privativamente ao Congresso Nacional: 
N.0 31 - Legislar sôbre terras de propriedade nacional, e 

minas. 
Art. 72. 
§ 18 - O direito de propriedade mantém-se em tôda a sua ple-

nitude, salvo a desapropriação para necessidade, ou utilidade pú-
blica, mediante indenização prévia. 

CONSTITUIÇÃO DE 24 DE FEVEREIRO DE 1891 

Art. 34 - Compete privativamente ao Congresso Nacional: 
N.0 29 - Legislar sôbre terras e minas de propriedade da 

União. 
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Art. 64 - Pertencem aos Estados as minas e terras devolu-
tas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União sô-
mente a possessão de território que fôr indispensável para a de-
fesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas 
de ferro federais. 

Art. 72. 
§ 17 - O direito de propriedade mantém-se em tôda a sua ple-

nitude, salva a desapropriação por necessidade ou utilidade pú-
blica. As minas pertencem aos proprietários do solo, salvas as li-
mitações que forem estabelecidas por lei a bem da exploração 
dêste ramo de indústria . 

REFORMA CONSTITUCIONAL DE 7 DE SETEMBRO DE 1926 

Art. 72. 
§ 17 - O direito de propriedade mantem-se em tôda a sua 

plenitude, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pú-
blica, mediante indenização prévia: 

a) as minas pertence;m ao proprietário do solo, salvo as limi-
tações estabelecidas por lei, a bem da exploração das mesmas . 

b) as minas e jazidas minerais necessárias à segurança e de-
fesa nacionais, e as terras onde existirem não podem ser transfe-
ridas a estrangeiros . 

CONSTITUIÇÃO DE 16 DE JULHO DE 1934 

•••••••••••••••••••• 1' .................................... .  

Art. 113. 
§ 17 - E' garantido o direito de propriedade, que não poderá 

ser exercido contra o interêsse social ou coletivo, na forma que a 
lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade pú-
blica far-se-á nos têrmos qa lei, mediante prévia e justa indeniza-
ção. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intes-
tina, poderão as autoridad~s competentes usar da propriedade par-
ticular até onde o bem público o exija, ressalvado o direito à inde-
nização ulterior. 
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Art. 116 - Por motivo de interêsse público e autorizada em 
lei especial, a União poderá monopolizar determinada indústria ou 
atividade econômica, asseguradas as indenizações devidas, confor-
me o Art. 113, N.0 17, e ressalvados os serviços municipalizados ou 
de competência dos poderes locais. 

Art. 119 - O aproveitamento industrial das minas e das ja-
zidas minerais, bem como das águas e da energia hidráulica, ainda 
que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão 
federal, na forma da lei. 

§ 1.º - As autorizações ou concessões serão conferidas exclu-
sivamente a brasileiros ou a emprêsas organizadas no Brasil, res-
salvada ao proprietário preferência na exploração ou participação 
nos lucros. 

§ 2.º - O aproveitamento da energia hidráulica, de potência 
reduzida e para uso exclusivo do proprietário, independe de auto-
rização ou concessão. 

§ 3.º - Satisfeitas as condições estabelecidas em lei, entre as 
. quais a de possuírem os necessários serviços técnicos e administra-
tivos, os Estados passarão a exercer, dentro dos respectivos terri-
tórios, a atribuição constante dêste artigo .. 

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

Art. 118 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como 
as quedas d'água, constituem propriedade distinta do solo para o 
efeito de exploração ou aproveitamento industrial. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••• 

CONSTITUIÇÃO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1937 

Art. 143 - O aproveitamento industrial das minas e das ja-
zidas minerais, das águas e da energia hidráulica, ainda que de 
propriedade privada, depende de autorização federal. 

§ 1.º - A autorização só poderá ser concedida a brasileiros, 
ou emprêsas constituídas por acionistas brasileiros reservada ao 
proprietário preferência na exploração, ou participação nos lucros. 
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Art. 144 - A lei regulará a nacionalização progressiva das 
minas, jazidas minerais e quedas d'água ou outras fontes de ener-
gia , assim como das indústrias consideradas básicas ou essenciais 
à defesa econômica ou militar da nação. 

LEI CONSTITUCIONAL N.0 4, DE 20-9-1940 

(Emenda ao Art. 20) 

Artigo único - E' da competência privativa da União, além 
dos poderes que lhe atribui o Art. 20 da Constituição, o que tributar 
a produção e o comércio, a distribuição e o consumo, inclusive a 
importação e a exportação de carvão mineral nacional e dos com-
bustíveis e lubrificantes líquidos de qualquer origem. 

O tributo sôbre combustíveis e lubrificantes líquidos terá a 
forma de impôsto único, inpidindo sôbre cada espécie de produto. 
De sua arrecadação caberá aos Estados e Municípios uma quota-
parte proporcional ao consumo nos respectivos territórios, a qual 
será aplicada na conservação e no desenvolvimento das suas rêdes 
rodoviárias . 

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

LEI CONSTITI!CIONAL N.0 6, DE 13-5-1942 

(Emenda o § 1.'l/ do Art. 143 da Constituição) 

Artigo único - O § 1.º do Art. 143 da Constituição fica 
assim redigido: 

"A autorização só será concedida a brasileiros, ou emprêsas 
constituídas por acionistas brasileiros, podendo o govêrno, em cada 
caso, por medida de conveniência pública, permitir o aproveita-
mento de quedas d'água e outras fontes de energia hidráulica a 
ernprêsas que já exercitem utilizações amparadas pelo § 4.º ou as 
que se organizem corno sociedades nacionais, reservada sempre ao 
proprietário preferência na exploração, ou participação nos lucros". 
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CONSTITUIÇÃO DE 18 DE FEVEREIRO DE 1946 

Art. 152 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como 
as quedas d'água constituem propriedade distinta do solo para o 
efeito de exploração ou aproveitamento industrial. 

Art. 153 - O aproveitamento dos recursos minerais e de ener-
gia hidráulica depende de autorização ou concessão federal, na 
forma da lei. 

, § 1.º - As autorizações ou concessões serão conferidas exclu-
sivamente a brasileiros ou a sociedades organizadas no País, asse-
gurada ao proprietário do solo preferência para a exploração. Os 
direitos de preferência do proprietário do solo, quanto às minas e 
jazidas, serão regulados de acôrdo com a natureza delas. 



LEIS 

LEI N.0 3.644, DE 31-12-1918 

(Lei orçamentária para o ano de 1919) 

.........................................................  
Art. 20 - O carvão de pedra e o óleo de petróleo, quando im-

portados para servir de combustível, pagarão a taxa de 2 % , de 
conformidade com a circular do Ministério da Fazenda, n.º 73, de 
11-10-1916. 

1 

Art. 50 - O óleo de petróleo bruto, importado pelos lavrado-
res para combus.tível de n:i.áquinas agrícolas, gozará de isenção de 
direitos de importação, in~lusive a taxa de expediente. 

* * * 
LEI ~.0 4.793, DE 7-1-1924 

Fixa a despesa geral da Reriública para o exercício de 1924. 

Art. 175 - E' o Govêrno autorizado: 

, II - A incrementar as pesquisas de petróleo feitas pelo Servi-
ço Geológico e adquirir o material necessário para êsse fim, po-
dendo despender com êsse~ trabalhos, além do crédito estabelecido 
na Verba 7.ª, relativa a tais serviços, até a importância de 2 mil 
contos de réis, para cuja despesa fará as necessárias operações de 
crédito . 

.... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 
* * * 
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LEI N.0 120, DE 22-10-194'1 

A.utori~a o Poder Executivo a abrir, pelo Conselho Nacional do Petróleo, o 
crédito especial de Cr$ 25.000.000,00, para a criação da Refinaria Na-
cional de Petróleo S. A. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
Art. 1.º. É o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Con-

selho Nacional do Petróleo, o crédito especial de vinte e cinco mi-
lhões de cruzeiros (Cr$ 25.000.000,00), para atender às despesas 
com a constituição e instalação, na forma do Decreto-lei n.0 9. 881, 
de 16-9-1946, da Refinaria Nacional de Petróleo S. A., bem assim 
com a construção, no Estado da Bahia, de uma refinaria para tratar 
o petróleo brasileiro. 

Art. 2.0 A importância a que se refere o Art. 1.º será res-
tituída à União pela Refinaria Nacional S.A. depois de constituída, 

. mediante a entrega de vinte e cinco mil (25. 000) ações no valor 
de mil cruzeiros (Cr$ 1. 000,00) cada uma, correspondente à quota 
de cinqüenta por cento (50%) do capital social, a ser subscrita, 
pela União, incorporando-se à sociedade todos. os bens que tiverem 
sido adquiridos para a refinaria. 

Art. 3.0 É o Conselho Nacional do Petróleo autorizado a rea-• 

lizar, por intermédio da Comissão nomeada nos têrmos do Decreto-
lei n.0 9. 881, de 16-9-1946, uma operação de crédito com o Banco 
do Brasil S. A., até a importância de vinte e cinco milhões de cru-
zeiros (Cr$ 25. 000. 000,00) correspondente à quota de cinqüenta 
por cento (50%) do capital, a ser oferecido à subscrição pública. 

Parágrafo único. A Refinaria Nacional de Petróleo S. A. ficará 
sub-rogada aos direitos e obrigações decorrentes da operação de 
crédito de que trata êste artigo. 

Art. 4.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1947, 126.º da Independência 
e 59.º da República. 

EURICO G. DUTRA 

José Vieira Machado 
("Diário Oficial" de 25-10-47) . 

* * * 
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LEI N.0 302, DE 13-7-1948 

Estabelece normas para a execução do § 2.0 do Art. 15 ela Constttuição 
Federal, na parte referente à tributação d:e lubrificantes e combustíveis 
líquidos. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. 1.º. A receita da tributação de lubrificantes e combustí-

veis líquidos, importados e produzidos no País, constitui o Fundo 
Rodoviário Nacional destinado à construção, melhoramento e con-
servação de estradas de rodagem compreendidas nos Planos Ro-
doviários Nacional, Estaduais e Municipais. 

Parágrafo único. Essa receita será recolhida diretamente ao 
Banco do Brasil pelas estações arrecadadoras à ordem e disposição 
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 

Art. 2.0 - Ao total dd Fundo Rodoviário Nacional, 40% (qua-
renta por cento) constitl,fem receita do Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem. 

Art. 3.0 Do total do Fundo Rodoviário Nacional 48% (qua-
renta e oito por cento) serão entregues aos Estados e ao Distrito 
Federal, feita a distribuiç~o da seguinte forma: 

I - duas décimas partes, do montante a distribuir propor .. 
cionalmente ás superfície&; 

II - duas décimas partes, proporcionalmente às populações; 
III - seis décimas pa:rtes, proporcionalmente aos consumos de 

lubrificantes e combustíveis líquidos. 
Art. 4.º. Os restante;:; 12% (doze por cento) do Fundo Rodo-

viário Nacional serão entregues aos Estados, aos Territórios e ao 
Distrito Federal, feita a distribuição da mesma forma indicada no 
artigo anterior, e deverá cada Estado ou Território entregar aos 
seus Municípios a quota que lhes couber divididas nas mesmas con-
dições entre os Municípios. 

Parágrafo único. Parra o cálculo da quota por Município e 
enquanto não fôr conhecido exatamente o consumo de lubrificantes 
e combustíveis líquidos em cada Município do mesmo Estado ou 
Território, adotar-se-á como base dêsse consumo o número de veí-
culos rodoviários motorizados e licenciados. 
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Art. 5.º Para receber as quotas constantes dos Arts. 3.0 e 
4.0 devem os Estados: 

a) dispor de Seção Administrativa especialmente incumbida 
da construção, melhoramento e conservação de estradas de rodagem 
com organização e estrutura adequadas; 

b) subordinar as atividades rodoviárias a plano rodoviário 
elaborado e periodicamente revisto de acôrdo com o Plano Rodo-
viário Nacional; 

e) dar execução sistemática a êsse plano; 
d) adotar as normas têcnicas de traçado, seção transversal 

e faixa de domínio e a classificação de estradas, com os respectivos 
trans-tipo de cargas para o cálculo de pavimentos, pontes e obras 
de arte, estabelecidas pelo Departamento Nacional de Ji:stradas de 
Rodagem; 

e) adotar a mesma nomenclatura de serviços rodoviários e, 
no que fôr aplicâvel aos órgãos rodoviários estaduais, o mesmo sis-
tema contábil que vigorar no Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem; 

f) adotar o código ou regulamento de trânsito e o de sina-
lização das estradas federais; 

g) adotar sistema racional de nomenclatura das estradas da 
rêde estadual, indicado pelo Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem; 

h) ouvir previamente a opinião têcnica do Departamento Na-
cional de Estradas de Rodagem sôbre quaisquer regulamentos a 
expedir relativos ao transporte coletivo de cargas ou passageiros 
nas estradas estaduais; 

i) aplicar integralmente em estradas de rodagem: 
1 - a quota que lhes couber do Fundo Rodoviário Nacional; 
2 - o produto das operações de crêdito realizadas com a ga-

rantia da receita acima referida; 
j) manter, no órgão rodoviário estadual, serviço especial de 

assistência rodoviária aos Municípios, com a atribuição de orientá-
-los tecnicamente na elaboração de seus planos e programas e tomar 
conhecimento de suas realizações, observado o cumprimento das 
condições previstas no Art. 7.o; 

l) manter, no órgão rodoviário estadual, em constante co-
municação com o serviço correspondente do Departamento Nacio-
nal de Estradas de Rodagem, permanente serviço de informações 
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ao público sôbre itinerários, distâncias, condições técnicas e estado 
de conservação e tráfego das estradas, recursos disponíveis ao longo 
delas, e ainda, sôbre serviços i·egulares de transporte rodoviário co-
letivo de passageiros e mercadorias; 

m) remeter anualmente ao Departamento Nacional de Es-
tradas de Rodagem pormenorizado relatório das atividades do ór-
gão rodoviário estadual no exercício anterior, acompanhado de de-
monstração da execução do orçamento do referido exercício; 

n) facilitar ao Departamento Nacional de Estradas de Ro-
dagem os meios de que êste necessite para conhecer diretamente 
as necessidades do órgão rodoviário estadual; 

o) participar das reuniões de admiriistradores técnicos ro-
doviários anualmente promovidas pelo Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem; 

p) dar ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
imediato conhecimento de tôdas as leis, decretos, regulamentos e 

1 

instruções administrativas referentes à viação rodoviária. 
· Art. 6.0. O disposto no artigo anterior aplica-se igualmente ao 

Distrito Federal. 
Art. 7.0 Para receber as quotas mencionadas no Art. 4.º de-

vem os Municípios: 
a) manter na sua organização administrativa serviço espe-

cial de estradas e caminh9s municipais, capaz de dar eficiente 
emprêgo à quota que lhes couber no Fundo Rodoviário Nacional e 
providenciar na forma do artigo seguinte; 

b) subordinar as suas atividades rodoviárias a plano rodo-
viário elaborado e periàdicamente revisto em harmonia com os 
Planos Rodoviários Nacional e Estadual; 

e) dar execução sistemática a êsse plano; 
d) aplicar integralmente em estradas de rodagem: 
1 - a quota que lhe couber do Fundo Rodoviário Nacional; 
2 - o produto das operações de crédito realizados com a ga-

rantia da receita acima referida; 
e) prestar ao órgão rodoviário estadual ou ao Govêrno do 

Território tôdas inf armações relativas à viação rodoviária muni-
cipal e facilitar-lhes os meios necessários à inspeção direta das obras 
e serviços rodoviários municipais; 
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f) remeter anualmente ao órgão rodoviário estadual ou ao 
Govêrno do Território pormenorizado relatório das atividades do 
serviço de estradas e caminhos municipais no exercício anterior, 
acompanhado de demonstração da execução do orçamento do re-
ferido exercício. 

Art. 8.º. O Poder Executivo promoverá a realização de um 
Convênio entre a União, os Estados e os Municípios no sentido de 
serem fixadas as obrigações dos Estados e Municípios e aplicadas, 
integralmente, em Estradas de Rodagem: 

a) a dotação orçamentária, em cada exercício, não inferior 
a 5% (cinco por cento) de sua receita, excluídas as rendas indus-
triais; 

b) o produto da contribuição de melhoria, e de pedágio ou 
quaisquer taxas pelo uso das estradas estaduais ou municipais; 

e) quaisquer rendas derivadas das estradas de rodagem como: 
colocação de anúncios e licenças para postos de abastecimento nas 
faixas de domínio; 

d) o produto das operações de crédito realizadas com a ga-
rantia das receitas acima referidas. 

Art. 9.0 O Município que não puder manter serviço rodo-• 

viário nas condições da alínea a do artigo anterior terá direito à 
aplicação da respectiva quota do Fundo Rodoviário Nacional em 
estradas, pontes ou caminhos de interêsse e escolha direta do órgão 
rodoviário do Estado ou pelo Govêrno do Território, desde que lhe 
ponha à disposição os recursos de que trata a alínea d do artigo 
anterior. 

Art. 10. O serviço de assistência rodoviária aos Municípios, 
a que se refere a Alínea j do Art. 5.0 e que deverá ficar a cargo 
de uma divisão ou seção especializada do órgão rodoviário estadual 
ou do departamento de obras do Território, compreenderá a exe-
cução das obras rodoviárias dos Municípios que se encontrarem nas 
condições do artigo anterior. 

Art. 11. A inobservância das disposições do Art. 5.0 por al-
gum Estado ou pelo Distrito Federal determinará a retenção, en-
quanto perdurar a irregularidade, da respectiva quota do Fundo 
Rodoviário Nacional e ao Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem cabe dar imediata notificação disso ao Estado ou Distrito 
Federal. 
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Art. 12. A inobservância das disposições do Art. 7.º, por al-
gum município, determinará a retenção, enquanto perdurar a ir-
regularidade, da respectiva quota do Fundo Rodoviário Nacional e 
ao órgão rodoviário estadual ou ao Govêrno do Território cabe dar 
imediata notificação disso ao Município. 

Art. 13. As entregas de que tratam os Arts. 3.º e 4.º serão 
feitas trimestralmente. 

Art. 14. É elevada a 60% (sessenta por cento) a percentagem 
da quota do Fundo Rodoviário Nacional, tocante ao Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem, que pode ser empenhada no 
serviço de juros e amortizações de emprés~imos, operações de cré-
dito e financiamento de qualquer natureza, realizados com o ob-
jetivo de antecipar recursos para a realização dos fins do referido 
Departamento. 

Art. 15. Entre os meios de que o Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem pod~rá servir-se, para a construção de es-
tradas a seu cargo, se inclui a delegação de atribuições à Diretoria 
de Obras e Fortificações do 1J:xército que as desempenhará por meio 
de Comissão ou Unidades ~ilitares a ela subordinadas. 

§ 1.0 • Essas atribuiçõ~s serão: 
a) de conservação e da polícia das estradas; 
b) de concessão e fisÇ!alização de serviços de transporte co-

letivo de passageiros. 
§ 2.o. A cooperação da Diretoria de Obras e Fortificações do 

Exército com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
será regulada pelas bases gerais de um convênio assinado entre as 
Diretorias das entidades interessadas, e aprovado pelo Conselho 
Rodoviário Nacional, e, em cada caso concreto da delegação de 
atribuições, por têrmo que especifique as atribuições delegadas e 
as condições complementares que serão ou não ratificadas pelo 
aludido Conselho. 

Art. 16. Depois de aprovado o Plano Rodoviário Nacional pelo 
Presidente da República, compete ao Ministro da Viação e Obras 
Públicas a aprovação dos projetos e orçamentos das estradas e obras 
que tenham de ser constrq.ídas pelas verbas atribuídas ao Depar-
tamento Nacional de Estrapas de Rodagem e estejam incluídas no 
referido Plano. 
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§ 1.º. O Ministro da Viação e Obras Públicas pode delegar, 
quando julgar conveniente, ao Conselho Rodoviário Nacional, com-
petência para aprovar projetos de estradas e obras e respectivos or-
çamentos. 

§ 2.0 Pode o Conselho Rodoviário Nacional delegar ao Conselho 
Executivo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e 
ao seu Diretor Geral competência para aprovar projetos de obras 
de valor global, orçados até Cr$500.000,00 (quinhentos mil cru-
zeiros) e Cr$ 250. 000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), res-
pectivamente, quando não envolvam desapropriações judiciais. 
Cabe, porém, ao Diretor Geral dar, de aprovações, imediato conhe-
cimento ao Conselho Rodoviário Nacional, que, se o julgar conve-
niente, pode avocar-se o exame do projeto para confirmar-lhe, ou 
não, a aprovação. 

Art. 17. Os membros do Conselho Rodoviário Nacional per-
ceberão a gratificação de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) por ses-
são a que comparecerem, até o máximo de Cr$15.000,00 (quinze 
mil cruzeiros) anuais. 

Art. 18. Ao Presidente do Conselho Rodoviário Nacional po-
derá o Presidente da República, por proposta do Ministro da Via-
ção e Obras Públicas, conceder gratificação de função, não ex-
cedente aos vencimentos do Diretor Geral do Departamento Na-
cional de Estradas de Rodagem. 

Art. 19. Aos membros da Delegação de Contrôle do Depar-
tamento Nacional de Estradas de Rodagem poderá o Ministro da 
Viação e Obras Públicas conceder, sob proposta do Conselho Ro-
doviário Nacional, uma gratificação de função que não exceda a 
Cr$ 1. 500,00 (mil e quinhentos cruzeiros) mensais. 

Art. 20. O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
poderá empregar, anualmente, até 1 % (um por cento) da quota 
que lhe couber do Fundo Rodoviário Nacional, no custeio de viagens 
de estudos, no país ou no estrangeiro, de funcionários e membros do 
Conselho Rodoviário Nacional, no de viagens dos delegados do país 
a Congressos Internacionais de Estradas de Rodagem, e contrato 
de especialistas em assuntos de interêsse do Departamento, para a 
realização de serviços ou cursos no Brasil. 

Parágrafo único. Assim, a realização de cada viagem de fun-
cionários, ou membros do Conselho, como o contrato de especialista, 
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dependem de deliberação dêste Departamento, ratificada pelo Mi-
nistro da Viação e Obras Públicas. 

Art. 21. Após a conclusão do programa de primeira urgên-
cia, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem passará a 
nortear as suas atividades por programas de prioridades que se 
presumirem realizáveis em períodos qüinqüenais, estudados pelo 
Conselho Rodoviário Nacional e estabelecidos em lei. 

Art. 22. São alteradas, no programa de primeira urgência 
de que trata o Art. 67, do Decreto-lei n.º 8.463, de 27-12-1945, at' 
expressões - construção do trecho Teófilo Otôni a Feira de San-
tana - e melhoramentos do trecho Belém (Pernambuco) a For-
taleza - para, respectivamente, - construção do trecho Teófilo 
Otôni a Salvador - e melhoramentos do trecho Belém (Pernam-
buco) a Sobral (Ceará). 

Art. 23. Os agentes do Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem, dos órgãos rodoviários dos Estados e dos serviços ro-
doviários dos Municípios ppdem penetrar nas propriedades pú-
blicas e particulares, para a realização de estudos e levantamentos 
necessários à elaboração dos :projetos de estradas e obras de interêsse 
dêsses órgãos. 

§ 1.0 • A entrada será precedida de aviso ao proprietário ou 
administrador, ou preposto de algum dêstes, feito com razoável an-
tecedência. 

§ 2.0 . O proprietário será indenizado dos danos que, da rea-
lização dos estudos, lhe advierem às culturas ou quaisquer ben-
feitorias. 

Art. 24. A aprovação, por quem de direito, dos projetos das 
estradas e obras do Departamento Nacional de Estradas de Roda-
gem, dos Estados e dos órgãos rodoviários dos Municípios importará, 
desde a publicação dos atos aprobatórios nos respectivos jornais 
oficiais, declaração de utilidade pública, para o efeito de desapro-
priação, das faixas do domíp.io, terrenos e benfeitorias necessárias 
à execução dos projetos aprovados, e jazidas de areia e cascalho, 
pedreiras e aguadas, embora situadas fora da faixa de domínio 
que possam ser utilizados i1aquela execução sem fazer falta aos 
proprietários. 

Art. 25. No julgamento das contas do Diretor do Departa-
mento Nacional de Estradas de Rodagem, ater-se-á o Tribunal de 

http:dom�p.io
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Contas aos mandamentos da presente lei e aos preceitos que ela não 
houver revogado do Decreto-lei n.0 8 .463, de 27-12-1945. 

Art. 26. Para as duas primeiras entregas trimestrais de quo-
tas não será exigido o cumprimento do disposto na alínea m do 
Art. 5.º. 

Art. 27. As obrigações contidas nos Arts. 5.0 e 7.º somente 
serão exigidas integralmente a partir de janeiro de 1949. 

Art. 28. As importâncias das quotas pertencentes aos Muni-
cípios retidas pelos Estados em observância da letra s, das reco-
mendações da Primeira Reunião das Administrações Rodoviárias 
e que, até a data da vigência da presente lei, não tiverem sido 
aplicadas de acôrdo com o dispositivo citado, serão entregues aos 
respectivos Municípios para sua aplicação em serviços ródoviários 
municipais. 

Art. 29. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 13 de julho de 1948; 127.º da Independência e 
60.º da República. 

EURICO G. DUTRA 
Clóvis .Pestana 
Canrobert P. da Costa 
Adroaldo Mesquita da Costa 
Corr~a e Castro 

("Diário Oficial" de 22-7-48) .  
* * ~·  

LEI N.0 650, DE 13-3-1949 

Autoriza a abertura de crédito especial para aquisição de locomotivas, 
refinarias e navios petroleiros, com utilização de recursos j.á existentes, 
ex vi da Lei n.0 16, de 7-2..J1947. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 
Art. 1.0 • É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos espe-

ciais até o total de Cr$ 1.178. 457. 530,30 (um bilhão, cento e se-
tenta e oito milhões, quatrocentos e cinqüenta e sete mil, quinhen-
tos e trinta cruzeiros e trinta centavos), sendo: ao Ministério da 
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Viação e Obras Públicas Cr$196.000.000,00 (cento e noventa e seis 
milhões de cruzeiros) e ao Conselho Nacional do Petróleo ..... . 
Cr$ 982. 457. 530,30 (novecentos e oitenta e dois milhões, quatrocen-
tos e cinqüenta e sete mil, quinhentos e trinta cruzeiros e trinta 
centavos), para atender às despesas (Material) com a aquisição 
de 90 (noventa) locomotivas, projetos e material para uma refina-
ria de petróleo com "chacking" e capacidade diária de 45.000 (qua-
renta e cinco mil) barris, ampliação da refinaria encomendada para 
a Bahia e navios petroleiros num total de 180. 000 (cento e oitenta 
mil) toneladas. 

Parágrafo único. A parte a cargo do Ministério da Viação e 
Obras Públicas é a aquisição das 90 (noventa) locomotivas. 

Art. 2.0 • Os pagamentos serão feitos em cambiais, adquiridas 
com os recursos atualmente existentes, ex vi da Lei n.0 16, de 7 
de fevereiro de 1947, em conta especial do Tesouro Nacional no 
Banco do Brasil S. A., na importância total do crédito referido no 
artigo anterior. 

Art. 3.º. Os créditos e~peciais que forem abertos nos têrmos 
desta Lei serão automàticamente registados e distribuídos pelo Tri-
bunal de Contas ao Tesouro Nacional. 

Art. 4.0. A presente Lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Art. 5.º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, em 13 de março de 1949, 128.0 da Independência 

e 61.0 • da República. 
Euiuco G. DUTBA 
Clóvis Pestana 
Correa e Castro 

("Diário Oficial" de 17-3-49) . 



DECRETOS-LEI 

DECRETO-LEI N.0 395, DE 29-4-1938 

Declara. de utilidade pública e regula. a importação, exportação, transporte, 
distribuição e comércio de petróleo bruto e seus derivados, no território 
nacional, e bem assim a indústria da refinação de petróleo importado 
.ou produzido no País, e dá outras providências. 

O Presidente da República, ouvido o Conselho Federal de Co-
mércio Exterior, tendo em vista os elevados interêsses da segu-
rança do País e da economia nacional, e usando da atribuição que 
lhe confere o Art. 180 da Constituição Federal e outrossim: 

Considerando que o Código de Minas, promulgado pelo Decre-
to n.º 24.642, de 10-7-1934, impôs ao proprietário das minas e 
jazidas conhecidas a obrigação de manifestá-las ao poder pú-
blico, dentro de prazos determinados, e que nenhuma jazida de 
hidrocarbureto, líquido ou gasoso, de valor industrial, foi mani-
festada e mandada registrar na vigência dos mesmos prazos, re-
sultando em conseqüência que tôdas essas jazidas, porventura exis-
tentes no território nacional, foram incorporadas ao patrimônio da 
Nação (Decretos-leis ns. 66, de 14-12-1937, e 366, de 11-4-1938); 

Considerando que o petróleo refinado constitui a fonte prin-
cipal de energia para realização do transporte, especialmente aéreo 
e rodoviário, serviço de utilidade pública nacional, indispensável 
à defesa militar e econômica do país; 

Considerando a conveniência de ordem econômica de prover 
a distribuição em todo o território nacional do petróleo e seus deri-
vados em condições de preço tão uniformes quanto possível; 

Decreta: 
Art. 1.º - Fica declarado de utilidade pública o abastecimen-

to nacional de petróleo. 
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Parágrafo único - Entende-se por abastecimento nacional 
de petróleo a produção, a importação, a exportação, o transporte, 
inclusive a construção de oleodutos, a distribuição e o comércio 
de petróleo bruto e seus derivados, e bem assim a refinação de pe-
tróleo importado, ou de produção nacional, qualquer que seja nes-
te caso a sua fonte de extração . 

Art. 2.º - Compete exclusivamente ao Govêrno Federal: 
I - autorizar, regular e controlar a importação, a exporta-

ção, o transporte, inclusive a construção de oleodutos, a distribui-
ção e o comércio de petróleo e seus derivados, no território nacional; 

II - autorizar a instalação de quaisquer refinarias ou depósi-
tos, decidindo de sua localização, assim como da capacidade de 
produção das refinarias, natureza e qualidade dos produtos refi-
nados; 

III - estabelecer, sempre que julgar conveniente, na defesa 
dos interêsses da economia nacional e cercando a indústria de 
refinação de petróleo de gar~ntias capazes de assegurar-lhe êxito, 
os limites, máximo e mínim,o, dos preços de venda dos produtos 
refinados - importados em estado final ou elaborado no país, ten-
do em vista, tanto quanto ppssível a sua uniformidade em todo o 
território da República. 

Art. 3.º - Fica nacionalizada a indústria da refinação do 
petróleo importado ou de produção nacional, mediante a organiza-
ção das respectivas emprêsas nas seguintes bases: 

I - capital social constituído exclusivamente por brasileiros 
natos, em ações nominativa& (*); 

II - direção e gerência confiadas exclusivamente a brasileiros 
natos com participação obrigatória de empregados brasileiros, na 
proporção estabelecida pela legislação do país . 

Parágrafo único - As emprêsas que atualmente exercem, no 
país, a indústria da refinação do petróleo, é concedido o prazo de 
seis meses, contados da dati:i. da publicação do presente decreto-lei, 
para que se adaptem ao regime nêle estabelecido(**). 

Art. 4.º - Fica criado p Conselho Nacional do Petróleo, cons-
tituído de brasileiros natos, P.esignados pelo Presidente da Repúbli-

( •) Redação dada pelo Dec.-lel n. 0 961. de 17-12-38, publicado no "Diário Oflcclal" 
de 21. 

( ••) Prorrogado por 60 dias, a contar de 29-10-1938, pelo Dec.-lel n.o 804. 
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ca, representando os Ministérios da Guerra, Marinha, Fazenda, 
Agricultura, Viação e Obras Públicas e Aeronáutica, assim como 
as organizações de classe da Indústria e do Comércio (*). 

§ 1.º - O Conselho, organismo autônomo, subordinado dire-
tamente ao Presidente da República, será instalado dentro de ses-
senta dias a contar da publicação dêste decreto-lei (**). 

§ 2.0 - Ao Conselho Nacional do Petróleo, cuja organização 
e respectivas atribuições serão determinadas em decreto-lei, in-
cumbirá executar as medidas estipuladas neste decreto-lei, autori-
zar as operações financeiras das emprêsas, fiscalizá-las, bem como 
as operações mercantis (***). 

Art. 5.0 - :t!:ste decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 1938, 117.º da Independên-
cia e 50.º da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Eurico G. Dutra 
Henrique A. Guilhem 
A. de Souza Costa 
Fernando Costa 
João de Mendonça Lima 
Waldemar Falcão 
Francisco Campos 
Osvaldo Aranha 
Gustavo Capanema 

("Diário Oficial'' de 29-4-38) . 

* * * 
DECRETO-LEI N.0 533. DE 5-7-1938 

Prorroga o prazo a que se refere o § 1.0 do Art. 4.0 do Decreto-lei n.0 395, 
de 29-4-1938. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição, decreta: 

Artigo único. Fica prorrogado, por quinze dias, o prazo a que 
se refere o parágrafo primeiro do Art. 4.º do Decreto-lei n.º 395, 

(*) Reda9ll.o dada pelo Dec.-lel n.0 3.594, de 5-9-41, publicado no "Diário Oficial" de 9.  
(**) Prorrogado por 15 dias, pelo Dec.-lel n. 0 533.  
( •••) Dec.-lel n.0 538.  
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de 29-4-1938, para a instalação do Conselho Nacional do Petróleo; 
revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 5 de julho de 1938, 117.º da Independência e 
50.0 da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Eurico G. Dutra 
Henrique A. Guilhem 
A. de Souza Costa 
Fernando Costa 
Francisco Campos 
João de Mendonça Lima 
Osvaldo Aranha 
Gustavo Capanema 

* * * 
DECRETO-LEI N.0 538, DE 7-7-1938 

1 

Organiza o Conselho Nacional do Petróleo, define suas atribuições e dá 
outras providências. 

O Presidente da República, tendo ouvido o Conselho Federal 
de Comércio Exterior, atendendo ao que dispõe o Decreto-lei 
n.º 395, de 29-4-1938, e us14ndo da atribuição que lhe confere o 
Art. 180 da Constituição Feqeral, 

Decreta: 
Art. 1.0 - O Conselho Nacional do Petróleo, criado pelo 

Art. 4.º do Decreto-lei n.0 395, de 29-4-1938, autônomo, diretamen·-
te subordinado ao Presidente da República, é composto de um Pre-
sidente e de oito (8) Conselheiros, todos designados por decreto. 

Os Conselheiros serão 
1 - um representante do Ministério da Guerra; 
2 - um representante do Ministério da Marinha; 
3 - um representante do Ministério da Fazenda; 
4 - um representante do Ministério da Agricultura; 
5 - um representante do Ministério da Viação e Obras Pú-

blicas; 
6 - um representante do Ministério da Aeronáutica (*); 

(*) Redação dada pelo Dec.-lei n.0 3.594, de 5-9-41, publlcado no "Diário Oflclal" de 9. 
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7 - um representante das organizações de classe da Indús-
tria; 

8 - um representante das organizações de classe do Co-
mércio. 

Art. 2.º - Para Presidente ou membro do Conselho Nacional 
do Petróleo é necessário: 

a) ser brasileiro nato, de notória competência e reputação 
ilibada, e maior de trinta anos de idade; 

b) estar no gôzo de seus direitos civis e políticos; 
e) não ter no momento da designação, nem ter tido nos cin-

co anos precedentes, interêsses diretos ou indiretos em emprêsas 
particulares, que se dediquem ou se hajam dedicado à pesquisa, 
lavra, industrialização ou comércio do petróleo e seus subprodutos. 

Art. 3.º - Os Conselheiros, representantes dos Ministérios, 
são escolhidos livremente dentre os oficiais generais ou superiores 
do serviço ativo, funcionários de alta categoria, membros do ma-
gistério superior ou pessoas estranhas ao funcionalismo público; 
os representantes das organizações de classe são escolhidos de 
listas tríplices, uma para a Indústria, outra para o Comércio, feitas, 
respectivamente, pela Confederação Industrial do Brasil e pela 
Federação das Associações Comerciais do Brasil. 

Parágrafo único - O Presidente e os membros do Conselho 
Nacional do Petróleo, depositários da confiança do Presidente da 
República, recebem a investidura em caráter de comissão pelo 
prazo de três anos, podendo ser substituídos ou reconduzidos. 

Art. 4.º - Tem o Conselho um Vice-Presidente designado por 
decreto dentre os Conselheiros(*). 

Art. 5.º - O Presidente, o Vice-Presidente e um Conselheiro, 
designados na forma do artigo anterior, constituem a Comissão 
Executiva do Conselho(**). 

Parágrafo único - E' vedado aos membros da Comissão Exe-
cutiva, enquanto nela servirem, o exercício de qualquer função, 
cargo ou emprêgo da administração pública, ficando, entretanto, 

( *) ( • •) Pela Lei n.• 488 de 15-11-48, pubUcado no "Diário Oficial" de 18-11-48, os cargos 
de provimento em comissão no CNP, são: um Presidente CC-1 e dois Diretores de Dl-
vlsáo CC-2. 
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assegurados ao funcionário público, civil ou militar, no exercício 
da nova função, os direitos e vantagens que lhes cabem quando em 
serviço efetivo ou ativo, exceto a respectiva remuneração. 

Art. 6.º - Os membros da Comissão Executiva terão os ven-
cimentos fixados em decreto-lei; os demais perceberão uma diária 
por sessão a que comparecerem, fixada da mesma maneira (*) . 

Art. 7.º - O Presidente da República, mediante proposta do 
Conselho Nacional do Petróleo, criará por decreto os órgãos técni-
cos e administrativos necessários aos serviços do Conselho, com os 
respectivos quadros, vencimentos e gratificações. 

§ 1.º - O provimento dêsses quadros far-se-á, sempre que fôr 
conveniente, e à medida das necessidades; de preferência pela 
transferência de funcionários técnicos e administrativos perten-
centes aos diversos quadros da administração pública. 

§ 2.o - O Conselho elaborará o respectivo regimento interno, 
que submeterá à aprovação po Presidente da República. 

§ 3.º - Os órgãos técniqos e administrativos, a que se refere 
êste artigo, deverão grupar-~e em três divisões, cada uma delas 
diretamente subordinada a Ufm dos membros da Comissão Execu-
tiva, cabendo ao Presidente u. superintendência geral. 

Art. 8.º - O Conselho +'{acional do Petróleo reunir-se-á uma 
vez por semana e, extraordinàriamente, sempre que o Presidente 
o convocar, presente a maioria dos Conselheiros. 

§ 1. o - As deliberações \(lo Conselho serão tomadas por maio-
ria de votos, tendo o Presidi,ente, além do voto próprio, o de de-
sempate. 

§ 2.º - Aos representantes do Ministério da Guerra e da Ma-
rinha, isolada ou conjuntamente, caberá o direito de, sem declara-
ção de motivos, recorrer, com efeito suspensivo, para o Presidente 
da República, de qualquer decisão do Conselho que possa afetar 
a defesa ou a segurança militar do País. 

Art. 9.º - Das decisões do Conselho Nacional do Petróleo 
caberá recurso para o Presiqente da República, dentro dos prazos 
que forem fixados pelo regimento . 

( •) Dec.-lei n. 0 842 e Lei n." 488. 
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Art. 10 - Incumbe ao Conselho Nacional do Petróleo(*). 
a) autorizar, regular e controlar a importação, a exportação, 

o transporte, inclusive a construção de oleodutos, a distribuição e 
o comércio de petróleo e seus derivados no território nacional; 

b) autorizar a instalação de quaisquer refinarias ou depó-
sitos, decidindo de sua localização, assim como da capacidade de 
produção das refinarias, e da natureza e qualidade dos produtos 
de refinação; 

e) estabelecer, sempre que julgar conveniente, na defesa dos 
interêsses da economia nacional e cercando a indústria da refina-
ção de petróleo de garantias capazes de assegurar-lhe êxito, os 
limites, máximo e mínimo, dos preços de venda dos produtos re-
finados - importados em estado final ou elaborados no País -
tendo em vista, tanto quanto possível, a sua uniformidade em 
todo o território da República; 

d) opinar sôbre a conveniência da outorga de autorizações 
de pesquisa e concessões de lavra de jazidas de petróleo, gases 
naturais, rochas betuminosas e pirobetuminosas requeridas ao Go-
vêrno Federal ( * *) ; 

e) opinar sôbre a constituição das reservas de zonas e áreas 
petrolíferas de que tratam o Art. 116 do Decreto-lei n.º 366, de 
11-4-1938, e o seu Parágrafo único (***); 

f) autorizar e fiscalizar as operações financeiras das emprê-
sas constituídas, ou que se constituírem, para a exploração da 
indústria da refinação do petróleo, importado ou de produção na-
cional, qualquer que seja, neste caso, a sua fonte de extração; 

g) fiscalizar as operações mercantis de ditas emprêsas, pro-
cedendo, sempre que julgar necessário, ao exame de sua escritura-
ção contábil, a fim de colher elementos que permitam a determi-
nação exata do custo de produção dos derivados; 

h) organizar as normas gerais de contabilidade a serem ado-
tadas pelas emprêsas que explorem a indústria de refinação, de 
molde a facilitar os exames de que trata o item anterior; 

i) organizar e manter um serviço estatístico, tão completo 
quanto possível, de tôdas as operações relativas ao abastecimento 

( •) Dec.-lel n.0 4 292, de 7-5-42, publicado no "Dlárlo Oficial" de 8-5-42.  
( • •) Modificado pelo Dec.-lel n.0 3. 236, de 7-5-41.  
(•••) Dec.-lel n. 0 3.236, de 7-5-41, Art. 27, publicado no "Diário O!lclal" de 9.  
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nacional do petróleo, inclusive dos preços de venda do petróleo 
bruto e seus derivados no território nacional; 

j) sugerir ao Govêrno as medidas que julgar necessárias à 
intensificação das pesquisas de petróleo no país e ao barateamento 
dos hidrocarburetos fluidos em geral, quer de produção nacional, 
quer importados; 

k) propor medidas ao Govêrno no sentido de incentivar no 
país a indústria da destilação de rochas betuminosas e pirobetu-
minosas e dos combustíveis fósseis sólidos; 

Z) determinar dentre os subprodutos de destilação do petró-
leo aquêles que, de acôrdo com a presente lei, devam ser incluídos 
no abastecimento nacional de petróleo; 

m) verificar periàdicamente o consumo de hidrocarburetos 
sólidos ou fluídos nas diversas zonas do País, os estoques existen-
tes, e fixar aos interessados as quotas que poderão importar, dentro 
de prazos determinados, e bem assim a distribuição destas quotas 
pelos diferentes pontos de eD;trada no País; 

n) estabelecer os estoques mínimos de hidrocarburetos flui-
dos a serem permanentemente mantidos pelos importadores ou 
refinadores, nos pontos do P\!lÍS que determinar, com indicação da 
natureza e qualidade dos respectivos produtos; 

o) propor a alteração (ios impostos e taxas de qualquer na-
tureza que gravem a indústrfa e o comércio do petróleo e seus sub-
produtos, ou a criação de nqvos impostos e taxas. 

Art. 11 - Não será feita alteração alguma dos impostos ou 
taxas de qualquer natureza que gravem a indústria e o comércio 
de petróleo e seus subprodutos, nem criados novos ônus fiscais 
sem a prévia audiência do Conselho Nacional do Petróleo. 

Art. 12 - Nenhum coJ,npromisso internacional que afete o 
comércio ou a indústria do petróleo e seus subprodutos será assu-
mido pelo Govêrno sem a prévia audiência do Conselho Nacional 
do Petróleo. 

Art. 13 - O Conselho Nacional do Petróleo realizará, por in-
termédio do órgão técnico, que fôr criado, os trabalhos oficiais de 
pesquisa das jazidas de petróleo e gases naturais, bem como, quan-
do julgar conveniente, proceÇl.erá à lavra e industrialização dos res-
pectivos produtos. 

Parágrafo único - P~ra êsse efeito, serão oportunamente 
transferidos para o Conselho Nacional do Petróleo o pessoal técni-
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co e administrativo e o material, já existentes, destinados a êsses 
trabalhos, bem como os respectivos créditos orçamentários(*). Se-
rão consignadas, anualmente, no orçamento da despesa, verbas es-
peciais para o custeio e desenvolvimento dêsses serviços. 

Art. 14 - O Conselho Nacional do Petróleo fica autorizado a 
tomar tôdas as medidas que julgar necessárias para assegurar o 
fiel cumprimento das disposições contidas nas leis e regulamentos 
relativos à matéria, podendo proceder à apreensão de mercado-
rias e ao fechamento de estabelecimentos e instalações de qualquer 
gênero que se acharem em contravenção às ditas leis e regulamen-
tos, bem como a impor multas até o máximo de 500: 000$000 por 
infração, sem prejuízo da ação penal que no caso couber. 

Art. 15 - Para ocorrer às despesas com a execução do pre-
sente decreto-lei, fica criada a taxa de 3$000, por tonelada de pe-
tróleo bruto, gasolina, querosene, óleos combustíveis e lubrifican-
tes minerais e de quaisquer outros subprodutos do petróleo, a juízo 
do Conselho Nacional do Petróleo, importados ou produzidos no 
País com matéria-prima estrangeira ou nacional (**). 

§ l.º - A taxa referida neste artigo será arrecadada, quanto 
à mercadoria importada, nos respectivos despachos aduaneiros e 
quanto à produzida no país, por meio de guia às Recebedorias 
Federais, Mesas de Rendas ou Coletarias, tendo, em ambos os ca-
sos, escrituração especial. 

§ 2.º - O petróleo bruto importado ou de produção nacional, 
seja qual fôr, neste caso, a sua fonte de extração quando utilizado 
como matéria-prima pelas refinarias nacionais, ficará isento da 
taxa criada neste artigo. 

Art. 16 - As despesas com o Conselho Nacional do Petróleo 
correrão por conta dos créditos que lhe forem destinados no anexo 
orçamentário das despesas ordinárias e em outras leis de crédito, 
competindo ao mesmo Conselho submeter anualmente ao Presi-
dente da República o orçamento das verbas necessárias ao seu fun-
cionamento. 

Parágrafo único - O Govêrno abrirá o crédito necessário para 
ocorrer às despesas com a instalação e o custeio do Conselho no 
presente exercício financeiro. 

(*) Dec.-lel n.0 1.369.  
(.. ) Revogado pelo Art. 8.0 , do Dec.-lel n.0 2.615.  
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Art. 17 - ~ste decreto-lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 7 de julho de 1938, 117.º da Independência e 
50.0 da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Eurico G. Dutra 
Henrique A. Guilhem 
A. de Souza Costa 
Fernando Costa 
João de Mendonça Lima 
Francisco Campos 
Osvaldo Aranha 
Gustavo Capanema 
João Carlos Vital 

("Diário Oficial" de 8-7-38) . 

* * * 
1 

DECRETO-LI)! N.0 737, DE 23-7-1938 

Torna obrigatória a adição de álcool anidro à gasolina produzida no País, 
qualquer que seja o métodJo ou processo de sua fabricação, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição; atendendo ao que lhe propôs o 
Conselho Federal de Comércio Exterior, e 

Considerando que a legislação açucareira em vigor somente 
torna obrigatória a adição d,e álcool anidro de produção nacional 
à gasolina de procedência eSltrangeira; 

Considerando que a produção de gasolina no país, presente-
mente em escala diminuta, tenderá a desenvolver-se sob o amparo 
das medidas consubstanciadas nos Decretos-lei n.0 395, de• 

29-4-1938, e 538, de 7-7-1938, que declararam de utilidade pública 
o abastecimento nacional de petróleo, nacionalizaram a indústria 
da refinação do petróleo bruto e criaram o Conselho Nachmal do 
Petróleo; 

Considerando que a êst~ órgão incumbe a execução de tôdas 
as disposições legais e regulamentares relativas ao abastecimento 
nacional do petróleo, inclusive decidir da natureza e qualidade dos 
produtos de refinação, e julgar da conveniência da adição de ál-
cool anidro nos vários casos; 
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Considerando, finalmente, a imperiosa necessidade de prote-
ger e desenvolver a indústria de fabricação do álcool anidro, não 
só para debelar as crises de superprodução da indústria açucareira, 
restabelecendo o equilíbrio entre a produção e o consumo, mas, 
igualmente, para diminuir a importação de carburante estrangeiro; 

Decreta: 
Art. 1.º - Os produtores de gasolina, qualquer que seja o 

método ou o processo de sua fabricação, ficam obrigados a adicio-
nar álcool anidro de produção nacional, àquele carburante, quan-
do conveniente e na proporção que fôr fixada. 

Art. 2.o - A mistura de álcool anidro nacional com a gaso-
lina será feita em proporção fixada, de comum acôrdo, pelo Con-
selho Nacional do Petróleo e Instituto do Açúcar e do Alcool. 

Art. 3.º - O Govêrno baixará regulamento para a execução 
do presente decreto-lei, no qual serão estabelecidas, sem prejuízo 
das penas previstas na legislação vigente, multas até o limite má-
ximo de vinte contos de réis por infração. 

Art. 4.º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 1938; 117.º da Independên-

cia e 50.º da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Francisco Negrão de Lima 
A. de Souza Costa 
Eurico G. Dutra 
Henrique A. Guilhem 
João de Mendonça Lima 
Osvaldo Aranha 
Fernando Costa 
Gustavo Capanema 
Waldemar Falcão 

("Diârio Oficial" de 26-9-38) . 

Observação - O Decreto n.0 19. '717, de 20-2-1931, publicado no "Diário 
Oficial" de 13-3-1931, estabeleceu a adição obrigatória de álcool, de pro-
cedência nacional, à gasolina importada . 
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* * * 
DECRETO-LEI N.0 842, DE 9-11-1938 

Fixa os vencimentos dos membros da Comissão Executiva do Conselho Na-
cional do Petróleo e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição Federal e tendo em vista o dis-
posto nos Arts. 5.0 , Parágrafo único, 6.º, 16, Parágrafo único do 
Decreto-lei n.º 538, de 7-7-1938, decreta: 

Art. 1.º - Os vencimentos do Presidente e demais membros 
da Comissão Executiva do Conselho Nacional do Petróleo, de que 
trata o Art. 6. do Decreto-lei n.º 538, de 7-7-!938, ficam fixados nos 
seguintes padrões da Lei n.0 284, de 28-10-1936 (*). 

Presidente da Comissão Executiva - Padrão R 
Vice-Presidente - Padrão Q 
Conselheiro - Padrão Q 

Parágrafo único - Os P,emais conselheiros perceberão a diá-
ria de duzentos mil réis (200$000), por sessão a que comparece-
rem, não podendo as mesmas exceder a quantia de um conto de 
réis (1:000$000) por mês. 

Art. 2.o - O pagamento dos vencimentos e diárias referidos 
no Art. 1.0 correrá, no presente exercício, por conta do crédito es-
pecial concedido pelo Decreto-lei n.0 747, de 29 de setembro último. 

Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1938, 117.º da Independên-

cia e 50.º da República. 

GETÚLIO VARGAS 

A. de Souza Costa 

("Diário Oficial", de 12-11-3:8) . 
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DECRETO-LEI N.0 938, DE 8-12-1938 

Sujeita à autorização do Govêrno o funcionamento das sociedades para 
fins de mineração ou de aproveitamento industrtal das águas e da 
energia hidráulica, e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da faculdade que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição, decreta: 

Art. 1.º - Dependem da autorização do Govêrno, para que 
possam funcionar, as sociedades que tiverem por objeto o apro-
veitamento industrial das minas ou jazidas minerais, das águas 
e da energia hidráulica. 

Parágrafo único - As sociedades a que êste artigo se refere, 
bem como quaisquer outras, de natureza industrial ou comercial, 
que, em razão dos seus objetivos, dependem de prévia autoriza-
ção para funcionar ou exercer suas atividades, não poderão, sob 
pena de nulidade, entrar em função, nem praticar vàlidamente 
ato algum, senão depois de arquivados no Registro do Comércio, 
além de uma cópia autêntica do título de autorização, os esta-
tutos ou contrato social, a lista nominativa dos subscritores, com 
indicação da nacionalidade e do número e natureza das ações 
de cada um, e, quando fôr devido, o certificado do depósito da 
décima parte do capital, e de fazer no "Diário Oficial" da União 
e nos jornais do municipio de sua sede a respectiva publicação. 

Art. 2.0 - Ficam revogadas as disposições em contrário. 
Art. 3.º - O presente decreto-lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1938, 117.º da Independên-

cia e 50.º da República. 
GETÚLIO VARGAS 

W aldemar Falcão 
Fernando Costa 

("Diário Oficial" de 10-12-38 e 10-2-39) 

* "' * 
DECRETO-LEI N.0 1.143, DE 9-3-1939 

Institui normas para a aplicação dos créditos concedidos ao Conselho Na-
cional do Petróleo, comprovação de despesas, admissão de pessoal 
e dá outras providências. 
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O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição, e considerando a conveniência 
de regular a autonomia concedida ao Conselho Nacional do Petró-
leo pelos Decretos-leis n.0 395, de 29-4-1938 e 538, de 7-7-1938,• 

decreta: 
Art. l.º - Os créditos orçamentários, especiais, extraordiná-

rios e suplementares concedidos ao Conselho Nacional do Petróleo, 
após registro pelo Tribunal de Contas, serão postos no Banco do 
Brasil, por adiantamento, à disposição do Presidente daquele Con-
selho, para a sua livre movimentação. 

§ 1.o - Não poderão ser sacadas no Banco do Brasil importân-
cias superiores a um quarto dos créditos orçamentários. Em casos 
excepcionais, mediante autorização do Presidente da República, 
os saques poderão atingir à metade daqueles créditos. 

§ 2.º - O presidente do Conselho poderá conceder adianta-
mentos a funcionários, os quais ficarão responsáveis pelo exato 
emprêgo das quantias que feceberem, na forma da legislação em 
vigor. 

Art. 2.o - A comprovação do emprêgo dos créditos será feita 
perante o Tribunal de Cont~s. no final de cada exercício, pelo pro-
cesso de tomada de contas. 

Art. 3.º - O President~ do Conselho poderá autorizar despe-
sas de caráter secreto, com investigações, sindicâncias, coleta de 
dados e informações, por conta da dotação orçamentária a êsse 
fim destinada. 

Parágrafo único - A comprovação dessas despesas será feita 
na forma do Art. 92 do Código de Contabilidade da União. 

Art. 4.º - O Presidente do Conselho poderá requisitar, me-
diante autorização do Presidente da República, funcionários téc-
nicos e administrativos pertencentes aos quadros do serviço 
público. 

§ 1.º - Os funcionárioi; requisitados perceberão pelas respec-
tivas repartições os vencimentos que lhes competirem, mediante 
comunicação de freqüência, 

§ 2.º - Os funcionários requisitados e os militares com exer-
cício no Conselho poderão perceber uma gratificação, fixada pelo 
presidente do Conselho e ai:>rovada pelo Presidente da República. 
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§ 3.o - Os funcionários requisitados têm asseguradas tôdas as 
vantagens do cargo efetivo e os militares são considerados em 
serviço ativo e efetivo. 

Art. 5.0 - O Presidente do Conselho admitirá o pessoal ne-
cessário e fixará as remunerações, mediante prévia autorização 
do Presidente da República. 

Parágrafo único. - As ajudas de custo e diárias a serem con-
cedidas ao pessoal, em serviço fora da sede, constarão de tabelas 
organizadas pelo Conselho e aprovadas pelo Presidente da Re-
pública. 

Art. 6.0 - :S:ste decreto-lei entrará em vigor da data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 9 de março de 1939, 118.º da Independência 
e 51.º da República. 

GETÚLIO VARGAS 

A. de Souza Costa 
("Diário Oficial" de 10-3-39) . 

* * * 
DECRETO-LEI N.0 1.217, DE 24-4-1939 

Dispõe sôbre as autorizações de pesquisa e concessões de lavra de jazidas 
de petróleo e gases naturais e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição, decreta: 

Art. 1.º - O direito de pesquisar e lavrar jazidas da Classe IX 
- rochas betuminosas e pirobetuminosas - e da Classe X - pe-
tróleo e gases naturais - (Art. 2.º do Decreto n.º 24.642, de 
10-7-1934), instituído por autorização ou concessão do Govêrno 
Federal, passa a ser concedido por intermédio do Conselho Na-
cional do Petróleo, na forma da legislação vigente, salvo as mo-
dificações introduzidas por este decreto-lei. 

Art. 2.0 - A emprêsa social ou individual que pretender auto-
rização de pesquisa ou concessão de lavra de jazida das classes 
mencionadas no artigo anterior deverá dirigir requerimento ao 
Conselho Nacional do Petróleo, cujo Presidente passa a exercer, 
em relação a essas classes de jazidas, tôdas as atribuições confe-
ridas ao Ministério da Agricultura pelas leis e regulamentos em 
vigor. 

Art. 3.º - Ao Conselho Nacional do Petróleo incumbe, com 
relação à autorização de pesquisa e à concessão de lavra das jazidas 
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de que trata o Art. 1.º exercer tôdas as atribuições e praticar todos 
os atos que, pela legislação vigente, se acham a cargo do Depar-
tamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agri-
cultura. 

Art. 4.º Não se aplica às jazidas de petróleo e gases naturais 
o disposto no Art. 26 e seu Parágrafo único do Código de Minas 
(Decreto-lei n.o 24.642, de 10-7-1934). 

Art. 5.º - Ao concessionário de lavra só será permitida a refi-
nação do petróleo obtido na estrita conformidade da legislação 
vigente. 

Art. 6.º - O presente decreto-lei entrará em vigor na data 
da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 24 de abril de 1939, 118.º da Independência 
e 51.º da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Fernando Costa 
* * * 

DECRET~-LEI N.0 1.369, DE 23-6-1939 

Transfere para o Conselho Nacional do Petróleo o material do Ministério 
da Agricultura destina~ a pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e 
gases naturais e dá outras providências. 

O Presidente da R\:lpública, acusado da atribuição que lhe 
confere o Art. 180 da Constituição Federal e tendo em vista o dis-
posto no Decreto-lei n.º fi38, de 7-7-1938, decreta: 

Art. 1.º Fica transferido, nos têrmos do Parágrafo único do 
Art. 13 do Decreto-lei n.<> 538, de 7-7-1938, para o Conselho Nacio-
nal do Petróleo o material abaixo discriminado, pertencente ao De-
partamento Nacional da Produção Mineral: 

a) material de sondagem, compreendendo sondas, acessó-
rios, sobressalentes e pertences; instalações e aparelhos, ferramen-
tas e utensílios, veículo;s, embarcações, semoventes e quaisquer 
outros materiais destinados a pesquisas de petróleo existentes nas 
seguintes regiões em que estejam depositados ou em que se realizam 
trabalhos de pesquisas e iavra de petróleo e gases naturais: Serra do 
Môa e Cruzeiro do Sul (!Território do Acre) ; Itaituba e Monte Ale-
gre (Pará); Bongi (Pernambuco); Riacho Doce - Companhia 
Petróleo Nacional S. A. - Maceió e Ponta Verde (Alagoas); Ara-
caju- Companhia Itatinga - (Sergipe); Cornassari e Lobato (Ba-
hia); S. Pedro - Companhia Petrolífera Brasileira - e Bofete -
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Companhia Brasileira de Petróleo Cruzeiro do Sul 
e Ponta Grossa (Paraná); 

b) aparelhos, instrumentos, acessórios sobressalentes, veí-
culos e material de companhia destinados a estudos geofísicos pelos 
métodos sísmico e gravimétrico; 

e) material em depósito no almoxarifado da Divisão de Fo-
mento .da Produção Mineral destinado a pesquisa e lavra de pe-
tróleo; 

d) aparelhos, instrumentos de engenharia, máquinas e ou-
tros materiais de serviço, destinados a pesquisa de petróleo, a 
cargo de funcionários técnicos e administrativos que forem pos-
tos à disposição do Conselho Nacional do Petróleo; 

e) material de expediente das repartições destinadas à pes-
quisa de petróleo, e cópias de mapas, desenhos, plantas topográ-
ficas, perfis, bem como dupli.cata de todo o arquivo existente na 
Divisão de Fomento da Produção Mineral relativo a estudos, pros-
pecção, pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gases naturais. 

Art. 2.0 O arrolamento do material transferido para o Con-• 

selho Nacional do Petróleo será feito sem prejuízo do andamento 
dos trabalhos que se efetuam nos diferentes pontos do país. 

Art. 3.0 O saldo existente na data da publicação dêste de-
creto-lei na Sub-Consignação 18, "Pesquisa de petróleo, inclusive 
aquisição de sondas", da Verba 3.ª - "Serviços e Encargos" - 1 
Diversos - do orçamento vigente do Ministério da Agricultura, 
fica transferido ao Conselho Nacional do Petróleo para ser aplicado 
pelo referido Conselho, na conformidade do que dispõe o Decreto-lei 
n.0 1.143, de 9-3-1939. 

Parágrafo único. Os funcionários responsáveis por adianta-
mentos concedidos por conta da verba referida neste artigo con-
tinuarão a efetuar o pagamento das despesas no período de suas 
aplicações e deverão fazer as respectivas comprovações por inter-
médio das repartições que os houverem requisitado, ainda que te-
nham sido postos à disposição do Conselho Nacional do Petróleo. 

Art. 4.º. Além dos funcionários que forem requisitados na 
forma do Art. 26 da Lei n.0 284, de 28-10-1936, o Conselho Na-
cional do Petróleo contará, para execução dos seus trabalhos, 
com os extranumerários que tiverem sido admitidos por outras 
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repartições para serviços que, por fôrça do Decreto-lei n.0 538, 
passaram a ser da alçada do referido órgão. 

§ 1.0 • O pessoal permanente requisitado, e, no corrente exer-
cício, os extranumerários a que se refere êste artigo, serão pagos pe-
las repartições a que anteriormente pertenciam, feitas as neces-
sárias comunicações de freqüência. 

§ 2.0. O pessoal pôsto à disposição do Conselho Nacional do 
Petróleo continuará a perceber, no presente exercício, as diárias, 
salários, gratificações regulamentares ou auxílios e ajudas de custo, 
por conta das dotações orçamentárias pelas quais vinha sendo 
atendido. 

§ 3.0 • Os pagamentos referidos continuarão a ser processa-
dos na forma por que vinham sendo féitos até a publicação dêste 
decreto-lei mediante solicitação do presidente do Conselhà Na-
cional do Petróleo. 

Art. 5.0 • Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 23 ~e junho de 1939, 118.0 da Independência e 

51.0 da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Fernando Costa 
A. de Souza Costa 

· ("Diário Oficial" de 2~-6-39) . 

* * * 
DECRE'JfO-LEI N.0 1.985, DE 29-1-1940 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando 
da atribuição que lhe cpnfere o Art. 180 da Constituição, decreta: 

ÇóDIGO DE MINAS 

CAPfTULOI 

Disposições Preliminares 

Art. l.º. ~ste Código define os direitos sôbre as jazidas e minas, 
estabelece o regime do seu aproveitamento e regula a intervenção 
do Estado na indústria de mineração, bem como a fiscalização das 
emprêsas que utilizam matéria prima mineral. 

§ 1.0 • Considera-~e jazida tôda massa de substância mine-
ral, ou fóssil, existent~ no interior ou na superfície da terra e 
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que apresente valor para a indústria; mina, a jazida em lavra, 
entendido por lavra o conjunto de operações necessárias à ex-
tração industrial de substâncias minerais ou fósseis da jazida. 

§ 2.º. Entende-se por produção efetiva da mina a que real-
mente fôr extraída e utilizada. 

Art. 2.0 • A propriedade mineral rege-se pelos mesmos prin-
cípios da propriedade comum, salvo as disposições especiais dêste 
Código(*). 

Art. 3.0 • As jazidas classificam-se da seguinte maneira: 
Classe I - Jazidas primárias de minérios de metais 

nobres; 
Classe II - aluviões e eluviões de minérios de metais 

nobres; 
Classe III - jazidas primárias de minérios de metais bá-

sicos; 
Classe IV - aluviões e eluviões de minérios de metais bá-

sicos; 
Classe V - jazidas primárias e secundárias de minérios 

de metais raros; 
Classe VI - jazidas primárias de minérios e minerais não 

metálicos; 
Classe VII - aluviões e eluviões de minérios e minerais não 

metálicos; 
Classe VIII - jazidas de combustíveis fósseis sólidos; 
Classe IX - jazidas de rochas betuminosas e pirobetumi-

nosas; (**) 
Classe X - jazidas de petróleo e gases naturais; (***) 
Classe XI - águas minerais, termais e gasosas. 

Parágrafo único. As dúvidas relativas à classificação de jazi-
das serão resolvidas pelo Departamento Nacional da Produção 
Mineral (DNPM). 

Art. 4.º. A jazida é bem imóvel, distinto e não integrante do 
solo. A propriedade da superfície abrangerá a do subsolo, na forma 

(•) Observação - Pelo Dec.-lei n. 0 2.666, de 3-10-40, publicado no "Diário Oficial" 
de 5 do mesmo mês, foi criado o Conselho Nacional de Minas e Metalurgia, com as atri-
buições definidas no art. 2. 0 • O parágrafo único dêsse artigo declara que as disposições 
do mesmo não se aplicam ao petróleo e seus produtos. 

(**) V. Arts. 78 e 79.  
( • • •) V. Arts. 78 e 79 e Decreto-lei n.• 366.  



-36-

do direito comum, não incluída, porém, nesta a das substâncias 
minerais ou fósseis úteis à indústria. 

Art. 5.º. O direito de pesquisar substâncias minerais, em terras 
do domínio público ou particular, constitui-se por autorização 
do Govêrno da União, ficando obrigado a respeitá-lo o proprietário 
ou possuidor do solo. 

Art. 6.0 • O direito de pesquisar ou lavrar só poderá ser outor-
gado a brasileiros, pessoas naturais ou jurídicas, constituídas estas 
de sócios ou acionistas brasileiros. 

§ 1.0 • O funcionamento de sociedades de mineração depende 
de autorização federal, mediante requerimento dirigido ao Minis-
tro da Agricultura ( *) e instruído com· a prova de sua organi.za-
ção e da nacionalidade brasileira dos sócios ou acionistas. O título 
de autorização de funcionamento será uma via autêntica do res-
pectivo decreto, a qual deverá ser transcrita no livro próprio da 
Divisão de Fomento da Produção Mineral (DFPM) e registada, 
em original ou certidão,, no Registo do Comércio e na Junta Co-
mercial do Estado onde estiver localizada a jazida. 

§ 2.0 . Poderão ser sócios das emprêsas de mineração e das 
indústrias de transformação e industrialização dos minérios, ex-
clusive o petróleo, os brasileiros casados com estrangeiras ou brasi-
leiras casadas com estrangeiros, ainda que no regime de comunhão 
de bens; no caso, porém, \[l.e transmissão inter vivos ou causa mortis, 
sómente a brasileiros naios é permitida a sucessão (**). 

§ 3.0 . A falta de herdeiro ou legatário brasileiro nato, o espólio 
promoverá, judicial ou extrajudicialmente, a transferência do título 
social a terceiros que tenha essa qualidade. 

§ 4.º. As cessões e transferências sómente se efetuarão me-
diante a apresentação, às sociedades, pelos respectivos cessioná-
rios, da prova de nacionalidade. As emprêsas que efetuarem trans-
ferências sem essa prova perderão ipso facto todo e qualquer direito 
a autorizações ou concessões que lhes houverem sido feitas pelos 
poderes competentes, para a realização de seus fins. 

§ 5.0 . Quando o proprietário não puder exercer por si os di-
reitos de pesquisa e de lavra, será válida a cessão dêsses direitos 

( • J Ao CNP. Tratando-se de mineração de jazidas das Classes IX e X, (Art. n.o 79). 
D~c.-lei n.º 3.236, de 7-5-41, Arts. 4.0 e 31, pub!lcado no "Diário Oficial" de 9-5-41. 

( • •) Redação dada pelo Dec.-lei n. 0 2. 778, de 12-11-40, publlcado no "Diário Oficial'', 
de 14-11-40. 

http:organi.za
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§ 1.º A percentagem do manifestante será em dinheiro ou 
em minério, à sua escolha: 

a) no caso de percentagem em dinheiro, o valor unitário da 
produção efetiva será calculada na bôca da mina; 

b) não havendo acôrdo entre as partes, o valor será deter-
minado por arbitramento, na forma do direito comum. 

§ 2.0 • Se o direito de preferência, na forma dêste artigo, não 
fôr exercido no prazo estipulado, ficará ipso facto resolvido e a 
jazida incorporar-se-á ao patrimônio da União. 

Art. 8.0 • Estando a jazida em condomínio, êste só poderá re-
clamar a preferência, a que se refere o artigo anterior, se estiver re-
presentado por administrador escolhido na forma do Código Civil. 
Não satisfeita esta condição, a lavra poderá ser autorizada a outrem, 
participando os condôminos da percentagem legal nos resultados, 
na proporção dos respectivos quinhões. 

Art. 9.º. Não prev~lecerá, igualmente, o direito de preferên-
cia enquanto a jazida e1~tiver em litígio, devendo o concessionário 
da autorização de lavra;, se houver, depositar, onde e como o juiz 
do feito o determinar, \a percentagem legal nos resultados. 

Art. 10. As jazida:3 não manifestadas na forma do Art. 7.0 

são bens patrimoniais da União. (*) 
Art. 11. Consideram-se partes integrantes da mina: 
I - As coisas destinadas à mineração com o caráter de per-

petuidade, como constrqções, máquinas, aparelhos e instrumentos; 
II - Os animais e veículos empregados no serviço, superficial 

ou subterrâneo; 
III - As provisões necessárias aos trabalhos da lavra num 

período de cento e vinti; dias. 
Art. 12. O aproveitamento industrial de jazidas, manifesta-

das ou não, depende di; autorização federal, que será dada, me-

pôrto de embarque em rio ou mar, e, sendo possivel, uma planta (embora tôsca, de 
preferência em escala métrica) que represente o que acaba de ser dito; 

f) nome ou nomes dos prçiprletários do solo e dos interessados na Jazida a outro 
titulo que não o de propriedade, e a que título o são. 

- A Lei n.0 94, de 10-9-1935, que prorrogou até 20 de julho de 1936 o prazo fixado no 
Art. 10 do Dec. n.0 24.642, de 1934, foi publicado no "Diário Oficial" de 13-9-35. 

(*) O Dec.-lel n.0 5.201, de 18-1-43, publicado no "Diário Oficial" de 20, define a 
transitoriedade da suspensão da lavra das minas. 
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diante requerimento, por decretos sucessivos de autorização de pes-
quisa e de lavra. 

§ 1.º. Poderão ser aproveitados independentemente de au-
torização as pedreiras e os depósitos de substâncias minerais que 
não contenham minério de maior valor econômico, quando possam 
ter emprêgo imediato in natura ou sem outro beneficiamento além 
de talhe e forma para assentamento, e não se destinem a cons-
truções de interêsse público nem tenham aplicação na indústria 
fabril. 

§ 2.º Verificada pelo DNPM a existência de condição es-
tabelecida no parágrafo anterior, o aproveitamento cairá no re-
gime dêste Código, ficando assegurado ao proprietário do solo 
a preferência para a lavra e contando-se desde então o prazo de 
cinco anos, na forma do Art. 7.o. 

CAPÍTULO II 

Da autorização de pesquisa 

Art. 13. Entendem-se por pesquisa os trabalhos necessários 
para o descobrimento da jazida e o conhecimento do seu valor 
econômico. 

Parágrafo único. A pesquisa compreende os trabalhos de re-
conhecimento geológico, estudos geofísicos, escavações de pequena 
profundidade, abertura de poços e galerias, sondagens, análises quí-
micas e ensaios de beneficiamento do minério. 

Art. 14. O requerimento de autorização será dirigido ao Mi-
nistro da Agricultura(*), indicando a substância ou as substâncias 
minerais e seus associados a serem pesquisados, a localidade, o dis-
trito, o município, a comarca e o Estado, a área pretendida, em 
hectares, e deverá ser instruído com as seguintes provas e elementos 
de informação: 

I - Declaração dos nomes dos proprietários dos imóveis atin-
gidos e definição da área requerida, quer por limites naturais e 
confrontações, com o esbôço topográfico, quer por figuras geomé-
tricas traçadas em relação a pontos inequlvocamente definidos, quer 
por plantas autênticas, amarradas e pontos fixos no terreno; 

( *) Ao Conselho Nacional do Petróleo, tratando-se de mineração de jazidas, das 
Classes IX e X (Dec.-lei 11.0 3.236, de 7-5-1941). 
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II - Prova da capacidade financeira do requerente, tendo-
se em vista a classe da jazida a pesquisar; (*) 

III:___ Prova de nacionalidade brasileira do requerente. 
Art. 15. Se a pesquisa de uma jazida manifestada e registada 

fôr requerida por terceiro, o manifestante será interpelado pelo 
Govêmo, mediante edital publicado no Diário Oficiai, no órgão ofi-
cial do' Estado onde estiver situada a jazida e no fôro da sua loca-
lização, a fim de, no prazo de noventa dias, usar do direito de 
preferência que lhe é assegurado pelo Art. 7.º. 

§ 1.º. Para fazer valer essa preferência, o manifestante, ou 
alguém por êle, deverá requerer autoriz~ção de pesquisa nos têrmos 
do artigo anterior. 

§ 2.º. Findo o prazo, cessa para o manifestante o direito de 
preferência. 

Art. 16. A autorização de pesquisa, que terá por título um 
decreto, transcrito no l~vro próprio da DFPM, será conferida nas 
seguintes condições: 

I - O título será pessoal e somente transmissível nos casos 
de herdeiros necessáriqs ou de cônjuge sobrevivente, bem como 
no de sucessão comercial, desde que o sucessor satisfaça os requisitos 
dos números II e III do art. 14. 

II - A autorização é válida por dois (2) anos, podendo o Go-
vêrno renová-la, nos dpis seguintes casos, a requerimento do in-
teressado, apresentado dentro do prazo de sua vigência: 

a) ocorrendo circunstâncias de fôrça maior, devidamente 
comprovada, dar-se-á por novo decreto, com o prazo de dois (2) anos, 
mesmo havendo outro pretendente para a área: 

b) não provada a fôrça maior e desde que não haja outro 
pedido para a mesma área, dar-se-á uma única renovação, por 
novo decreto, válida pelo prazo de um (1) ano. (**) 

III - O campo da pesquisa não poderá exceder a área fixada 
no decreto. 

IV - O DNPM fiscalizará a execução dos trabalhos, sendo-
-lhe facultado nêles intervir a fim de melhor orientar a sua marcha. 

(") Resoluç!í.o do Conselho n.• 1, de 11-2-49, publicado no "Diário Oficial" de 22. 
( .. ) Redaç!í.o dada pelo nec.-lel n.• 9.605, de 19-8-46, publicado no "Diário Oficial" 

de 21. 
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· V - As pesquisas em leitos de rios navegáveis ou flutuáveis 
sômente serão concedidas sem prejuízo ou com ressalva dos in-
terêsses da navegação ou flutuação, ficando sujeitas, portanto, às 
exigências que forem impostas nesse sentido pelas autoridades 
competentes. 

VI - As pesquisas nas proximidades das fortüicações, das vias 
públicas, das estradas de ferro, dos mananciais de água potável, ou 
dos logradouros públicos dependerão ainda do assentimento das 
autoridades sob cuja jurisdição os mesmos se encontrarem. 

VII - Serão respeitados os direitos de terceiros, ressarcindo o 
concessionário da autorização os danos e prejuízos que ocasionar, 
e não respondendo o Govêrno pelas limitações que daqueles di-
reitos possam sobrevir. 

VIII - O concessionário- poderá utilizar-se do produto da 
pesquisa para fins de estudos sôbre o minério e custeio dos trabalhos. 

IX - Na conclusão dos trabalhos, dentro do prazo da auto-
rização, e sem prejuízo de .quaisquer informações pedidas pelo 
DNPM no curso dêles, o concessionário apresentará um relató-
rio circunstanciado, sob a responsabilidade de profissional legalmen-
te habilitado ao exercício de engenharia de minas, com dados in-
formativos que habiilitem o Govêrno a formar juízo seguro sôbre a 
reserva mineral da jazida, qualidade do minério e possibilidade de 
lavra, nomeadamente: 

a) situação, vias de acesso e comunicação; 
b) planta topográfica da área pesquisada, na qual figurem 

as exposições naturais de minério e as que forem descobertas pela 
pesqu.isa; 

e) perfis geológico-estruturais; 
d) descrição detalhada da jazida; 
e) quadro demonstrativo da quantidade e da qualidade do 

minério; 
/) resultado dos ensaios de beneficiamento; 
g) demonstração da possibilidade de lavra; 
h) no caso de jazidas da Classe XI, estudo analítico das águas, 

do ponto de vista de suas qualidades químicas, físicas e físico-quí-
micas, além das exigências supra-referidas que lhes forem apli-
cáveis. 
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(*) Art. 17. O concessionário da autorização de pesquisa pa-
gará pela área a pesquisar a seguinte taxa: 

Por hectare 
Cr$ 

Classes I a VII 10,00 
Classes VIII e IX ......................... . 5,00 
Classe X ................................. . 0,50 
Classe XI ............................... . 10,00 

Parágrafo único. A taxa mínima da autorização de pesqui-
sa será de Cr$ 300,00. 

Art. 18. Cada autorização de pesc:i.uisa fica adstrita às se-
guintes áreas máximas: 

Hectare 
Classes I a VII . .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 500 
Classes VIII e IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 
Classe X .......... '....................... 10.000 
Classe XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Parágrafo único. A mesma pessoa não serão concedidos mais 
de cinco títulos de autorização de pesquisa de jazidas da mesma 
classe. 

Art. 19. Apresentado o relatório a que se refere o Item IX do 
Art. 16, o DNPM mandará verificar-lhe a exatidão. 

§ 1.º. Feita a verificação, o relatório será submetido ao Mi-
nistro da Agricultura, que, ouvido o DNPM, o aprovará ou não. 

§ 2.0 • A aprovação Çl.o relatório importa declaração oficial de 
que a jazida está convenientemente pesquisada. 

Art. 20. O pesquisapor, uma vez aprovado o relatório, terá um 
ano para requerer a autorização de lavra, e dentro dêsse prazo po-
derá negociar o seu direito a essa autorização, na forma dêste 
Código. 

Art. 21. Findo o prazo do artigo anterior, sem que o pes-
quisador, ou seu sucessor por título legítimo, haja requerido au-
torização de lavra, caducará ipso facto o seu direito, podendo o 

(•) Redação dada pelo Dec.-lei n.0 5.247, de 12-2-43, publicado no "Diário Oficial" 
de 15-2-43. 
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Govêrno outorgar a autorização de lavra a terceiro que a requerer, 
satisfeitas as demais exigências dêste Código. 

§ 1.0. O Govêrno arbitrará uma justa indenização a ser paga 
ao pesquisador, ou seu sucessor, por quem venha a obter a autori-
zação. 

§ 2.0 • Uma vez decaído o pesquisador do direito de lavra, po-
derá ser dada vista ao relatório de pesquisa, em especial, e do 
processo de autorização, em geral a quem o requerer, visando o 
aproveitamento da jazida pesquisada. 

Art. 22. Não sendo aprovado o relatório de pesquisa, nenhum 
direito terá adquirido com ela o pesquisador. 

(*) Art. 23. Os titulares de decreto de autorização de pes-
quisa poderão realizar os trabalhos respectivos, e também as obras 
e serviços auxiliares necessários, em terrenos do domínio público 
ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, desde que pa-
guem aos respectivos proprietários ou possuidores uma renda pela 
ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos 
que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas 
as seguintes regras: 

I - A renda não poderá exceder o valor do rendimento líquido 
máximo da exploração agrícola ou pastoril · habitual na região, 
relativa à extensão da área a ser realmente ocupada. 

II - A índenização por danos causados não poderá exceder o 
valor venal da propriedade na extensão da área efetivamente ocupa-
da pelos trabalhos de pesquisa, salvo no caso previsto no inciso 
seguinte. 

III - Quando os danos forem de molde a inutilizar para fins 
agrícolas e pastoris tôda a propriedade em que estiver encravada 
a área necessária aos trabalhos de pesquisa, a indenização corres-
pondente a tais danos poderá atingir o valor venal máximo de 
tôda a propriedade. 

IV - Os valores venais a que se referem os Incisos II e III 
serão obtidos por comparação com valores venais de propriedades 
da mesma espécie, na mesma região, nos últimos cinco (5) anos, 
a contar da data da avaliação. 

( ') Redação dada pelo Dec.-lel n.0 9 .499, de 12-7-46, publlcado no "Diário Oficial" 
de 15. 
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V - No caso de terrenos públicos é dispensado o pagamento 
da renda, ficando o titular da pesquisa sujeito apenas ao pagamento 
relativo a danos e prejuízos. 

VI - Se o titular do decreto de autorização de pesquisa, até 
a data da transcrição do título de autorização, não juntou ao res-
pectivo processo prova de acôrdo com os proprietários ou possui-
dores do solo acêrca da renda e indenização de que trata êste ar-
tigo, o Diretor Geral do Departamento Nacional da Produção Mi-
neral, dentro de três (3) dias desta data, enviará ao Juiz de Direito 
da Comarca onde estiver situada a jazida, por via telegráfica ou por 
via aérea, cópia do referido título. 

VII - Dentro de quinze (15) dias a partir da data do rece-
bimento dessa comunicação, o Juiz mandará proceder à avaliação 
da renda e dos danos e prejuízos a que se refere êste artigo; na for-
ma prescrita nos Arts. 957 e 958 do Código de Processo Civil. 

VIII - O Promotor de Justiça da Comarca será citado para os 
têrmos da ação, como representante da União. 

IX - A avaliação s~rá julgada pelo Juiz no prazo máximo 
de trinta (30) dias conta(ios da data do despacho a que se refere 
o inciso VII, não tendo efeito suspensivo os recursos que forem 
apresentados. 

X ~ As despesas ju\i].ciais com o processo de avaliação se-
rão pagas pelo titular da autorização de pesquisa. 

XI - Julgada a avaliação, o Juiz, dentro de oito (8) dias, in-
timará o titular do decreto a depositar a quantia correspondente ao 
valor da renda de dois anos e a correspondente à caução para pa-
gamento da indenização. 

XII - Feitos êsses depósitos, o Juiz, dentro de oito (8) dias, 
intimará os proprietários ou possuidores do solo a permitirem os 
trabalhos de pesquisa e comunicará seu despacho ao Diretor Geral 
do Departamento Nacional da Produção Mineral e, mediante re-
querimento do titular da pesquisa, às autoridades policiais locais, 
para garantirem a execm(ão dos trabalhos. 

XIII - Se o prazo da pesquisa fôr prorrogado de acôrdo com 
o inciso II do art. 16, o Diretor Geral do Departamento Nacional da 
Produção Mineral o comlj.nicará ao Juiz, no prazo e condições in:.. 
dicadas no Inciso VI dêste artigo. 

XIV - Dentro de oito (8) dias do recebimento da comunica-
ção a que se refere o inciso anterior, o Juiz intimará o titular 



-45-

da pesquisa a depositar nova quantia correspondente ao valor 
da renda relativa ao prazo de prorrogação. 

XV - Feito êste depósito o Juiz intimará os proprietários ou 
possuidores do solo, dentro de oito (8) dias, a permitirem a con-
tinuação dos trabalhos de pesquisa no prazo da prorrogação, e co-
municará seu despacho ao Diretor Geral do Departamento Nacional 
da Produção Mineral e às autoridades locais mediante requerimento 
do titular da pesquisa. 

XVI - Terminados os trabalhos de pesquisa o titular da res-
pectiva autorização e o Diretor Geral do Departamento Nacional 
da Produção Mineral comunicarão o fato ao Juiz competente, a 
fim de ser encerrada a questão referente ao pagamento da inde-
nização por danos e prejuízos bem como ao da renda, caso êste 
ainda não tenha sido efetuado. 

XVII - Por ocasião da ação prevista no inciso anterior, as 
partes que se julgarem lesadas poderão requerer ao Juiz se lhes 
faça justiça. 

Art. 24. A autorização de pesquisa caducará: 
I - Se o concessionário não iniciar os trabalhos dentro dos seis 

primeiros meses, contados da autorização; 
II - Se interromper por igual tempo os trabalhos iniciados, 

salvo motivo de fôrça maior a juízo do Govêrno. 
Parágrafo único. A caducidade será declarada por decreto, sem 

indenização e independentemente de interpelação judicial. 
Art. 25. Se o concessionário infringir o n.º I do art. 16, ou 

não se submeter às exigências da fiscalização (Capítulo VI), a au-
torização será anulada por decreto fundamentado, sem indenização 
e independentemente de interpelação judicial. 

Art. 26. Antes de decretada a caducidade ou a anulação, os 
seus motivos serão aduzidos e processados administrativamente, 
sendo intimada a parte a, dentro de sessenta dias, apresentar con-
testação. Se a parte não fizer oposição, ou se os motivos por ela 
oferecidos e postos em prova não ilidirem a imputação e as provas 
já produzidas, ou que venham a ser produzidas, o Ministro da 
Agricultura pronunciará a caducidade, em despacho motivado. 

Art. 27. O pedido de autorização de pesquisa assegura a prio-
ridade para a sua obtenção, pelo prazo de sessenta dias. Findo 
êsse prazo, se não tiver sido instruído satisfatàriamente, nenhum 
direito terá adquirido com êle o interessado. 
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CAPfTULO III 

Da autorização da lavra 

Art. 28. A autorização de lavra só poderá ser requerida se 
a jazida estiver convenientemente pesquisada, e está sujeita às 
limitações de área estipuladas para a pesquisa. 

Parágrafo único. A autorização perdurará enquanto a lavra 
fôr mantida em franca atividade. 

Art. 29. O requerimento de autorização, dirigido ao Minis-
tro da Agricultura, indicará a natureza e classe da substância ou 
das substâncias que se pretendem lavrar, a área necessária aos 
trabalhos, as servidões de que deverá gGzar a mina e as condi-
ções especiais ou acidentais convenientes ao título de autoriza-
ção, e será instruído com o plano de bom aproveitamento da jazida, 
com planta da mesma e prova da capacidade financeira do reque-
rente. 

§ 1.0 • O requerimentG> será juntado ao processo de autorização 
da pesquisa respectiva. 

§ 2.0 • O plano de bqm aproveitamento da jazida compreen-
derá, quando couber: 

I - Memorial explic:ativo; 
II - Projetos ou anteprojetos referentes: 
a) à mineração a céu aberto ou subterrâneo; 
b) à iluminação, ventilação, transporte, sinalização e prote-

ção subterrâneas; 
e) ao transporte na superfície e ao tratamento do minério; 
d) às instalações de energia, de abastecimento de água, de 

compressão e condicionamento de ar; 
e) à higiene da mina e dos trabalhos de superfície; 
/) no caso das jazid:a,s da Classe XI, às instalações de capta-

ção e proteção das fonte&, condução, distribuição e utilização da 
água. 

§ 3.º Se o requerente não fôr o pesquisador, deverá ainda 
instruir o requerimento cpm o documento a que se refere o Item 
III do Art. 14. 

Art. 30. Se o requerente da lavra não aceitar modificações 
que o DNPM julgar nece&sárias no plano de bom aproveitamento 
da jazida ou nas condições especiais e acidentais, o Govêrno, por 
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edital publicado no Diário Oficial, declarará a jazida em disponibi-
lidade, e arbitrará uma indenização na forma do Art. 21, § l.º. 

Art. 31. A autorização de lavra será dada em decreto, que 
se transcreverá no livro próprio da Divisão de Fomento da Pro-
dução Mineral. 

Parágrafo único. A transcrição far-se-á após o pagamento da 
taxa do decreto, a qual será duas vêzes a da autorização de pes-
quisa correspondente. (*) 

Art. 32. A área de uma autorização não pode ser dividida, 
quer pelos concessionários, quer por terceiros adquirentes. Nem os 
concessionários nem terceiros podem lavrar somente parte da jazi-
da, independentemente do plano preestabelecido, salvo nos casos 
em qut: ulteriormente o Govêrno reconheça que se pode dividir a 
área em duas ou mais autorizações distintas e após aprovação, pelo 
Ministério da Agricultura, das modificações introduzidas, em con-
seqüência, no plano acima mencionado. 

Art. 33. A autorização subsistirá, quanto aos direitos, obri-
gações, limitações e efeitos dela decorrentes, quando o conces-
sionário a alienar ou gravar, na forma da lei, mas os atos de alie-
nação ou oneração só valem depois de averbados à margem do 
registro da autorização. 

Art. 34. O requerente da autorização compromete-se a res-
peitar as seguintes condições, além das demais que constam dêste 
Código: 

I - Dar início à lavra dentro do prazo de um ano, contado 
do decreto de autorização, salvo motivo de fôrça maior, a juízo 
do Govêrno; 

II - Lavrar a jazida de acôrdo com o plano aprovado pelo 
Ministro da Agricultura, e no qual deverão constar todos os ele-
mentos necessários para a sua apreciação pelo DNPM; 

III - Executar os trabalhos de mineração conforme as re-
gras da arte, e de acôrdo com as normas de polícia constantes dos 
regulamentos; 

IV - Confiar os trabalhos de lavra e de tratamente do minério 
a técnicos legalmente habilitados ao exercício da profissão; 

(•) Redação dada pelo Dec.Jel n. 0 5.247, de 12-2-43, publlcado no "Diário O!lclal" 
de 15. 
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V - Tomar as providências indicadas pela fiscalização federal, 
no prazo que fôr marcado, quando a mina ameace ruina, quer pela 
má direção dos trabalhos, quer por qualquer outra circunstân-
cia; 

VI - Não dificultar ou impossibilitar, por lavra ambiciosa, o 
aproveitamento ulterior da jazida; 

VII - Não suspender os trabalhos da mina sem dar antes 
parte ao Govêrno, e deixá-lo em bom estado; 

VIII - Dar as providências necessárias para a segurança e 
salubridade das habitações dos operários; 

IX - Dar as providências necessárias para evitar o extravio 
das águas e das regas ou para secar as acumuladas nos trabalhos 
e que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos; 

X - Tomar as providências necessárias para evitar a poluição 
e a intoxicação das águas e do ar, que possam resultar dos traba-
lhos de mineração e tratamento do minério; 

1 

XI - Não extrair selllão as substâncias úteis indicadas no de-
creto de autorização e as que se acharem com elas associadas no 
mesmo depósito; 

XII - No caso das jazidas da Classe XI, proteger e conservar 
as fontes, utilizar as águ~is segundo os preceitos técnicos aprova-
dos pelo DNPM, ouvido ainda o Departamento Nacional de Saúde 
Pública; 

XIII - Enviar ao DNPM relatório anual dos trabalhos feitos 
no ano anterior; 

XIV - Permitir, no campo da autorização de lavra, trabalhos 
de pesquisa de outras substâncias minerais úteis, quando· o Go-
vêrno os autorizar; se êsses trabalhos prejudicarem a lavra, caberá 
recurso, de efeito suspensivo, para o Presidente da República, por 
intermédio do Ministro dsi. Agricultura; 

XV - Responder por todos os danos e prejuízos de terceiros 
que resultem direta ou indiretamente da lavra; 

XVI - A autorização só poderá transmitir-se com observân-
cia do que dispõe o artigo anterior, ainda que no caso de herdeiro 
necessário e de cônjuge sobrevivente, bem como no de sucessão 
comercial, desde que ao sucessor não falte capacidade legal para o 
seu exercício; quando o sucessor não tiver capacidade legal para 
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exercício do direito de lavra, será válida a cessão que êle fizer dêsse 
direito a pessoa física ou jurídica capaz. 

Art. 35. Expedido o título da autorização de lavra, o con-
cessionário solicitará ao DNPM a posse da jazida. 

A imissão processar-se-á do modo seguinte: 
I - Intimar-se-ão os concessionários das minas limítrofes, se 

as houver, com três dias de antecedência, para que, por si ou 
por seus representantes, possam presenciar o ato, no local da jazida, 
e, em especial, assistir à demarcação; 

II - No dia e hora determinados, fixar-se-ão, definitivamente, 
os marcos dos limites da jazida, que o concessionário terá para 
êsse fim preparados, colocando-se precisamente nos pontos indi-
cados no decreto de autorização; 

III - Em seguida, dar-se-á ao concessionário a posse da jazida; 
IV - Do que ocorrer lavra-se-á têrmo, que será assinado pelos 

concessionários e testemunhas e autenticado pelo representante 
doDNPM. 

Parágrafo único. Os marcos devem ser conservados de pé e 
bem visíveis e não podem ser mudados sem aprovação do Govêrno. 

Art. 36. A autorização será recusada se a lavra fôr conside-
rada prejudicial ao bem público ou comprometer interêsse que 
superem a utilidade da exploração industrial, a juízo do Govêrno. 
Neste último caso, o pesquisador terá direito de receber do Go-
vêrno a indenização das despesas feitas com os trabalhos de pes-
quisa, uma vez que haja sido aprovado o relatório. 

Art. 37. Se o concessionário não cumprir qualquer das obri-
gações que lhe incumbam, a autorização de lavra será, por de-
creto, declarada caduca, salvo motivo de fôrça maior, a juízo do 
Govêrno. 

Parágrafo único. O concessionário terá o prazo de sessenta 
dias para apresentar defesa. 

Art. 38. A nulidade das autorizações de lavra feita com in-
fração do disposto neste Código poderá ser declarada, mediante 
processo administrativo, por decreto do Presidente da República, 
observados o prazo e formalidades do Art. 26, ou por sentença ju-
dicial, em ação sumária, proposta por qualquer interessado, no prazo 
de um ano. 
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CAPíTULO IV 

Vizinhança e servidões das minas 

Art. 39. As propriedades vizinhas estão sujeitas às seguintes 
servidões de solo e subsolo para os fins de pesquisa e da lavra: 

I - Ocupação do terreno necessário para: 
a) construção de oficinas, instalações, obras acessórias e mo-

radia de operários; 
b) abertura de vias de comunicações e de transporte de qual-

quer natureza; 
e) captação e condução de aguadas p.ecessárias ao pessoal e 

aos serviços da mineração; 
d) transporte de energia elétrica em condutores aéreos ou 

subterrâneos; 
e) escoamento das águas da mina e das instalações de tra-

tamento do minério. 
II - No subsolo, a a'bertura de passagem do pessoal e ma-

terial, de condutos de ven~ilação, de energia elétrica e de escoa-
mento das águas. 

III - Utilização das iiguas q\le não estiverem aproveitadas 
em serviço agrícola ou industrial. 

Art. 40. As servidões constituem-se mediante prévia indeniza-
ção do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa 
ocupação. Sendo de natureza urgente os trabalhos a executar, a 
servidão será constituída mediante caução arbitrada por peritos, 
na f arma da lei. 

Art. 41. A divisa subterrânea entre as áreas de autorizações 
de pesquisa ou lavra confrontantes será sempre a superfície ver-
tical que passa pelas linhas divisórias do solo. 

Art. 42. Quando as 4reas de autorização forem vizinhas, as 
escavações não podem ser estendidas além da superfície vertical que 
as limita, em busca de vieiros ou massas de minério que se pro-
longuem, sem permissão expressa do concessionário da autoriza-
ção da mina confinante, mediante aprovação do Ministro da Agri-
cultura. 

Art. 43 . Quando as águas dos mananciais, córregos ou rios 
forem poluídas por efeito da mineração, o Govêrno, por instruções 
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e outras medidas que forem necessárias, e ouvidas as repartições 
competentes da Saúde Pública e outras, providênciará para sanar 
o mal. 

CAPÍTULO V 

Das estâncias hidrominerais 

Art. 44. l!l da competência do DNPM a fiscalização técnico-
-industrial de tôdas as estâncias hidrominerais, existentes no País. 

Art. 45. Sempre que necessário, o DNPM realizará nas fontes 
minerais, termais e gasosas os seguintes trabalhos: 

a) estudo geológico local; 
b) estudo químico, físico e físico-químico das águas e ema-

nações gasosas; 
e) estudos crenológicos; 
d) trabalhos preliminares de captação (sondagens, poços e ga-

lerias); 
e) projeto de captação e utilização. 
Parágrafo único. A pedido do concessionário de uma fonte, 

e a sua custa, o DNPM prestar-lhe-á assistênd.a técnica. 
Art. 46. O Ministério da Agricultura marcará, quando ne-

cessário, para as fontes de águas minerais, termais ou gasosas, au-
torizadas nos têrmos dêste Código, um perímetro de proteção na 
superfície, no qual, sem autorização prévia do Ministro, não po-
derão ser executados trabalhos ou exercidas atividades que possam 
alterá-las ou prejudicá-las. 

Parágrafo único. Ji:ste perímetro de proteção poderá ser mo-
dificado posteriormente, se as circunstâncias o exigirem. 

Art. 47. Os tributos lançados pelo Estado e pelo Município 
sôbre as fontes de águas minerais, termais ou gasosas não poderão, 
em seu conjunto, exceder de cinco por cento do valor da produ-
ção. (*) 

Art. 48. A autorização de lavra de uma fonte ou estância 
hidromineral importa a do comércio de suas águas. 

( *) Texto Já modificado de acõrdo com o Dec.-lel n.0 2.081, de 8-3-40, publicado no 
"Diário Oficial" de 11. 
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§ 1.º. A fiscalização dêsse comércio compete ao Ministério 
da Fazenda. 

§ 2.0 • Cabe às autoridades da Saúde Pública fiscalizar as 
condições higiênicas das águas minerais, termais e gasosas dadas 
ao consumo. 

CAPÍTULO VI 

Da fiscalização da pesquisa e da lavra e das emprêsas 
que utilizam matéria-prima mineral 

Art. 49 . O Govêmo fiscalizará, pelo DNPM, todos os serviços 
de pesquisa e lavra de jazidas, bem como as emprêsas que utilizem 
matéria-prima mineral, fazendo cumprir as normas de: 

I - bom aproveitamento da jazida; 
II - conservação e segurança das construções e trabalhos; 
III - precaução contra danos à propriedade vizinha; 

1 

IV - proteção do bem-estar público, da saúde e da vida dos 
operários. 

§ 1.º As emprêsas q-q.e utilizem matéria-prima mineral do 
País estão sujeitas às mesmas restrições das de mineração com 
relação à sua nacionalidade e à dos seus sócios ou acionistas. 

§ 2.0 A fiscalização, pelo DNPM, das emprêsas que utilizem 
matéria-prima mineral não prejudica a que competir, pela legisla-
ção em vigor, ao Ministério da Guerra. 

Art. 50. As condições gerais do trabalho nas minas serão es-
tipuladas em instruções do Ministro da Agricultura. 

Art. 51. A fiscalização exerce-se-á sôbre o cumprimento das 
disposições legais e dos regulamentos especiais de higiene das mi-
nas, recorrendo nesse intuito às autoridades locais, quando fôr 
preciso. 

Art. 52. As regras t~cnicas para proteção do solo e segu-
rança das construções e da l)aúde e da vida do pessoal serão organ,ii-
zadas pelo DNPM e aprovadas pelo Ministro. 

Art. 53. A fiscalizaç~o do cumprimento das disposições das 
leis e dos regulamentos sôbre o serviço de pesquisa e lavra e sôbre 
emprêsas que utilizem matéria prima mineral será exercida por 
engenheiros de minas e médicos sanitaristas da DFPM: 
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§ 1.º. Haverá ainda uma fiscalização especial resultante das 
estipulações da autorização, do regime tributário e das relações 
de dependência entre a .lavra da jazida e o poder público. 

§ 2.º Sempre que necessário, a DFPM solicitará o concurso 
das outras divisões do DNPM para trabalhos especiais de fiscali-
zação. 

Art. 54. As emprêsas de mineração e as que utilizam ma-
téria-prima mineral são obrigadas a facilitar a inspeção e todos 
os trabalhos aos agentes da fiscalização do DNPM, e fornecer-lhes 
as informações exigidas sôbre as condições e a marcha dos serviços, 
bem como os dados necessários para a elaboração dos mapas e das 
estatísticas da Produção Mineral. 

Art. 55. Notificadas pelo DNPM, as emprêsas ficarão obri-
gadas a executar os planos determinados para a segurança e saúde 
do pessoal e para a proteção do solo, salvo justüicação de melhor 
alvitre. 

Art. 56. Quando o DNPM verificar que é perigoso ou r:reju-
dicial o estado da mina, ordenará seja sustado o prosseguimento 
da lavra até a realização de trabalhos de garantia à segurança e à 
saúde do pessoal ou à proteção do solo. 

Art. 57. As emprêsas de mineração ficam isentas da taxa es-
pecial de fiscalização, devendo esta ser custeada pela taxa a que 
se referem os§§ 2.0 , 3.0 e 4.º do Art. 31. (*) 

Art. 58. As emprêsas que utilizam matéria-prima mineral 
são obrigadas a recolher previamente ao Tesouro Nacional as quotas 
que serão estabelecidas anualmente pelo Ministro da Agricultura, 
tendo em vista o capital invertido, o valor da produção e os favores 
de que goze cada emprêsa. 

CAPÍTULO VII 

Da competência dos estados para autorizar pesquisa e lavra 
de jazidas 

Art. 59. Satisfeitas as condições estabelecidas no Art. 60, o 
Estado que o requerer ao Govêrno Federal, e mediante decreto 
do Presidente da República passará a exercer em seu território, 

(*) V. a nova redação dada ao Art. 31 pelo Dec.-lei n.0 5.247, de 12-2-43. 
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a atribuição de autorizar e fiscalizar pesquisa e lavra de jazidas, 
exceto quando às das Classes I, II, VIII, IX, X e XI e às dos miné-
rios com estas associados, bem como outras julgadas de interêsse 
da segurança nacional. 

Parágrafo único. Os estudos dos recursos minerais do ter-
ritório do Estado serão feitos simultâneamente pelos serviços téc-
nicos da União e do Estado, e obedecerão a um plano elaborado 
de comum acôrdo e aprovado, em cada exercício, pelo Ministro da 
Agricultura. A execução da parte dêsses estudos que tocar ao Estado 
está sujeita à fiscalização superior do DNPM. 

Art. 60. O Estado interessado em obter a delegação de com-
petência deverá, a juízo do DNPM, possuir. um serviço técnico-ad-
ministrativo dotado: 

a) de seção de geologia econômica, com técnicos legalmente 
habilitados e especializados em prospecção de jazidas, lavra de 
minas e metalurgia; 

b) de uma seção de 1 autorizações, fiscalização e cadastros 
de minas; 

e) de uma seção administrativa, com o pessoal competente 
para atender às exigências dos trabalhos a executar; 

d) de laboratórios de mineralogênese e petrografia, de quí-
mica analítica mineral e ~e ensaios semi-industriais, convenien-
temente aparelhados e dirigidos pelos especialistas habilitados na 
forma da lei; 

e) de biblioteca especializada em assuntos de geologia, pes-
quisa e lavra de jazidas, quíµiica e metalurgia; 

f) de verbas suficientes para o bom andamento do serviço. 
§ 1.0 • As autorizações dadas pelo Estado deverão ser por êste 

comunicadas ao Govêrno federal, por ocasião da publicação dos 
respectivos atos. Os títulos respectivos só serão válidos depois de 
transcrito ex-officio nos registros a cargo da DFPM. 

§ 2.º. São nulas de pleno direito as autorizações estaduais 
dadas sem observância dos dispositivos dêste Código, e os respec-
tivos títulos não serão reg~stados. 

Art. 61. O Ministério pa Agricultura poderá, a qualquer tempo, 
mandar fiscalizar o exercício das atribuições transferidas ao Estado, 
ou com êsse fim manter fiscalização permanente. 
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§ 1.0. Quando as autorizações dadas pelo Estado infringirem 
êste Código, os interessados ou prejudicados poderão recorrer ao 
Ministério da Agricultura, que, após a devida verificação, tomarã 
as medidas necessárias. 

§ 2.0 • O Govêrno Federal cassarã a delegação quando veri-
ficar irregularidades graves no seu exercício. 

CAPfTULO VIII 

Da faiscação e garimpagem 

Art. 62. São livres os trabalhos do gênero da faiscação do 
ouro aluvionar e garimpagem de diamantes em terras e águas 
do domínio público. 

§ 1.0. Em terras e águas do domínio privado, tais trabalhos 
dependem de entendimento com os proprietários. Não poderá, neste 
caso, exceder de dez por cento do valor da produção efetiva de 
um garimpeiro, ou faiscador, a contribuição por êle devida ao pro-
prietário, a título de indenização por servidões e danos, com re-
cursos para as repartições competentes do Ministério da Fazenda 
ou, na falta destas, para as autoridades locais. 

§ 2.0. Sendo o garimpeiro ou faiscador forçado a habitar em 
terreno de domínio privado, vizinho a terras e águas públicas, 
pagará ao proprietário indenização nunca superior a cinco por 
cento do valor da produção efetiva. 

Art. 63. Caracterizam-se a faiscação e a garimpagem: 
a) pela forma de lavra rudimentar; 
b) pela natureza dos depósitos de que são objeto; 
e) pelo sistema social e econômico da produção e do seu co-

mércio. 
§ 1.º. Considera-se trabalho de faiscação a extração de metais 

nobres nativos, em depósitos de eluvião ou aluvião, fluviais ou 
marinhos, com aparelhos ou máquinas simples e portáteis. 

§ 2.º. Considera-se trabalho de garimpagem a extração de 
pedras preciosas e de minérios metálicos e não metálicos de alto 
valor, em depósitos de eluvião ou aluvião, com aparelhos ou má-
quinas simples e portáteis. 

§ 3.0 • Equipararam-se aos trabalhos de faiscação e garimpa-
gem as catas exploráveis sem emprêgo de explosivos, na parte de-
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composta de filões, para extração das substâncias cujo tratamento 
se efetue por processos rudimentares. 

Art. 64. A autorização de pesquisa ou lavra prefere aos tra-
balhos de faiscação e garimpagem. 

Art. 65. O DNPM mandará visitar periódicamente as zonas 
de concentração de faiscadores e garimpeiros por técnicos incum-
bidos de observar o seu trabalho e sugerir medidas de estímulo 
e fiscalização. · 

Art. 66. Os tributos mencionados no Art. 68 e referente aos 
minerais ou minérios de que trata o Capítulo VIII serão pagos 
pelos compradores ou beneficiadores, de acôrdo com os dispositivos 
dêste Código. 

§ l.º. A Diretoria das Rendas Internas, ouvido o Departamen-
to Nacional da Produção Mineral, poderá propor ao Ministro da 
Fazenda que qualquer minério fique equiparado, para fins do 
disposto no presente artigo, aos obtidos por faiscação ou garimpa-
gem, ou por trabalhos assemelhados. 

§ 2.0. A equiparação, de que cogita o parágrafo anterior, se 
tornará efetiva após exped\ção de circular pelo Ministério da Fa-
zenda. (*) 

Art. 67. A fiscalização do comércio de ouro e de outras subs-
tâncias exploradas pelo re~ime dêste Capítulo continua a cargo 
do Ministério da Fazenda, por intermédio da Diretoria das Rendas 
Internas do Tesouro Nacional e do Banco do Brasil, com a cola-
boração do DNPM. 

CAPÍTULO IX 

Di~posições gerais 

Art. 68. O mineral habilitado por decreto de autorização 
de pesquisa ou de lavra, ou garantido pelo § 4.º do Art. 143 da 
Constituição (**), bem colno o comprador ou beneficiador de mi-
nério obtido por faiscação ou garimpagem ou por trabalhos asse-
melhados somente estão sq.jeitos aos tributos lançados pela União, 
pelo Estado ou pelo Município, num total de 8 % do valor da pro-

(•) Redação dada pelo Dec.-lel n: 0 5.247, de 12-2-43, publicado no "Diá.rlo Oficial" 
de 15-2-43. 

(••) Constituição de 10-11-37. 
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dução efetiva da jazida ou mina, incluindo-se neste limite quais-
quer outros impostos ou taxas, excetuados apenas o de renda, que 
venham a recair sôbre a jazida ou mina, sôbre o produto dela 
extraído, sôbre o próprio minerador, ou sôbre as operações que o 
mesmo realizar com êsse produto. (*) 

§ 1.0. Continua isenta de quaisquer impostos ou taxas a fais-
cação de ouro de aluvião, como preceituam o Decreto número 
24. 491, de 28 de junho de 1934, e o Decreto-lei n. 0 350, de 23 
de março de 1938. 

§ 2.º. Por efeito do disposto no Decreto n.º 24 .195, de 4 de 
maio de 1934, o impôsto de renda compreende-se no total de 8 % 
a que está sujeito o minerador do ouro. 

§ 3.0 • A Diretoria das Rendas Internas do Ministério da Fa-
zenda, ouvido o Departamento Nacional da Produção Mineral do 
Ministério da Agricultura, estabelecerá anualmente o valor da uni-
dade de produção efetiva para cada minério ou mina. 

§ 4.º No caso das jazidas da Classe XI, os tributos a que se 
refere êste artigo serão cobrados à base de utilização das águas e 
gases. 

§ 5.º. Os tributos devidos ao Estado e ao Município, no limite 
máximo de 5 % , poderão ser cobrados mensal ou anualmente, ou 
à proporção dos embarques. 

§ 6.0 • São atividades de mineração as que se destinam à ob-
tenção do ouro, prata e associados, fazendo parte integrante da mi-
na os respectivos engenhos e maquinaria, que não podem ser grava-
dos por qualquer impôsto ou taxa não previsto neste Código. 

§ 7.º. O Estado fixará, previamente, por decreto, as parcelas 
dos tributos que lhe cabem e as que tocam ao Município. (*"') 

:Art. 69. O minerador garantido pelo Parágrafo 4.0 do Art. 
143 da Constituição fica sujeito ao regime dêste Código, e é obrigado 
a recolher aos cofres federais a taxa a que se referem os §§ 2.0 , 

3.º e 4.º do Art. 31. (***) 
Art. 70. Suspensa definitivamente a lavra, a critério do 

DNPM, o Govêrno, por edital publicado no Diário Oficial e nos ór-

(') Dec.-lel n.0 9.450, de 12-7·46, publica.do no "Dlãrio Oficial" de 16. 
(**) Em virtude do art. 15 do Dec.-lel n. 0 2.667 de 3-10-940, o disposto neste artigo 

não se aplica à mineração do carvão nacional, que fica Isenta da taxa ai mencionada. 
(* .. ) V. a nova redação dada ao Art. 31 pelo Dec.-lel n.• 5.247, de 12-2-43. 

http:publica.do
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gãos oficiais dos Estados da situação respectiva, declarará a jazida 
em disponibilidade a fim de ser aproveitada na forma dêste Código. 

Parágrafo único. Se o abandono da lavra fôr justificável, o 
novo concessionário terá de indenizar o anterior ao entrar na posse 
da mina. Nenhuma indenização será devida no caso de abandono 
ilícito. 

Art. 71. As emprêsas de mineração organizadas de acôrdo 
com a lei gozarão dos seguintes favores: 

a) isenção de direitos de importação para máquinas, apare-
lhos, ferramentas, modelos e material de consumo, que não exis-
tirem no País em igualdade de condições; (~) 

b) tarifas mínimas nas estradas de ferro, nas companhias de 
navegação e nos serviços de cais e baldeação dos portos, custea-
dos ou garantidos pelo Govêrno, não só para o transporte dos 
trabalhadores, como do material, minério, combustível e produ-
tos manufaturados. 

Parágrafo único. A irr,tportância a que se refere a letra a será 
fiscalizada por técnicos do ;Ministério da Agricultura, e pelos res-
pectivos certificados nada s~rá devido. 

Art. 72. Sempre que o julgar oportuno, o DNPM sugerirá ao 
Govêrno medidas tendentes a incrementar ou restringir a expor-
tação de minérios. 

Parágrafo único. Sempre que o Govêrno tratar do estudo, 
comércio ou aproveitamenti;:> de matéria prima mineral, será ou-
vido o DNPM. 

CA.PíTULO X 

Disposições transitórias 

Art. 73. Haverá, na Dli'PM, quatro registros: 
Livro A - "Registro dfl,s Jazidas e Minas Conhecidas", para 

inscrição das jazidas e minas manifestadas de acôrdo com o Art. 10 
do Decreto n. 24.642, de 10-'7-1934, e a Lei n.º 94, de 10-9-1935; 

( •) Dec.-lel n. 0 2.503, de 19-8-40, publicado no "Diário Oficial" de 21 do mesmo mês. 
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Livro B - "Registro das Autorizações de Pesquisa", para trans-
crição dos títulos respectivos (Art. 16 e Art. 60, § l.º) em numera-
ção seguida e em continuação aos lançamentos feitos no livro 
próprio já existente; 

Livro C - "Registro das Autorizações de Lavra", para trans-
crição dos títulos respectivos (Art. 31 e Art. 60, § l.º) em numera-
ção seguida e em continuação aos lançamentos feitos no livro 
próprio já existente; 

Livro D - "Registro das Sociedades de Mineração" (Art. 6.º, 
§ 1.0 ), para transcrição dos respectivos títulos de autorização 
para funcionar. 

§ 1.0 • Os livros, que terão os títulos e letras por que são 
designados neste artigo, serão abertos, numerados, rubricados e 
encerrados pelo diretor do DNPM. 

§ 2.0. Findo um livro, o imediato tomará o número seguinte, 
acrescido à respectiva letra. 

§ 3.º Os números de ordem dos registros não serão inter-
rompidos ao fim de cada livro, mas continuarão indefinidamente, 
nos seguintes da mesma espécie. 

Art. 74. O sistema de classificação das águas minerais, ter-
mais e gasosas será o atualmente adotado pelo DNSP . 

§ 1.º. Dentro de um ano, a partir desta data, uma comissão 
de especialistas do DNPM e do DNSP, designada pelo Ministro da 
Agricultura, submeterá à aprovação do Govêrno em novo sistema 
de classificação. 

§ 2.0 • Tendo em vista o seu bom aproveitamento, deverão ser 
novamente examinadas e classificadas tôdas as fontes e estâncias 
hidrominerais do pais. 

Art. 75. As águas de mesa stricto sensu sõmente poderão 
ser objeto de comércio se tiverem expressa a menção "não mineral". 

Parágrafo único. Entende-se por "água de mesa" aquela cuja 
composição ou cujas características não se afastem da média das 
águas potáveis regionais cujo consumo não seja prejudicial à saúde. 

Art. 76. O Presidente da República poderá autorizar, por de-
creto, alterações, fusões ou incorporações de emprêsas de minera-
ração, para fins de participação de capitais estrangeiros, nos 
seguintes casos: 
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1 - Em se tratando de pesquisa e lavra de jazidas de cal-
cário, gipsita e argila, por analogia de procedimento com relação 
às matérias minerais referidas no § 1.º do Art. 12 dêste Código, 
as emprêsas interessadas poderão ser autorizadas a admitir sócios 
ou acionistas estrangeiros, quando destinados os minérios à fa-
bricação de cimento e à cerâmica, desde que predominem os ca-
pitais e trabalhadores de origem nacional; 

II - Em se tratando de minas em lavra, amparadas pelo 
§ 4.0 do Art. 143 da Constituição, as emprêsas que as explorem po-
derão ser autorizadas a emitir ações ao portador e admitir, como 
sócios ou acionistas, as sociedades nacionais, além dos cidadãos 
brasileiros, mas a sua administração se constituirá de brasileiros 
natos, na sua maioria. (*) 

Art. 77. Continuam em vigor, no que não fôr contrário ex-
pressa ou tàcitamente a êste Código e à legislação vigente, o 

1 

Decreto n.0 24 .193, de 3-5-1~34, e o Decreto-lei n.º 466, de 4-6~1938 
(**). 

Art. 78. As leis que s~ refiram especialmente ao aproveita-
mento industrial das jazidaiS das Classes IX e X continuam tam-
bém em vigor, sujeitas, por~m, a uma revisão para adaptar-se ao 
sistema e à terminologia dê~te Código(***). 

Art. 79. Compete ao Conselho Nacional do Petróleo a exe-
cução dêste Código, no que se refere às jazidas das Classes IX e X. 

Art. 80. Ficam suspensas, até serem novamente reguladas, 
as transferências de atribuições feitas aos Estados de Minas Gerais, 
São Paulo e Rio Grande do Sul, respectivamente, pelos Decretos 

(*) Redação dada pelo Dec.-lei n.0 3.553, de 25-8-41, publicado no "Diário Oficial" 
de 26-8-41 .. 

(**} Dec. n.0 24.193, de 3-5-34: 
"Regula a indústria da faiscação do ouro aluvionar em todo o território da República 

e estende às cinzas de ourivesarias, revigorando a proibição de exportação contida no 
Art. 56 da Lei n.0 4.440, de 31-12-1921 e o comércio de pedras preciosas". 

("Diário Oficial" de 4-6-34. Retificado no "Diário Oficial" de 6-6-34). 
- Dec.-lel n. 0 466, de 4-6-38: 
"Dispõe sôbre a garimpagem e o comércio de pedras preciosas". 
("Diário Oficial" de 16-6-38. Retlficado no "Diário Oficial" de 5-7-38) . 

( ***) Dec.-lei n.• 3.236, de 7-5-41. 
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Art. 82. Esta lei entra em vigor na data da publicação. 
Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1940, 119.0 ' da Independência 

e 52.º da República. 
GETÚLIO VARGAS 

Fernando Costa 
Francisco Campos 
A. de Souza Costa 
Eurico G. Dutra 
Henrique A. Guilhem 
João de Mendonça Lima 
Maurício N abuco 
Gustavo Capanema 
Waldemar Falcão 

("Diário Oficial" de 30-1-40; retificado nos de 3 e 10-2-40). 

DECRETO-LEI N.0 2.615, DE 21-9-1940 ("') 

Cria um impôsto único federal ~ôbre o scombustíveis e lubrificantes líquidos 
minerais, importados e produzidos no País, regula sua distribuição, e 
dá outras providências. 

, O Presidente. da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição, e 

Considerando que a Lei Constitucional n.º 3, de 18-9-1940, 
veda aos Estados e Municípios cobrar, sob qualquer denominação, 
impostos e taxas que, direta ou indiretamente, incidam sôbre a pro-
dução e o comércio, a distribuição e o consumo de combustíveis lí-
quidos; 

Considerando que compete privativamente à União, em vir-
tude da Lei Constitucional n.º 4, de 20-9-1940, tributar a produção 
e o comércio, inclusive a ir,nportação e a exportação de combustí-
veis e lubrificantes líquidos, bem como a sua distribuição e o seu 
consumo; 

Considerando que a Lei Constitucional precedentemente cita-
da dispõe que a tributação federal terá a forma de impôsto ú~co 
sôbre cada espécie de produto e que de sua arrecadação caberá aos 
Estados e Municípios uma quota parte proporcional ao consumo 

( • J Vide Circular n. 0 43 do Diretor de Rendas Internas do Tesouro Nacional. 
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nos respectivos territórios, a qual será aplicada na conservação e 
no desenvolvimento das suas rêdes rodoviárias, decreta: 

Art. 1.0 • Os combustíveis e lubrificantes líquidos minerais, 
importados ou produzidos no país, ficam sujeitos a um impôsto 
único, federal, cobrado sob a forma de direitos de importação 
para consumo, quando de procedência estrangeira, e de impôsto 
de consumo, quando produzidos no país. 

Parágrafo único. O impôsto único de que trata êste artigo 
não exclui a incidência dos impostos de renda e do sêlo, previstos 
nas leis e regulamentos em vigor. 

Art. 2.0 As mercadorias referidas no Art. l.º ficam isentas 
de impostos e taxas estaduais e municipais, de qualquer natureza, 
que, direta ou indiretamente, incidam sôbre a sua produção e o 
seu comércio, a sua distribuição, o seu transporte e o seu consumo. 

Art. 3.º. Os derivados do petróleo importados do estrangeiro, 
discriminados neste artigo, ficam sujeitos a direitos de importação 
para consumo, nas seguintes bases: (*) 

Mercadorias Unidades Direitos Mínimos 
Gerais 

!-Gasolina ................. . Ton. P.L. 1:015$4 825$0 
II-Querosene ................ . Ton. P.L. 467$7 380$0 

III-óleos refinados combustíveis 
para motores de combustão 

interna (Diesel oil) e óleos 
iluminantes para fabricação 

de gás (gas oil) e para lam-
parinas de mecha ( signal oil) . Ton. P.L. 104$6 85$0 

IV-óleos refinados combustíveis 
para fornos ou caldeiras de 
vapor .................... . Ton. P.R. 80$0 65$0 

V-óleos lubrificantes, simples, 
compostos e emulsivos ..... . Ton. P.L. 578$4 470$0 

§ 1.º. Os direitos criados por êste artigo, no que respeita 
à sua arrecadação e fiscalização, obedecerão às normas e pres-
crições constantes da tarifa das Alfândegas, mandada executar pelo 

( ") Dec.-lel n.0 9.148, de 8-4-46, publicado no "Diário Oficial" de 10. 
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Decreto n.º 24. 343, de 5-6-1934, bem como de suas disposições pre-
liminares e das modificações contidas eh leis e decretos poste-riores, 
salvo o que em contrário dispuser êste decreto-lei. 

§ 2.0 • Revogam-se na tarifa das Alfândegas mandada executar 
pelo Oecreto n.º 24. 343, de 5-6-1934, as disposições seguintes, rela-
tivas à Classe 17.ª - Pedras, terras, minérios, etc.: 

DireitosMercadorias Unidades Gerais Mínimos 
599. óleos refinados: 

Combustíveis: 
Para fornos ou caldeiras 

de vapor (fuel oil) . . . . Ton .. P.R . 37$630 30$580 
Para motores de explosão 

(diesel oil) ... . . . . .. . . . Ton.P.R . 46$040 38$220 
Gasolina ................ Ton. P.L. 503$130 426$660 

Iluminantes: 

Querosene ............... Ton. P.L. 320$000 260$000 
Para fabricação de gás 

Pintsch e outro~ (gas oil) Ton. P.L. 35$070 18$500 
Para lamparinas de mecha 

(signal oil) ............ Ton. P.L. 105$220 85$490 

Lubrificantes: 

Simples . . . . . . . . . . . . . . . . . Ton. P .L. 256$000 208$000 
Compostos . . . . . . . . . . . . . . Ton. P. L. 320$000 260$000 
Emulsivos . . . . . . . . . . . . . . . Ton. P .L. 384$000 312$000 

§ 3.º. Não será cobrado em relação às mercadorias mencio-
nadas neste artigo o irnpôsto adicional de 10% sôbre os direi-
tos realmente devidos, de que trata o Art. 2.0 do Decreto n.º 24. 343, 
de 5-6-1934. 

(*) Art. 4.0 Dos clireitos aduaneiros referidos no artigo pre-
cedente serão recolhidas ao Banco do Brasil e escrituradas em con-
ta especial, sob a denon1inação "Fundo rodoviário dos Estados e 

( •) V. Lel n.0 302, de 13-7-•lS. 
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Municípios'', por unidade de pêso respectivo, as quotas partes se-
guintes: 

!-Gasolinas 220$000 
II-Querosene ................................... . 85$000 

III--óleos refinados combustíveis para motores de com-
bustão interna (diesel oil) e óleos iluminantes para 
fabricação de gas (gas oil) e para lamparinas de 
mecha (signàl oil) · ........................... . 30$000 

IV-óleos refinados combustíveis para fornos ou cal-
deiras de vapor ............................... . 10$000 

V--óleos lubrificantes simples, compostos e emulsivos 140$000 

Art. 5.º Os derivados de petróleo, mencionados no Art. 1.º 
dêste decreto-lei, quando produzidos no País por quaisquer refi-
narias ou destilarias, ficam sujeitos, por quilograma ou fração, 
pêso líquido, ao impôsto de consumo (selagem por guia), na se-
guinte base: 

!-Gasolinas $620 
II-Querosene .................................... . $285 

III-óleos refinados combustíveis para motores de com-
bustão interna (diesel oil) e óleos iluminantes para 
fabricação de gás (gas oil) e para lamparinas de 
mecha (signal oil) ........................... . $065 

IV-óleos refinados combustíveis para fornos ou cal-
deiras de vapor .............................. . $050 

V-óleos lubrificantes simples, compostos e emulsivos $350 

§ 1.0 :t!:ste impôsto, no que concerne à sua arrecadação e fisca-
lização, obedecerá às mesmas normas e prescrições contidas no 
Regulamento do Impôsto de Consumo em vigor. 

§ 2.0. A Diretoria das Rendas Internas baixará instruções 
regulando a forma de cobrança dêste impôsto por ocasião da saída 
do produto das refinarias ou destilarias. 

§ 3.º. Ao impôsto de consumo de que trata êste artigo não 
estão sujeitos os derivados de petróleo nêle discriminados quan-
do importados do estrangeiro. 
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Art. 6.º. Do impôsto de consumo referido no artigo preceden-
te será feita dedução das quotas partes seguintes, por qullograma 
ou fração de pêso líquido de cada produto e recolhidas ao Banco 
do Brasil as importâncias respectivas, onde serão escrituradas a 
crédito da conta especial de que trata o Art. 4.º: 

!-Gasolinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $165 
II-Querosene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . $065 

III-óleos refinados combustíveis para motores de com-
bustão interna (diesel oil) e óleos iluminantes para 
fabricação de gás (gas oil) e para lamparinas de 
mecha (signal oil) ...........·................ $025 

IV-óleos refinados combustíveis para fornos ou cal-
deiras de vapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $007 

V-óleos lubrificantes simples, compostos e emulsivos $105 

Art. 7.0 • As quantias escrituradas na conta especial de que 
trata o Art. 4.0 serão r;ateadas entre os Estados, Distrito Federal 
e Território do Acre, proporcionalmente ao consumo de cada es-
pécie de produto nos ;respectivos territórios, para aplicação ex-
clusiva no desenvolvim~nto e conservação de suas rêdes rodoviá-
rias, cabendo-lhes comprovar, anualmente, o cumprimento desta 
condição, sob pena de exclusão do rateio seguinte da entidade que 
o não fizer. As demonstrações de emprêgo das importâncias ra-
teadas serão apresentadas ao Conselho Nacional do Petróleo, que 
as estudará e submeterá à aprovação do Presidente da Repúbli-
ca. (*) 

§ 1.0 • Quando a importância atribuída fôr superior às ne-
cessidades em matéria rodoviária do Estado, Distrito ou Território 
poderá ser a parte excedente utilizada em obra diversa, de fim 
reprodutivo, mediante ~xpressa autorização do Presidente da Re-
pública. 

§ 2.0 • As entidades contempladas poderão sacar diretamen-
te do Banco do Brasil, por semestre vencido, acrescidas dos res-

(•) V. Lei n. 0 302, de 13-7-48, e art. 10 da Lei n,o 1.102, de 18-5-50. 
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pectivos juros, as quantias que lhes couberem, de acôrdo com au-
torização do Presidente da República, dada em relação discrimi-
nativa organizada pelo Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 3.0 • Os Estados, o Distrito Federal e o Território do Acre, 
mediante aprovação do Conselho Nacional do Petróleo, organiza-
rão e regulamentarão os serviços administrativos e fiscais necessá-
rios à obtenção de dados estatísticos relativos aos consumos de 
gasolinas, querosene e óleos minerais combustíveis e lubrificantes, 
nos respectivos territórios. 

§ 4.0 • Das quantias de que trata êste artigo, deverão os Estados 
e o Território do Acre destinar aos Municípios uma quota parte 
proporcional ao consumo respectivo de cada espécie de produto, 
para aplicação exclusiva na conservação e construção de suas es-
tradas de rodagem. 

Art. 8.º Ficam revogados o Decreto-lei n.º 2 .179, de 8-5-1940, 
que regula o impôsto de consumo sôbre os derivados de petróleo 
produzidos no País, e o Art. 15 do Decreto-lei n.0 538, de 7-7-1938. 

Art. 9.0 Continuam em vigor as disposições constantes do Ca-
pítulo IV do Decreto-lei n.0 739, de 24-12-1938, relativas ao registo 
dos fabricantes, comerciantes, agentes, comissários, consigr.atários 
e mercadores de produtos sujeitos ao impôsto de consumo, respecti-
vos emolumentos, sua cobrança e fiscalização. 

Art. 10. A percentagem a que têm direito os agentes fiscais 
do impôsto de consumo será calculada sôbre 15% (quinze por cento) 
da renda que fôr arrecadada, em virtude dêste decreto-lei, a título 
de direitos de importação para consumo e de impôsto de consumo 
sôbre os produtos enumerados nos Arts. 3.º e 5.º, com exclusão 
do querosene. 

Art. 11. A isenção ou a redução de direitos de importação 
para consumo e taxas aduaneiras, relativas ao petróleo e seus de-
rivados, de que já se acham em gôzo entidades oficiais ou privadas, 
em virtude de lei, ou de contratos celebrados com o Govêrno Fe-
deral, ficam mantidas, devendo os impostos e taxas a que estão 
sujeitos continuar a ser calculados na conformidade das leis e ta-
rifas vigentes na data da publicação dêste decreto-lei. 
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Art. 12. :G:ste decreto-lei entrará em vigor a 1 de outubro 
de 1940, em todo o território da República, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1940, 119.º da Independência 
e 52.0 da República. 

GETÚLIO VARGAS 

A. de Souza Costa 
Francisco Campos 
Eurico G. Dutra 
Henrique A. Guilhem 
João de Mendonça Lima 
Osvaláo Aranha 
Fernando Costa 
Gustavo Capanema 
Waldemar Falcão 

1 

("Diário Oficial" de 2~-9-40) . 

* * * 
DECRE'fO-LEI N.0 2.847, DE 6-12-1940 

Concede isenção de direitos para a gasolina importada pelos Aero-Clubes 
Brasileiros. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 • Fica co:qcedida isenção de direitos de importação 
para consumo de gasolina de aviação importada pelos Aero-Clubes 
Brasileiros. 

Art. 2.º Revogam-se as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 6 qe dezembro de 1940, 119.0 da Independên-
cia e 52.º da República, 

GETÚLIO VARGAS 

João de Mendonça Lima 
A. de Souza Costa 

("Diário Oficial" de 7-12-40) . 
* * * 
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DECRETO-LEI N.0 3.236, DE 7-5-1941 

Institui o regime legal das jazidas de petróleo e gases naturais, de rochas 
betuminosas e pirobetuminosas e dá outras providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição, decreta: 

TfTULO I 

Das jazidas de petróleo e gases naturais 

CAPfTULO I 

Disposições preliminares 

Art. 1.0 As jazidas de petróleo e gases naturais existentes • 

no território nacional pertencem à União, a título de domínio pri-
vado imprescritível. 

Parágrafo único. Ficam de nenhum efeito os manifestos e 
registos de jazidas de petróleo e gases naturais que, porventura, 
hajam sido efetuados. 

Art. 2.º. O hélio ou outros gases raros que se encontrem puros 
ou de mistura com outros gases naturais constituem reservas da 
União. 

Art. 3.0 As Sociedades Anônimas ou Companhias nacionais • 

que pretenderem organizar-se para fins de mineração de petróleo 
e gases naturais, com capital formado por subscrição pública de-
verão requerer ao Govêrno por intermédio do Conselho Nacional do 
Petróleo a prévia autorização de que trata o Art. 63 e seu Parágrafo 
único do Decreto-lei n.0 2. 627, de 26-9-1940. 

Art. 4.º. O funcionamento das sociedades de mineração de 
petróleo e gases naturais depende de autorização federal, obtida 
mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Nacio-
nal do Petróleo, instruído com a prova de sua organização e da 
nacionalidade brasileira dos sócios ou acionistas. O título de autori-
zação de funcionamento será uma via autêntica do respectivo de-
creto, a qual deverá ser transcrita no livro próprio do Conselho Na-
cional do Petróleo. 
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Art. 5.º. A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gases 
naturais são reguladas pelas disposições gerais do Código de Minas 
- Decreto-lei n.º 1. 985, de 29-1-1940 - em tudo quanto não este-
ja expressamente modificado neste decreto-lei. 

CAPfTULO II 

Da autorização de pesquisa 

Art. 6.0 • A pesquisa das jazidas de petróleo e gases natu-
rais compreende estudos geológicos e geofísicos, escavações, son-
dagens, análises químicas e ensaios de tratamento. 

Art. 7.0 • O requerimento de autorização será dirigido ao Pre-
sidente do Conselho Nacional do Petróleo, indicará a área pretendi-
da, em hectares, o município, a comarca e o Estado, e deverá ser 
instruído com os seguintes elementos: 

I - Definição da área requerida, quer por limites naturais 
e confrontações, com q esbôço topográfico, quer por figuras geo-
métricas traçadas em relação a pontos inequivocamente definidos, 
quer por plantas autênticas amarradas a pontos fixos no terreno, e, 
quando possível, nome~ção das propriedades superficiais atingidas. 

II-Prova da caparcidade financeira do requerente. 
III - Prova da nac:ionalidade brasileira do requerente. 
Art. 8.º. A autorização de pesquisa, que terá por título um 

decreto, transcrito no livro próprio do Conselho Nacional do Petró-
leo, será conferida nas seguintes condições: 

I - O título será pessoal e somente transmissível nos casos de 
herdeiros necessários oµ de cônjuge sobrevivente, bem como no de 
sucessão comercial desde que o sucessor satisfaça os requisitos 
legais. 

II - A autorização será válida pelo prazo de dois (2) anos. 
A juízo do Govêrno, atentos os serviços efetivamente realizados, 
ou circunstância de fôrça maior devidamente comprovada, êsse 
prazo poderá ser prorrpgado por períodos sucessivos não exceden-
tes de dois (2) anos. 

III - O campo q.e pesquisa não poderá exceder a área fi-
xada no decreto. 

IV - O Conselho Nacional do Petróleo fiscalizará os tra-
balhos como julgar coip.veniente. 
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V - As pesquisas nas proximidades das fortificações, das vias 
públicas, das estradas de ferro, dos mananciais de água potável 
ou de logradouros públicos dependerão ainda do assentimento das 
autoridades sob cuja jurisdição os mesmos se encontrarem. 

VI - Serão respeitados os direitos de terceiros, ressarcindo 
o permissionário, a quem de direito, os danos e prejuízos que oca-
sionar, não respondendo o Govêrno pelas limitações que daqueles 
direitos possam sobrevir. 

VII - A perfuração de cada poço far-se-á mediante prévia 
autorização do Conselho Nacional do Petróleo, à vista de justifica-
ção técnica instruída com elementos que determinem a locação do 
poço. Considera-se concedida a autorização se dentro do prazo de 
trinta (30) dias, contados da data de entrada do requerimento, o 
Conselho não se tiver pronunciado. 

VIII - O pesquisador deverá enviar mensalmente ao Conse-
lho Nacional do Petróleo informações detalhadas dos trabalhos de 
pesquisa e:x;ecutados e dos resultados obtidos, devidamente assina-
das pelos geólogos ou engenheiros sob cuja direção estiverem ditos 
trabalhos. 

IX - Iniciadas as sondagens, o permissionário enviará se-
manalmente ao Conselho Nacional do Petróleo um boletim sôbre 
o estado das perfurações, com detalhes técnicos relativos aos ho-
rizontes atravessados, suas espessuras, às camadas aquíferas e oleí-
feras encontradas, à natureza do óleo, assinalando em particular 
as ocorrências anormais e de caráter grave, bem como as medidas 
adotadas para evitar os inconvenientes delas decorrentes. 

X - Os poços improdutivos ou que só tenham produzido ga-
ses serão tamponados eficazmente, tomando-se as precauções ne-
cessárias para impedir o movimento migratório das águas ou a 
perda de gases. 

XI - O poço que se revelar produtivo, será fechado até que 
seja concedida autorização de lavra. 

XII - Na conclusão dos trabalhos de pesquisas, e sem prejuízo 
das informações prestadas durante a sua execução, o pesquisador 
apresentará ao Conselho Nacional do Petróleo um relatório cir-
cunstanciado, sob a responsabilidade de profissional legaimente 
habilitado ao exercício da engenharia de minas, com dados infor-
mativos que habilitem o Conselho a formar juízo sôbre a possibi-
lidade econômica da lavra. 
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XIII - Tôdas as informações e planos apresentados serão con-
siderados como confidenciais, enquanto esteja em vigência o pe-
ríodo de pesquisa. 

Art. 9.0 Antes de dar início aos trabalhos de perfuração, é• 

facultado ao permissionário requerer desistência de parte da área 
que lhe foi concedida para pesquisa, definindo-a de acôrdo com o 
Item Ido Art. 7.º. 

Art. 10. Os trabalhos de perfuração só poderão ter início de-
pois de demarcada a área de pesquisa. 

§ 1.0. O permissionário deverá requerer ao Conselho Nacio-
nal do Petróleo a demarcação de que trata êste artigo. 

§ 2.0. Para êsse efeito, intimar-se-ão os permissionários das 
áreas limítrofes, se houver, com trinta (30) dias de antecedência, 
a que por si ou seus representantes assistam ao ato. 

§ 3.0 . No dia e hora determinados pelo Conselho Nacional do 
Petróleo dar-se-á início à fixação definitiva dos marcos dos limites 
da área concedida, qu~ o permissionário terá para êsse fim pre-
parado e deverá fincar precisamente nos pontos indicados no decre-
to de autorização. 

§ 4.0 • Do que ocorrer lavrar-se-á têrmo, que será assinado pe-
los permissionários e testemunhas e autenticado pelo representante 
do Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 5.0 • Os marcos devem ser conservados em pé e bem visíveis. 
Art. 11. Nenhum~ pessoa natural ou jurídica poderá possuir, 

simultâneamente, mais de duas autorizações de pesquisa, em con-
tinuidade ou não. 

Art. 12. Apresentado o relatório a que Sfl refere o Item XII 
do Art. 8.0 , o Conselho Nacional do Petróleo fará verificar a sua 
exatidão, devendo a produção dos poços ser determinada mediante 
observações efetuadas durante um período suficientemente longo, 
a juízo do Conselho. 

Parágrafo único. Feita a verificação o relatório será subme-
tido à aprovação do Copselho. 

Art. 13. A automação de pesquisa caducará: 
I - Se o permissionário não iniciar os trabalhos dentro de 

seis (6) primeiros meses, contados da data da autorização. 
II - Se interromper por igual tempo os trabalhos iniciados, 

salvo motivo de fôrça maior, a juízo do Conselho. 
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III - Se deixar de cumprir qualquer das obrigações que lhe 
são impostas por êste decreto-lei. 

Art. 14. A caducidade será declarada por decreto, sem in-
denização e independentemente de interpelação judicial. 

Art. 15. Se o permissionário infringir o Item I do Art. 8.º 
ou não satisfizer as exigências da fiscalização, a autorização será 
anulada por decreto fundamentado, sem indenização e independen-
temente de interpelação judicial. 

Art. 16. Antes de decretada a caducidade ou a anulação, os 
seus motivos serão aduzidos e processados administrativamente, 
sendo intimada a parte a, dentro de sessenta (60) dias, apresentar 
contestação. Se a parte não fizer oposição, ou se os motivos por 
ela oferecidos e postos em prova não ilidirem a imputação e as 
provas já produzidas, o Conselho Nacional do Petróleo pronunciará 
a caducidade ou a anulação em resolução motivada. 

CAPÍTULO III 

Da autorização de lavra 

Art. 17. O requerimento de autorização de lavra, dirigido ao 
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, indicará a área ne-
cessária aos trabalhos e às servidões que se fizerem mister, e será 
instruído com a planta da área requerida e a prova da capacidade 
financeira do requerente. 

Parágrafo único. Se o requerente não fôr o pesquisador, de-
verá ainda instruir o requerimento com o documento de que trata 
o n.0 III do Art. 7.º. 

Art. 18. A autorização de lavra terá por título um decreto, 
que será transcrito no livro próprio do Conselho Nacional do Pe-
tróleo. 

§ 1.0. A transcrição far-se-á após o pagamento da taxa do 
decreto, a qual será duas vêzes a da autorização de pesquisa corres-
pondente. 

§ 2.0 . Além dessa taxa o permissionário de lavra deverá pagar 
ao Govêrno Federal, à escolha dêste, a quota de dez por cento 
(10 % ) da produção de petróleo bruto, ou o valor correspondente 
em dinheiro. 
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§ 3.0 • Quando a quota de que trata o parágrafo anterior fôr 
satisfeita em petróleo bruto, será entregue ao Govêrno Federal, no 
local da lavra, ou, preferindo o Govêrno, no local de descarga da 
produção, feito o transporte pelos meios empregados pelo permissio-
nário, mediante o pagamento do respectivo custo. 

§ 4.0 • Sendo a participação do Govêrno Federal satisfeita 
em dinheiro, o preço do petróleo será o de custo acrescido de dez 
por cento (10%). 

§ 5.º. Do volume de hidrocarburetos gasosos, que fôr des-
tinado à venda, caberá ao Govêrno a quota de dez por cento (10%), 
paga em espécie ou dinheiro, à escolha do Govêrno, nas mesmas 
condições que o petróleo bruto. 

§ 6.0 • O permissionário deverá conservar gratuitamente, ar-
mazenada em tanques apropriados, a quota da produção de petróleo 
pertencente ao Govêrno, pelo prazo máximo de trinta (30) dias. Se, 
no fim dêsse prazo, não fôr retirado poderá o permissionário cobrar, 
por tarifa fixada de comum acôrdo, o custo de armazenagem pelo 
tempo excedente. 

§ 7.º. Correrão por conta do permissionário os danos e prejuí-
zos que ocorram durante a armazenagem de que trata o parágrafo 
anterior. 

Art. 19. É proibida a lavra por um só poço, a menos que, a 
juízo do Conselho Nacional do Petróleo, as condições naturais do 
depósito justifiquem prática contrária. 

Parágrafo único. Quando julgar conveniente poderá o Con-
selho Nacional do Petróleo fixar o máximo de produção de cada 
poço. 

Art. 20. Sem prejuízo das condições aplicáveis previstas no 
Art. 34, do Decreto-lei n. 1.985, de 29-1-1940, o permissionário de 
lavra terá ainda que satisfazer as seguintes obrigações: 

I - Dar início à lavra dentro do prazo de seis (6) meses, con-
tado da data da autorização, salvo motivo de fôrça maior, a juízo 
do Govêrno. 

II - Enviar mensalmente ao Conselho Nacional do Petróleo 
informações detalhada~ sôbre a produção diária de cada poço e as 
operações de tratamento do petróleo bruto. 
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Parágrafo único. O Govêrno Federal pagará ao permissionário 
o custo da separação, mediante prévia comprovação do mesmo, 
acrescido da bonificação de dez por cento (10 % ) . 

Art. 25. No caso de se encontrarem puros o hélio ou outros 
gases raros, o Govêrno Federal adquirirá o poço que os produza, 
pelo custo com o acréscimo de quinze por cento (15%); e terá o 
direito de instalar por sua conta, dentro dos terrenos concedidos, 
todo o aparelhamento necessário ao tratamento dos gases, sob a 
condição de não perturbar os trabalhos do permissionário. 

CAPfTULO l°Y 

Das disposições gerais e transitórias 

Art. 26. Dentro de uma faixa de cento e cinqüenta (150) qui-
lômetros, ao longo das fronteiras, não poderão ser outorgadas 
autorizações de pesquisa' ou lavra, nem construídos oleodutos, sem 
prévia aprovação do Co11.selho de Segurança Nacional. 

Art. 27. É facultaqo à União reservar zonas presumidamente 
petrolíferas, dentro das quais não se outorgarão autorizações de 
pesquisa ou lavra. 

Parágrafo único. ~ igualmente facultado à União consti-
tuir reservas petrolíferas nas áreas dos campos de pesquisa que ex-
cederem às dos campos de lavra que hajam sido concedidos. 

Art. 28. A União, por intermédio do Conselho Nacional do 
Petróleo, poderá pesquisar e lavrar jazidas de petróleo e indus-
trializar, comerciar e transportar os respectivos produtos. 

Parágrafo único. Poderá, outrossim, contratar com emprê-
sas especialistas, de reconhecida idoneidade técnica e financeira, 
nacionais ou estrangeiras, os estudos geológicos e geofísicos, bem 
como a perfuração de poços para pesquisa e produção de petróleo. 

Art. 29. Ao permissionário de lavra só será permitida a re-
finação do petróleo que extrair, na estrita conformidade da legis-
lação especial que regul;a. a matéria. 

Art. 30. As autoriz~ções de pesquisa de jazidas de petróleo e 
gases naturais concedidas até a data da publicação do presente de-



-77~ 

ereto-lei, continuarão a reger-se pelas condições estatuídas nos res-
pectivos decretos e nas leis em vigor ao tempo de sua outorga. 

TITULO II 

Das jazidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas 

CAP1TULO úNICO 

Disposição geral 

Art. 31. Incumbe ao Conselho Nacional do Petróleo exercer 
tôdas as atribuições e praticar todos os atos relativos à pesquisa 
e à lavra das jazidas de rochas betuminosas e pirobetuminosas que 
serão reguladas pelo Decreto-lei n.º 1. 985, de 29-1-1940. 

Art. 32. O presente decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 7 de maio de 1941, 120.º da Independência 
e 53.0 da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Francisco Campos 
("Diário Oficial" de 9-5-41) . 

* * * 
DECRETO-LEI N.0 4.292, DE 7-5-1942 

Dispõe sôbre o abastecimento e o racionamento de consumo do petróleo 
e seus derivados. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 . Compete ao Conselho Nacional do Petróleo tomar 
as providências destinadas a assegurar, em todo o território na-
cional, o abastecimento e o racionamento do consumo do petróleo 
e seus derivados. 

As autoridades federais, estaduais e municipais observarão e 
farão cumprir as recomendações e instruções que expedir para êsse 
fim, e lhe prestarão as informações que solicitar. 
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ante um só manifesto abrangendo a totalidade da carga, sob con-
signação para o Brasil - to Brasil, sem necessidade dr prefixar 
os portos de desembarque. l!:sses produtos serão desembarcados 
a qualquer hora, depois de preenchidas as formalidades previstas 
neste decreto-lei, e mediante uma só medição de tôda a carga de-
sembarcada no mesmo pôrto. 

Art. 3.º. Terão preferência sôbre quaisquer outros e não es-
tarão sujeitos à escala de serviços os embarques e desembarques 
das mercadorias a que se refere o Art. l.º, bem como os respectivos 
navios cujos serviços serão feitos ininterruptamente seja dia útil 
ou feriado, competindo às repartições aduaneiras promover as me-
didas necessárias à fiscalização, de acôrdo com as possibilidades de 
cada pôrto. 

Art. 4.º Ao Conselho Nacional do Petróleo, as alfândegas 
darão conhecimento das quantidades e qualidades dos produtos 
descarregados, bem como dos respectivos consignatários que os 
despacharem. ' 

Art. 5.º Os produtos mencionados no Ait. 1.º poderão ser 
descarregados, no todo ou em parte, em qualquer pôrto nacional, 
para o que dará imediatil autorização a repartição aduaneira res-
pectiva, que fará comunicação telegráfica à alfândega do último 
pôrto de escala do navio para efeito de anotações no manifesto 
e demais documentos de carga. 

§ 1.0 • No caso de descarregamento parcelado, providenciarão 
os agentes respectivos a expedição de manifestos suplementares, 
correspondentes ao remanescente da descarga efetuada. 

§ 2.0 • A descarga ou embarque do carregamento não poderão 
começar sem a presenç;a dos funcionários encarregâdos da ·· fiS-
calização, que deverão ter ciência do início dos trabalhos. 

Art. 6.0 • Os produtos a importar poderão ser consignados a 
qualquer emprêsa ou entidade autorizada para êsse fim pelo Con-
selho Nacional do Petró~eo ou à ordem delas. No cásó ·de serem 
consignados à ordem de qualquer emprêsa importadora assim au-
torizada, poderá esta transferir a outrem, mediante simples en-
dôsso, os documentos e bem assim os produtos da respectiva con-
signação, no todo ou em parte, em qualquer ocasião antes de des-
pachados. 
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Art. 7.0 • Dos estoques importados com os direitos pagos, pa. 
derão ser adiantadas a entidades que gozem de isenção ou redução 
de direitos quaisquer quantidades dos produtos de que trata o 
presente decreta.lei, ficando os fornecedores, nesses casos, com 
direito à reposição de igual quantidade, no mesmo ou em outro 
pôrto do País, dos estoques daquelas entidades, já existentes ou 
que forem importados posteriormente. 

Parágrafo único. Para os fins dêste artigo, ficam obrigados 
os interessados a fornecer às repartições aduaneiras respectivas 
uma relação, em duas vias, e visada por autoridade aduaneira com-
petente, das mercadorias e das quantidades adiantadas e repostas. 

Art. 8.0 • Em casos excepcionais, os produtos a que se refere 
o Art. 1.0 poderão ser descarregados em portos nacionais na au-
sência de manifesto e demais documentos de carga, mediante au-
torização telegráfica do Conselho Nacional do Petróleo à respectiva 
repartição aduaneira, ficando os interessados obrigados a fornecer 
às repartições aduaneiras uma relação, em duas vias, das quanti-
dades recebidas de cada navio, para efeito de fiscalização. 

Art. 9.º. O presente decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 27 de agôsto de 1912, 121.0 da Independência 
e 54.0 da República. 

GETÚLIO VARGAS 

A. de Souza Costa 
("Diário Oficial" de 28-8-42) . 

* * * 
DECRETO-LEI N.0 4.675, DE 10-9-1942 

Requisita material de sondagens para petróleo. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição, e 

Considerando que a Companhia Petrolífera Copeba importou 
diversos materiais para sondagens de petróleo com isenção de di-
reitos, conforme têrmos de responsabilidade que assinou na repar-
tição aduaneira; 

Considerando que a Companhia Petrolífera Copeba não pode 
utilizar os materiais em aprêço, porque não se acha autorizada a 
funcionar como emprêsa de mineração de petróleo; 
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Considerando que os referidos materiais podem ser úteis às 
sondagens que o Govêrno Federal leva a efeito no País, decreta: 

Art. 1.0. Ficam requisitados os materiais de sondagens para 
petróleo que a Companhia Petrolífera Copeba importou com isenção 
de direitos. 

Art. 2.0 • Perante o Conselho Nacional do Petróleo, que en-
trará imediatamente no posse dos materiais a que se refere o artigo 
anterior, formulará a interessada o pedido de indenização a que 
se julgar com direito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 3.0 • O presente decreto-lei entrará em vigor no data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de H142, 121.º da Independên-
cia e 54.0 da República. 

GETÚLIO VARGAS 
Alexandre Marcondes Filho 

("Diário Oficial" de 11-9-42) . 

* * * 
DECRETO-jLEI N.0 5.068, DE 11-12-1942 

Dispõe sôbre a produção de álcool de origem amilácea e de óleos leves 
derivados do petróleo na~ural. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição, decreta: 

....• .................................................... .  
Art. 3.0 As usinas de pirogenação de esquistos ou de destilação 

de arenitos betuminosos que estiverem em funcionamento dentro 
de dois (2) anos a contar da data do presente Decreto-lei, e cuja 
localização, construção e planos tiverem sido oficialmente aprova-
dos, terão o direito de entregar ao Govêrno tôda a sua produção 
pelos preços e prazos fixados neste decreto-lei. 

Art. 4.0 O Govêrno adquirirá, durante o prazo de cinco (5) 
anos, a contar desta dat11, todos os óleos leves provenientes das 
usinas referidas no artigo anterior, aos seguintes preços: gasolina 
a um cruzeiro e trinta centavos (Cr$ 1,30) por litro e o gas oil 
(óleo Diesel) a um cruzei.ro (Cr$ 1,00) por litro. 

Art. 5.º Nas regiões em que o Govêrno não tiver estabelecido 
um sistema próprio de distribuição, os industriais poderão vender 

http:cruzei.ro
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diretamente o seu produto pelo preço oficial acrescido das despesas 
de distribuição e do impôsto decretado anualmente pelo Govêrno. 

Art. 6.º Este decreto-lei entrarâ em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1942, 121.º da Independên-
cia e 54.º da República. 

GETÚLIO VARGAS 
Apolônio Sales 
A. de Souza Costa. 

• * • 
DECRETO-LEI N.0 5.201, DE 18-1-1943 

Define a transitoriedade da suspensão da lavra das minas, prevista no § 4.0 
do Art. 143 da Constituição. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe-
re o Art. 180 da Constituição, e 

Considerando que as minas em lavra transitoriamente suspen-
sa já gozam desta faculdade por mais de oito anos; 

Considerando que podem resultar grandes prejuízos para a 
Nação com a inércia de tais minas e convindo seja reiniciada sua 
lavra o mais breve possível; 

Considerando que o Decreto-lei n.º 1. 985, de 29-1-1940 (Código 
de Minas) fixa o prazo de um ano, contado do decreto da autoriza-
ção, para que se inicie a lavra da jazida, decreta: 

Art. 1.0 As minas manifestadas como em lavra transitoria-• 

mente suspensa, de acôrdo com o Art. 10 do Decreto n.0 24. 642, de 
10-7-1934, terão sua lavra suspensa definitivamente, se não fêr reini-
ciada dentro do prazo de um ano, a partir da publicação df.ste de-
creto-lei, salvo os casos de fôrça maior reconhecidos pelo Govêrno. 

Art. 2.º. As minas que tiverem sua lavra reiniciada dentro 
do prazo a que se refere o artigo precedente gozarão de tôdas as 
vantagens atribuídas às minas em lavra ativa na data da Consti-
tuição de 1934, ficando sujeitas às regras prescritas pelo Código 
de Minas, aplicâveis ao caso. 

Art. 3.0 • As minas cuja lavra não fôr reiniciada no prazo 
previsto no Art. 1.0 dêste decreto-lei passarão para o domínio da Na-
ção, ficando a jazida em disponibilidade, a fim de ser aproveitada 
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na forma do Decreto-lei n.0 1.985, de 29-1-1940 (Código de Minas). 
Art. 4.º. 1!:ste decreto-lei entrará em vigor na data de sua pu-

blicação, revogadas as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1943, 122.0 da Independência 

e 55.0 da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Apolônio Sales 
("Diário Oficial" de 20-1-43). 

* * * 
DECRETO-LEI N.0 5.247, DE 12-2-1943 

Modifica a redação dos Arts. 17, 31, 66 e 68 do Código de Minas e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição, decreta. 

ÇAPtTULO l 

Art. 1.º Ficam assim redigidos os Arts. 17, 31, 66 e 68 do Decre-
to-lei 1. 985, de 29-1-1940 (Código de Minas): 

"Art. 17. O concessionário da autorização de pesquisa pagará 
pela área a pesquisar a segµinte taxa: 

Por hectares 
Cr$ 

Classes I a VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
Classes VIII e IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 
Classe X ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 
Classe XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 

Parágrafo único. A t~xa mínima da autorização de pesquisa 
será de Cr$ 300,00". 

"Art. 31. A autorização de lavra dada em decreto, que se 
transcreverá no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção 
Mineral. 

Parágrafo único. A transcrição far-se-á após o pagamento da 
taxa do decreto, a qual será duas vêzes a da autorização de pesquisa 
correspondente." 
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"Art. 66. Os tributos mencionados no Art. 68 e referentes aos 
minerais ou minérios de que trata o Capítulo VIII serão pagos 
pelos compradores ou beneficiadores, de acôrdo com os dispositivos 
dêste Código. 

§ 1.0 • A Diretoria das Rendas Internas, ouvido o Departamen-
to Nacional da Produção Mineral, poderá propor ao Ministro da 
Fazenda que qualquer minério fique equiparado, para fins do dis-
posto no presente artigo, aos obtidos por faiscação ou garimpagem, 
ou por trabalhos assemelhados. 

§ 2.0. A equiparação, de que cogita o parágrafo anterior, se 
tornará efetiva após expedição de circular pelo Ministro da Fa-
zenda." 

"Art. 68. O minerador habilitado por decreto de autorização 
de pesquisa ou de lavra, ou garantido pelo § 4.º do Art. 143 da 
Constituição, bem como o comprador ou beneficiador de minério 
obtido por faiscação ou garimpagem ou por trabalhos assemelhados 
somente estão sujeitos aos tributos lançados pela União, pelo Es-
tado ou pelo Município, num total de 8% do valor da produção efe-
tiva da jazida ou mina, incluindo-se neste limite quaisquer outros 
impostos ou taxas, excetuado apenas o de renda, que venha a 
recair sôbre a jazida ou mina, sôbre o produto dela extraído, sôbre 
o próprio minerador, ou sôbre as operações que o mesmo realizar 
com êsse produto. 

§ 1.º Continua isenta de quaisquer impostos ou taxas de fisca-
ção de ouro de aluvião, como preceituam o Decreto n.0 24. 491, de 
28-6-1934, e o Decreto n.0 350, de 23-3-1938. 

§ 2.0 Por efeito do disposto no Decreto-lei n.0 24. 125, de 
4-5-1934, o impôsto de renda compreende-se no total de 8%, a que 
está sujeito o minerador do ouro. 

§ 3.º A Diretoria das Rendas Internas do Ministério da Fa-
zenda, ouvido o Departamento Nacional da Produção Mineral do 
Ministério da Agricultura, estabelecerá anualmente o valor da uni-
dade de produção efetiva para cada minério ou mina. 

§4.º. No caso das jazidas da Classe XI, os tributos a que se 
refere êste artigo serão cobrados à base de utilização das águas 
e gases. 

§ 5.0 • Os tributos devidos ao Estado e ao Município, no limite 
máximo de 5%, poderão ser cobrados mensal ou anualmente, ou 
à proporção dos embarques. 
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§ 6.º. São atividades de mineração as que se destinam à ob-
tenção do ouro, prata e associados, fazendo parte integrante da 
mina os respectivos engenhos e maquinaria, que não podem ser 
gravados por qualquer impôsto ou taxa não previstos neste Código. 

§ 7.0 • O Estado fixará, previamente, por decreto, as parcelas 
dos tributos que lhe cabem e as que tocam ao Município." 

CAPÍTULO II 

Dos tributos 

Art. 2.0 Os tributos de que trata o. Art. 68 do Código de 
Minas incidem, excetuados o carvão e o petróleo, sôbre tôdas as 
substâncias minerais ou fósseis, quer provenham de pesquisa ou 
de lavra, quer de mina garantida pelo Art. 143, § 4.º, da Consti-
tuição, quer sejam obtidos por faiscação ou garimpagem ou por 
trabalhos assemelhados ell} conformidade com os Capítulos VIII 
e IX do mesmo Código, sem prejuízo das taxas que se acham pre-
vistas nos seus Arts. 17 e 31, § 1.º. 

Art. 3.0 O tributo devido à União, de que trata o Art. 68 
do Código de Minas, dever~ ser pago à medida que se verificarem 
os embarques. 

§ 1.0 • O impôsto deverá ser pago, mediante guia visada pelo 
agente fiscal da circunscrição, na coletoria em cujo município es-
teja localizada a mina ou ~azida. 

§ 2.o. Se o minerador habilitado possuir em dois ou mais mu-
nicípios uma ou mais jazidas ou minas, poderá pagar o impôsto na 
coletoria onde estiver a seqe do seu escritório, mas sempre no Es-
tado onde possuir tais minas ou jazidas. 

§ 3.º. No caso do parágrafo anterior, o contribuinte deverá 
possuir um livro para cada jazida ou mina, rubricado pelo coletor 
local. 

§ 4.0 • Nenhuma companhia de transporte, de propriedade 
pública ou privada, poderá transportar minério proveniente de ja-
zida, mina, faisqueira ou garimpo, sem a prova do pagamento do 
tributo devido à União. 

Multa de Cr$ 1. 000,00 a Cr$ 3. 000,00 para os que infringi-
rem êste artigo e seus parágrafos. 
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Art. 4.0 • Nenhum produto de jazida ou mina, em período de 
pesquisa ou lavra, ou de mina garantida pelo Art. 143 da Cons-
tituição em seu § 4.º, bem como proveniente de faisqueiras ou 
garimpos ou trabalhos assemelhados na conformidade do Capítulo 
VIII do Código de Minas, poderá ser exportado, negociado ou apro-
veitado sem o pagamento da taxa devida e de que trata o Art. 68 
do referido Código. 

§ 1.0 • Depois do prazo estabelecido neste decreto-lei, o reco-
lhimento espontâneo da taxa devida será efetuado com as seguin-
tes multas, calculadas sôbre o valor do tributo: 

a) até trinta (30) dias, dez por cento (10 % ) ; 
b) de mais de trinta (30) até sessenta (60) dias, vinte por 

cento (20%); 
e) de mais de sessenta (60)dias, cinqüenta por cento (50%). 
§ 2.0 • A repartição arrecadadora exigirá do contribuinte, quan-

do necessário, prova que a habilite à cobrança exata das multas 
previstas no parágrafo anterior. 

Multa de Cr$ 2.000,00 a Cr$ 6.000,00, além da apreensão da 
mercadoria. 

Art. 5.°. O minerador habilitado com o decreto de autoriza-
ção de pesquisa ou de lavra, ou garantido pelo Art. 143, § 4.º da 
Constituição, é obrigado, para contrôle fiscal, a ter o Livro-modêlo 
1, de movimento da produção e venda da jazida ou mina que pes-
quisar ou lavrar. 

Multa de Cr$ 2.000,00 a Cr$ 6.000,00. 
Art. 6.º. O comprador ou beneficiador de minérios obtidos por 

faiscação ou garimpagem, ou por trabalhos assemelhados, na con-
formidade do Capítulo VIII do Código de Minas, ou aos mesmos 
equiparados na forma do § 1.0 do Art. 66, é obrigado, para fins de 
fiscalização, a ter o Livro-modêlo II, de movimento da compra e 
venda ou aproveitamento. 

Multa de Cr$ 2. 000,000 a Cr$ 6. 000,00. 
Art. 7.0 • O minerador habilitado que pesquisar ou lavrar ja-

zida ou mina da Classe XI, de que trata o Art. 31 do Código de 
Minas, é obrigado a ter o Livro-modêlo III, para contrôle e verifi-
cação. 

Multa de Cr$ 2. 000,00 a Cr$ 6. 000,00. 
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Art. 8.0 • Os Livros-modelos I, II e III, de que tratam os Arts. 
5.º, 6.º e 7.0 , deverão ser rubricados pela Coletoria federal local 
e escriturados cronolàgicamente. 

Multa de Cr$ 2. 000,00 a Cr$ 6. 000,00. 

Art. 9.0 • Se o próprio minerador habilitado por decreto de 
autorização de pesquisa ou de lavra ou garantido pelo Art. 143, § 
4.0 , da Constituição, aproveitar ou empregar o minério extraído em 
indústria própria, deverá fazer constar do Livro-modêlo I esta cir-
cunstância. 

Art. 10. O comprador ou beneficiador de minério obtido por 
faiscação ou garimpagem, ou por trabalho. assemelhado, ou de mi-
nério a êstes equiparado pelo § l.º do Art. 66 do Código de Minas, 
que aproveitar ou empregar o minério adquirido em indústria pró-
pria, deverá fazer constar êste fato do Livro-modêlo II. 

Art. 11. O comprador ou beneficiador de minério deverá re-
'gistar-se gratuitamente na, coletoria local, que expedirá uma pa-

tente, conforme o Modêlo IV, válida durante um exercício e sà-
mente na circunscrição. 

Parágrafo único. O comprador ou beneficiador de mica pa-
gará, ao registar-se na coletoria local, o emolumento de Cr$ 300,00 
anuais. 

Multa de Cr$ 300,00 aos infratores dêste artigo. 

CAPÍTULO III 

Das sanções 

Art. 12. Caducará a concessão, feita por decreto de autori-
zação de pesquisa ou lavra, ou por fôrça do Art. 143, § 4.º. da 
Constituição, desde que n&o pagos os tributos durante seis meses 
consecutivos. 

Art. 13. Sem prejuízo das penalidades cominadas no Capítulo 
II dêste decreto-lei, serão aplicadas aos infratores as seguintes mul-
tas: 

I - A pessoa física Olf coletiva não autorizada a pesquisar ou 
lavrar jazida ou mina: apreensão do minério em seu poder. 
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II - Aos que comprarem minério a pessoa física ou coletiva não 
autorizada, ou beneficiarem minério de pessoa nas mesmas condi-
ções: multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 3.000,00, além da perda da 
mercadoria, na forma da legislação em vigor. 

III - Aos que não escriturarem os livros e documentos exigi-
dos por êste decreto-lei: multa de Cr$ 1.000,00 a Cr$ 3.000,00. 

Art. 14. No interêsse da Fazenda Nacional, os agentes do 
fisco procederão ao exame da escrita geral dos que estiverem su-
jeitos ao regime estabelecido no presente decreto-lei, sendo obri-
gatória a apresentação dos livros exigidos por lei. 

Multa de Cr$ 2.000,00 a Cr$ 6.000,00 aos que não apresentarem 
os livros. 

CAPfTULO IV 

Da direção e fiscalização 

Art. 15. É dever dos agentes fiscais do impôsto de consumo: 
a) oficiar às coletorias, expondo-lhes quaisquer dúvidas sô-

bre o serviço de minérios; 
b) verüicar se as pessoas que exercem a profissão de minera-

dor se acham habilitadas, exigindo-lhes a apresentação do decreto 
de autorização de pesquisa ou lavra, ou a certidão de registo pas-
sada pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, ou prova 
de que é garimpeiro devidamente autorizado em conformidade com 
o Decreto-lei n.º 466 de 4-6-1938; 

e) visar, com expressa menção de data, os papéis, livros e 
documentos de que trata êste decreto-lei, sem prejuízo de outro 
procedimento fiscal. 

Art. 16. O diretor das Rendas Internas designará, com apro-
vação do diretor geral da Fazenda Nacional, um funcionário de 
Fazenda para superintender a fiscalização e orientar a arrecada-
ção, no Estado de Minas Gerais, da taxa de que trata o Código de 
Minas e também o Decreto-lei n.º 466, de 4-6-1938. 

Parágrafo único. O funcionário de Fazenda, a que alude êste 
artigo, será subordinado à Diretoria das Rendas Internas, e, quando 



-90-

em serviço fora da sede, vencerá diárias arbitradas na forma pre-
vista pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. 

CAPfTULO V 

Disposições gerais 

Art. 17. A quinta parte da importância da multa efetiva-
mente arrecadada será adjudicada aos autuantes e denunciantes. 

Art. 18. Quando a multa fôr arrecadada por meio de cobrança 
judicial, deduzir-se-á da quota a distribuir~ quinta parte das des-
pesas efetuadas com a cobrança. 

Art. 19 . As mercadorias abandonadas ou confiscadas serão 
vendidas em leilão ou em concorrência, atribuindo-se aos autuan-
tes ou denunciantes 20 % do valor apurado, convertida a impor-
tância restante em renda ev~ntual da União. 

Parágrafo único. Para os efeitos dêste decreto-lei, considere-
ra-se mercadoria abandonada a que não houver sido reclamada 
por quem de direito até 90 dias depois de findo o processo. 

Art. 20. Os casos omis~os neste decreto-lei, relativamente aos 
tributos nêle mencionados, serão resolvidos pela Diretoria das Ren-
das Internas, ouvido o Departamento Nacional da Produção Mi-
neral. 

Art. 21. O processo fiscal para apuração das infrações dêste 
decreto-lei obedecerá às normas do Regulamento do Impôsto de 
Consumo. 

Art. 22. O presente d~creto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1943, 122.º da Indepen-
dência e 55.º da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Alexandre M arcondes Filho 
A. de Souza Costa 
Apolonio Salles 

("Diário Oficial" de 15-2-43) . 
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* * * DECRETO-LEI N.0 8.820, DE 24-1-1946 

Modifica o Parágrafo único do Art. 1.0 do Decreto-lei n.0 4.292, de 7-5J1942. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição, decreta: 

Art.1.º O Parágrafo único do Art. 1.º do Decreto-lei n.0 4.292, 
de 7-5-1942, fica assim redigido: 

Somente poderão ser fornecidos ao Conselho Nacional do Pe-
tróleo e aos Ministérios Militares as informações e dados estatís-
ticos relativos ao abastecimento e ao armazenamento do petróleo 
e seus derivados, os quais serão ministrados ou divulgados pelo 
Conselho Nacional do Petróleo quando conveniente. 

Art. 2.º O presente Decreto-lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 1946, 125.º da Independência 
e 58.0 da República. 

JosÉ LINHARES 
A. de Sampaio Dória 
Jorge Dodsworth Martins 

* * * 
DECRETO-LEI N.0 9.148, DE 8-4-1946 

Dispõe sôbre registro do impôsto de consumo. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição, decreta: 

Art. 1.º Na obrigação do registo a que se refere o Art 10, 
Normas Gerais, do Decreto-lei n.0 7 .404, de 22-3-1945, ficam com-
preendidos os comerciantes, agentes, comissários, consignatários e 
mercadores em geral de derivados de petróleo de procedê11cia es-
trangeira, discriminados no Art. 3.º do Decreto-lei n.º 2. 615; de 
21-9-1940. 

Art. 2.0 • O presente decreto-lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em coP.trário. 
Rio de Janeiro, 8 de abril de 1946, 125.0 da Independência e 

58.0 da República.  
EURICO G. DUTRA  
Gastão Vidigal 

("Diârio Oficial" de 10-4-46) . 
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DECRETO-LEI N.0 9.450, DE 12-7-1946 

Dispõe sôbre impostos de produção das jazidas e minas nos Territórios 
Federais. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição, decreta: 

Art. l.º. Fica fixado em oito por cento (8%) o impôsto de-
vido à União e aos Municípios, nos Territórios Federais, de con-
formidade com o Art. 20, Alínea f, da Constituição, e de acôrdo 
com o limite estabelecido no Art. 68, Capítulo X, Disposições Ge-
rais, do Decreto-lei n.º 1. 985, de 29-1-1940, refundido pelo Decre-
to-lei n.0 5.247, de 12-2-1943. 

Parágrafo único. O referido impôsto será cobrado nos Mu-
nicípios Territoriais onde se encontrar a jazida ou mina, pelas re-
partições arrecadadoras do Govêrno Federal, de acôrdo com ins-
truções a serem baixadas pela Diretoria das Rendas Internas do 
Ministério da Fazenda e~ comum acôrdo com o Departamento 
Nacional da Produção Mili.eral do Ministério da Agricultura. 

Art. 2.0 Do impôsto arrecadado, caberá 5% ao Município onde 
se encontrar a mina ou jazida, cota a ser entregue ao mesmo na 
forma a ser estabelecida pelas instruções de que trata o Parágrafo 
único do artigo anterior. 

Art. 3.0 • 1!:ste decretq-lei entrará em vigor em l.º de agôsto 
de 1946, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 12 de julho de 1946, 125.º da Independência 
e 58.0 da República. 

EURICO G. DUTRA 
Carlos Coimbra da Luz 
Gastão Vidigal 
Netto Campelo Júniar 

("Diário Oficial" de 15-7-46) . 
* * * 

DECRETO-LEI N.0 9.881, DE 16-9-1946 

Autoriza a criação e a constituição da Refinaria Nacional de Petróleo S.A. 
e d.á outras providências. 

O Presidente da Repúplica, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição e tendo em vista a necessidade de 
industrializar o petróleo brasileiro, decreta: 
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Art. 1.0 • Fica o Conselho Nacional do Petróleo autorizado a 
promover, por intermédio de uma comissão que o seu presidente 
nomear, todos os atos necessários à constituição de uma socieda-
de anônima, sob a denominação de Refinaria Nacional de Petróleo 
S. A., com o capital de Cr$ 50. 000. 000,00 (cinqüenta milhões de 
cruzeiros), tendo por objeto essencial a refinação do petróleo bra-
sileiro de conformidade com o projeto de Estatuto que acompanha 
o presente decreto-lei. 

§ 1.0 . O Conselho Nacional do Petróleo poderá subscrever ações 
até a importância de Cr$ 25. 000. 000,00 (vinte e cinco milhões de 
cruzeiros) em nome da União Federal. Estas ações poderão, após 
dois anos de funcionamento da refinaria, ser vendidas em bôlsa, a 
pessoas naturais brasileiras. 

§ 2.0 • Os restantes Cr$ 25. 000. 000,00 (vinte e cinco milhões 
de cruzeiros) serão tomados por pessoas naturais brasileiras, por 
subscrição pública. 

§ 3.0 • A Comissão mencionada neste artigo será constituída 
de três membros. 

Art. 2.0. Findo o prazo que fôr marcado para a subscrição pú-
blica, as ações que porventura restarem serão tomadas pelo Tesouro 
Nacional, que, a qualquer tempo, as poderá vender em bôlsa a pes-
soas naturais brasileiras. 

Art. 3.º. Os serviços de qualquer natureza da Refinaria Na-
cional de Petróleo S. A. são considerados de utilidade pública. 

Parágrafo único. A sociedade gozará de isenção de direitos 
de importação e demais taxas aduaneiras e tributos para os mate-
riais, matérias-primas, máquinas e equipamentos que in.:Jortar 
para as suas instalações e manutenção das mesmas. 

Art. 4.º. Fica assegurada à Refinaria Nacional de Petróleo 
S. A. a preferência para adquirir, mediante contrato, os produtos 
de lavra que resultar dos trabalhos de pesquisa de petróleo e gases 
naturais realizados pelo Conselho Nacional do Petróleo, bem como 
dos que a União Federal receber em pagamento de royalties. 

Art. 5.0 • O Conselho Nacional do Petróleo, por intermédio da 
comissão referida no Art. 1.0 , será considerado íncorpor~d0r da 
sociedade, ficando asHim com os poderes, em direito permitidos, pa-



-94-

ra exercer os atos úteis e necessários à constituição da sociedade e 
ao cumprimento de tôdas as providências para a instalação de uma 
refinaria com a capacidade de 2.500 barris de petróleo cru por 
dia (cêrca de 400 m3), no Estado da Bahia, tais como a escolha da 
instalação, a determinação do local e o respectivo contrato de cons-
trução. 

Parágrafo único. A Comissão prestará contas dos seus atos 
à Assembléia Geral de Constituição da Sociedade, cuja convocação 
deverá ser feita dentro da l.ª semana após o início de funcionamen-
to da refinaria. 

Art. 6.0 • O Diretor-Presidente da Refinaria Nacional de Pe-
tróleo S. A. será nomeado pelo Presidente da República, enquanto 
pertencerem à União Federal mais de 25% das ações. 

Art. 7 ·º· Os produtos da Refinaria Nacional de Petróleo S. A. 
serão vendidos por preços nunca superiores aos preços de venda 
dos similares importados. 

Art. 8.º. Os funcionários públicos civis e militares que venham 
a prestar serviços técnicos ou de direção na Refinaria Nacional de 
Petróleo S.A. terão assegurados todos os direitos e vantagens pre-
vistos no Decreto-lei n. o 6 . 877, de 18-9-1944. 

Art. 9.0 • O presente decreto-lei entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1946; 125.º da Independência 
e 58.º da República. 

EURICO G. DUTRA 

Carlos Coimbra da Luz 
Jorge Dodsworth Martins 
Canrobert P. da Costa 
S. de Souza Leão Gracie 
Gastão Vidigal 
Edmundo de Macedo Soares 

e Süva 
Netto Campelo Júnior 
Ernesto de Souza Campos 
Otacílio Negrão de Lima 
Armando Trompowslcy 



DECRETO LEGISLATIVO 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 4.555, DE 10-8-1922 

Provê despesas públicas para o exercício de 1922. 

Art. 99, § 3.º - Autoriza o govêrno "a estender à indústria 
de extração e beneficiamento de petróleo e seus derivados as dispo-
sições do Decreto n.º 12. 943, de 30-3-18, com as modificações que 
julgar acertadas no mesmo decreto, tendo em vista as condições 
técnicas, econômicas e financeiras peculiares à exploração dessa 
indústria e às garantias que devem ser concedidas à União para 
que se tornem efetivos os favores por ela oferecidos" (*). 

( •) Pelo Dec. 12. 943, o Presidente da República, "tendo em vista o que expôs o Mi-
nistro da Agricultura, Indústria e comércio sõbre a necessidade de Intensificar o trabalho dt> 
extração do carvão nacional e o seu beneficiamento, etc. decreta: 

Art. 1.0 - As emprêsas que lavrarem minas de carvão e cuja produção atual exceda 
de 150 toneladas diárias, ou que, dentro de 2 anos, a contar da presente data, satisfizerem 
a essa condição, poderão ser feitos empréstimos até a importância cc>rrespondente à 
metade do capital de Instalação e do valor da propriedade mineral, ficando a propriedade 
com todos os seus bens hipotecados ao Govêmo." O prazo máximo para êsses empréstimos 
era de 12 anos, ao juro anual de 5%. Os empréstimos não podiam exceder de 2 mil contos 
de réis para cada emprêsa, qualquer que fósst> seu capital de ln~t,alaçâo. 



DECRETOS 

DECRETO N.0 3.35Z-A, DE 30-11-1864 

Concede a Tomaz Denny Sargent faculdade pefo prazo de noventa anos, por 
si ou por meto de uma companhia, extrair .turfa, petróleo e outros 
minerais nas Comarcas de Camamu e Ilhéus, da Provincia da Bahia. 

Atendendo ao que Me apresentou Tomaz Denny Sargent, e de 
conformidade com a Minha imediata resolução de vinte e nove 
do mês findo, tomada sôbre parecer da Secção dos Negócios do Im-
pério do Conselho de Estado,' exarado em consulta de dezessete do 
dito mês, Hei por bem Conce,der-lhe faculdade, pelo prazo de no-
venta anos, para si ou por mlf;!io de uma companhia, extrair turfa, 
petróleo e outros minerais n~s Comarcas de Camamu e Ilhéus, da 
Província da Bahia, sob as cl;áusulas que com êste baixam, assina-
das por José Liberato Barroso, do Meu Conselho, Ministro e Se-
cretário de Estado dos Negócios do Império, e interinamente dos 
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, que assim o tenha en-
tendido e faça executar. 

Palácio do Rio de Janeiro, em trinta de novembro de mil oito-
centos e sessenta e quatro, quadragésimo terceiro da Independên-
cia e do Império. 

Com a rubrica de Sua Majestade o Imperador. - José Libe-
rato Barroso. 

Cláusulas a que se refere o Decreto n.0 3 .352-A desta data 

Fica concedida a Tomaz Denny Sargent f acuidade pelo prazo 
de noventa anos para lavrar, por si, ou por meio de uma compa-
nhia que organizar, dentro ou fora do Império, nas Comarcas de 
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Camamu e Ilhéus, da Província da Bahia, e nos lugares que forem 
designados, medidos e demarcados, turfa, petróleo, ferro, cobre e, 
à exceção dos diamantes, quaisquer outros minerais que descobrir, 
para o que lhe é concedida licença por um ano, contada desta data, 
a fim de que possa fazer as necessárias explorações, por meio de 
sondagem, abertura de poços e galerias, escavações ou qualquer 
outro trabalho idêntico, com tanto, porém, que previamente se 
obrigue a indenizar os proprietários do solo dos prejuízos, perdas 
e danos, que lhes possam resultar dêstes trabalhos. 

2.ª 

Esta concessão confere ao concessionário todos os efeitos da 
propriedade da mina, em virtude dos quais poderá êle vendê-la, 
trocá-la, doá-la, ou fazer qualquer transação tendente a transmitir 
a sua propriedade, com tanto, porém, que obtenha do Govêrno 
Imperial permissão prévia, que só lhe poderá ser negada, se o 
sub-rogando nos seus direitos não provar que possui as faculdades 
para cumprir as obrigações do concessionário. 

Também não poderá a mina ser dividida sem permissão espe-
cial do Govêrno Imperial. 

3.ª 

O concessionário poderá desapropriar os terrenos particulares 
que forem precisos aos trabalhos da mina, desde que provar que 
empregou debalde todos os meios amigáveis de obter a sua pro-
priedade. Os terrenos devolutos lhe serão vendidos pelo preço mí-
nimo da Lei n.0 601, de 18-9-1850. 

4.ª 
Fica concedido ao concessionário: 
1.º - A isenção por cinco anos contados da data em que co-

meçarem os trabalhos da mineração, dos direitos de consumo para 
todas as máquinas, peças de máquinas, ferramentas, utensílios de 
serventia especial do serviço da lavra. 

Até o fim do mês de janeiro de cada ano dêste prazo, uma re-
lação dos objetos que forem suficientes para o serviço de um ano 
será apresentada ao Tribunal do Tesouro Nacional, o qual ou apro-
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vará ou alterará, diminuindo o que entender conveniente em cada 
parcela, ou ainda suprimindo aquelas que se não destinarem exclu-
siva e diretamente aos trabalhos da mineração. 

2.0 - A isenção dos direitos de exportação para a turfa e pe-
tróleo durante o tempo desta concessão. 

5.ª 

As embarcações que importarem os objetos, ou exportarem os 
produtos de que fala a cláusula antecedente, poderão carregar ou 
descarregar no pôrto mais próximo ao lugar da mineração, guar-
dados os Regulamentos fiscais existentes e que vierem a estabele-
cer-se ou forem expedidos especialmente para êste fim. 

6.ª 

Os trabalhadores nacionais que forem empregados nos traba-
lhos da mineração serão iseptos do recrutamento e do serviç9 ativo 
da Guarda Nacional. 

Para êste fim o conce~sionário apresentará ao Presidente da 
Província, no mês de janeiro, uma relação dos mesmos trabalha-
dores com a designação dm1 seus nomes, idades, naturalidades, es-
tado civil e profissão, e informará o camportamento de cada um 
dêles. A vista dessa relação o Presidente da Província fará expedir 
pelo Chefe de Polícia as competentes guias de isenção aos que esti-
verem nas circunstâncias de a gozarem. 

7.ª 
O concessionário não poderá entrar no gôzo desta concessão 

enquanto não provar perapte o Presidente da Província que ces-
saram os efeitos da socied;:i.de que para esta emprêsa havia cele-
brado com John Smith Guillmer, que, conforme declara o conces-
sionário, é falecido. 

8.ª 

Dentro do prazo improrrogável de nove meses contados desta 
data, o concessionário deverá designar o lugar ou lugares, onde 
tiver de minerar. Nêles lhe serão concedidas até 30 datas minerais 
de 141,750 braças quadradas cada uma, na forma da condição 7.ª 

http:socied;:i.de
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do Decreto n.0 1.993, de 12-10-1857, na proporção dos capitais que 
efetivamente forem empregados na mineração, de modo que cada 
data corresponda ao emprêgo de três contos de réis. 

9.ª 

Dentro de igual prazo, também improrrogável, contado do dia 
em que terminar o da cláusula antecedente, o concessionário fará 
medir e demarcar o terreno que lhe competir por esta concessão, 
mas não poderá entrar na posse de mais de dez datas minerais, 
enquanto não provar, de conformidade com o que está estabelecido 
no Decreto n.0 3. 236, de 21 de março dêste ano, que efetivamente 
foi empregado o capital correspondente ao total das datas a que 
tiver direito. 

10.ª 

Os trabalhos da lavra deverão começar dentro do prazo im-
prorrogável de dois anos, contado desta data, e depois de princi-
piados não poderão ser interrompidos senão por casos de fôrça 
maior devidamente provados. 

11.ª 

O concessionário pagará o impôsto de 2$000, por uma só vez, 
por cada data mineral, conforme dispõe o Art. 54 da Lei no 514, 
de 28-10-1848, e mais um impôsto proporcional ao rendimento lí-
quido da lavra, a saber: de 1 % da turfa, petróleo, ferro ou qualquer 
outro mineral, e 5% dos metais preciosos, e do cobre e chumbo. 

12.ª 

As despesas, tanto da medição e demarcação do terreno con-
cedido, como do processo da desapropriação, correrão por conta 
do concessionário. 

13.ª 
O concessionário não poderá lavrar qualquer outro mineral, 

além da turfa e petróleo que descobrir dentro dos limites da sua 



-100-

concessão, enquanto não apresentar a planta do lugar onde estiver 
situada a nova mina, com uma descrição circunstanciada da sua 
possança, qualidade, direção e quaisquer esclarecimentos que pos-
sam servir para dar uma idéia perfeita da mina, juntando a isto 
amostras diferentes do mineral descoberto. 

14.ª 

o concessionário fica obrigado a colocar na direção dos tra-
balhos da extração dos minerais um engenheiro de minas com ha-
bilitações provadas por títulos científicos e atestados de prática de 
trabalhos desta natureza. 

15.ª 

O concessionário se sujeitará aos regulamentos de polícia das 
minas que se estabelecerem, e enquanto não forem promulgados, 
a qualquer medida que neste sentido fôr tomada pelo Govêrno Im-
perial ou Provincial. 

Antes de começarem os trabalhos da extração. da turfa e 
do petróleo serão expedidas instruções especiais de polícia sanitá-
ria que o concessionário ob&ervará fielmente, sendo além disso obri-
gado a cumprir tôdas as ordens que lhe forem dirigidas pelo Presi-
dente da Província, no intuito de prevenir ou remediar qualquer 
dano causado pelos trabalhos à salubridade dos lugares circun-
vizinhos. 

16.ª 

Em nenhuma circunstância poderá o concessionário fazer 
obras nos rios que correm .reios lugares, nos quais tem de ser feita 
a mineração, sem licença Q.o Govêrno geral, a qual não lhe poderá 
ser concedida senão à vista da planta das obras que o concessio-
nário tiver de executar, e mediante parecer de uma comissão dt. 
engenheiros. Obtida a licepça, o concessionário não poderá de seu 
motu proprio alterar o plapo das obras. 

17.ª 

Aos engenheiros que o Govêrno nomear para examinar os tra-
balhos da lavra, o concessionário ministrará tôdas as informações, 
e lhes franqueará o ingresso nas oficinas e nas lavras. 
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18.ª 

O concessionário remeterá semestralmente ao Govêrno Im-
perial, por intermédio do Presidente da Província, um relatório 
circunstanciado dos trabalhos feitos durante o semestre, dos pro-
cessos e máquinas empregados na extração dos minerais, com espe-
cificação do autor e qualidade da máquina, sua fôrça e seus moto-
res; e bem assim a estatística dos empregados e trabalhadores com 
a declaração de idade, naturalidade, estado civil e profissão de 
cada um. 

19.ª 

Fica expressamente proibido ao concessionário empregar es-
cravos nos trabalhos da lavra. 

20.ª 

Se os trabalhos da mineração forem feitos pelo concessioná-
rio, por êle será apresentado ao Govêrno Imperial um balanço anual 
das operações da emprêsa; se, porém, forem feitos por uma com-
panhia, o balanço será remetido nas épocas marcadas nos seus Es-
tatutos ou na legislação em vigor. 

21.ª 

Tôdas as contestações que se suscitarem por ocasião destas 
cláusulas serão decididas peremptória e definitivamente pelo Go-
vêrno Imperial. · 

22.ª 

Pela inobservância ou transgressão destas cláusulas o con-
cessionário fica sujeito às seguintes penas: 

1.ª - De multa de cem mil réis pela transgressão das cláusu-
las primeira e décima sétima. 

2.ª - De multa de quinhentos mil réis pela transgressão das 
cláusulas décima quarta, décima quinta, décima sexta, décima 
oitava e vigésima. 
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Na reincidência estas multas serão elevadas, as de cem mil 
réis a quinhentos mil réis, e as de quinhentos mil réis ao dôbro, 
salvo se outra pena fôr especialmente estabelecida. 

3.a - De anulação desta concessão pela inobservância das 
cláusulas segunda, sétima, oitava, nona, décima, undécima, déci-
ma terceira, e no caso de serem pela segunda vez infringidas as 
cláusulas décima oitava e vigésima, e no de continuar a inexecu-
ção daquelas cuja infração dá lugar à imposição de multa. 

O pagamento das multas não liberta o concessionário da obri-
gação de cumprir as obri.gações das cláusulas cuja inobservância 
tiver dado lugar à sua imposição. 

As multas serão impostas administrativamente pelo Presiden-
te da Província, cabendo ao concessionário recurso para o Govêr-
no Imperial da decisão do mesmo Presidente. 

Na hipótese da anulação desta concessão, em virtude da trans-
gressão da cláusula segunda, as despesas que forem necessárias 

1 

para melhorar as circunst~ncias sanitárias do lugar da mineração 
correrão por conta do concessionário, ficando para isso especial-
mente hipotecados todos os bens móveis existentes na mina na 
ocasião em que fôr decret~da a anulação. 

23.ª 

:No caso de ser declarada sem efeito a presente concessão, o 
concessionário poderá retirar da mina todos os objetos móveis, 
mas não terá direito a nenhuma indenização pelos trabalhos e 
obras que houver feito, e nem os poderá destruir ou inutilizar, sob 
pena de ficar responsável pelos danos que causar. 

24.ª 

Esta concessão não poderá prejudicar as concessões anterio-
res feitas pelos Decretos ns. 2. 266 e 2. 267, de 2-10-1858, se os con-
cessionários destas tiverem dado comêço à excução dos respectivos 
trabalhos. 

Na hipótese contrária será dada a preferência, na escolha dos 
lugares para a mineraçãci e extração da turfa e petróleo, àquele 
dos três concessionários que primeiro fizer a designação dos lugares 
perante o Presidente da Província. 
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25.ª 
Ficam dependentes da aprovação da Assembléia Geral Legisla-

tiva as cláusulas terceira, quarta e sexta. 
Palácio do Rio de Janeiro, em 30 de novembro de 1864. - José 

Liberato Barroso. 

* * * 
Nota - O Decreto n.º 1.993, de 12-10-1857, a que se rt-.fere a 

Cláusula 8.ª, era de concessão para extração de carvão de pedra no 
Arroio dos Ratos, Rio Grande do Sul. A Condição 7.ª dêsse d~creto 
declarava que cada data mineral seria de 141,750 braças quadra-
das, segundo a base de 225 braças quadradas por trebalhador, es-
tabelecida no§ 3.º do Art. 6.º do Alvará de 13 de maio de 1803, to-
mando-se o têrmo médio de trabalhadores, segundo o § 2.º do 
Art. 7.º do mesmo Alvará. Se, porém, fôsse de carvão de pedr:.>, teria 
o dôbro dêste número de braças. 

* * * 
DECRETO N.0 4.386, DE 30-6-1869 

Concede permissão a Eduardo Pellew Wilson para lavrar carvão de pedra, 
turfa e outros minerais nas margens do rio Maraú, na Província da 
Bahia. 

Atendendo ao que Me requereu Eduardo Pellew Wilson e de 
acôrdo com a Minha Resolução de 7 do corrente mês, tomada sô-
bre o parecer da Secção dos Negócios do Império do Conselho de 
Estado, exarado em Consulta de 13 de abril último, Hei por bem 
Conceder-lhe permissão por trinta anos para lavrar carvão de pe-
dra, turfa e outros minerais nas margens do rio Maraú, na Pro-
víncia da Bahia, sob as cláusulas que com êste baixam, assinadas 
por Joaquim Antão Fernandes Leão, do Meu Conselho, Ministro 
e Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e 
Obras Públicas, que assim o tenham entendido e faça executar. 

Palácio do Rio de Janeiro, em trinta de junho de mil oitocentos 
e sessenta e nove, quadragésimo oitavo da Independência e do Im-
pério. 

Com a rubrica de Sua Majestade o Imperador. - Joaquim 
Antão Fernandes Leão. 

* * * 
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Cláusulas a que se refere o Decreto n.º 4.386 desta data 

1.ª 

Os trabalhos da lavra poderão ser feitos pelo concessionário 
ou por uma sociedade organizada dentro ou fora do Império. 

2.ª 

Dentro do prazo de dois anos, a contar desta data, o concessio-
nário deverá apresentar ao Govêrno as plantas topográficas e geo-
lógica do terreno, onde pretende minerar, com os perfis que de-
monstrem tanto quanto possível a superposição das camadas, fa-
zendo acompanhar êstes trabalhos de amostras das diversas es-
pécies das camadas de terra. 

Na mesma ocasião declarará se o terreno é devoluto ou de 
propriedade particular, os nomes dos proprietários, as edificações 
que nêle existirem e o u~o ou emprêgo a que é destinado. 

3.ª 

Descrito assim o território, serão concedidas ao concessioná-
rio, dentro do máximo de 40, tantas datas de 141,750 braças qua-
dradas quantas forem as parcelas de vinte contos de réis, que re-
unir e empregar real e efetivamente nos trabalhos da mineração. 

4.ª 

Todo o território mineral que competir ao concessionário, se-
gundo a proporção estabelecida no artigo antecedente, será medi-
do e demarcado dentro elo prazo de um ano contado da data da 
respectiva concessão . 

tstes trabalhos serãp feitos a expensas do concessionário que 
fica além disso obrigado a satisfazer tôdas as despesas da verifi-
cação por parte do Govêrno. 

5.ª 

Se o terreno fôr devoluto o Govêrno obriga-se a fazer venda 
dêle ao concessionário pelos preços que posteriormente forem ajus-
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tados, segundo as bases estabelecidas na Lei n.º 601, de 18-9-1850, 
não podendo nunca exigir mais de cinco réis por braça quadrada. 

Se f ôr possuído por particulares, o concessionãrio procurarã, 
pelos meios ao seu alcance, adquirí-lo, requerendo ao Govêrno sua 
desapropriação na hipótese dos proprietãrios recusarem dispôr 
dêle amigàvelmente. 

Fica entendido que correrão por conta do concessionário tô-
das as despesas que forem feitas por esta desapropriação. 

6.ª 

A medição e demarcação das datas, ainda depois de verificada 
pelo Govêrno, não dará direito ao concessionário para lavrar no 
terreno medido e demarcado, enquanto não provar perante o Mi-
nistério dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas 
ou à presidência da Província da Bahia que se acha nelas empre-
gado o capital correspondente. 

7.ª 
Findo o prazo de dez anos contados desta data, o concessioná-

rio perderá o direito às datas de que se não achar de posse por não 
ter empregado o capital correspondente à sua aquisição definitiva. 

8.ª 

Na forma do Decreto n.º 3. 236, de 21-3-1864, são considerados 
efetivamente empregados e portanto, com dire\to à proporção es-
tabelecida na Clãusula 3.ª: 

1.º - O custo dos trabalhos de medição e demarcação das 
datas, levantamento de plantas, despesa de exploração e outros 
trabalhos preliminares. 

2.0 - O custo dos terrenos devolutos, dos pertencentes a par-
ticulares e bem assim as despesas com a desapropriação dêstes. 

3.º - A importância dos instrumentos e máquinas importados 
para os trabalhos da mineração. 

4.º - As despesas efetuadas com o transporte de engenhei-
ros, empregados e trabalhadores da mina. 

Fica entendido que estas despesas compreendem sàmente as 
que provém do transporte de tais indivíduos dos lugares de sua 
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residência até a mina, e nunca as diárias, regulares ou constantes, 
da mina para qualquer povoado ou vice-versa. 

5.º - As despesas das obras, feitas em vista dos trabalhos da 
mina, tendentes a facilitar o transporte de seus produtos, inclu-
sive estradas de ferro ou de rodagem para isto necessárias, e bem 
assim as casas de moradia, armazéns, oficinas e outros estabeleci-
mentos indispensáveis à emprêsa. 

6.0 - O custo de animais, barcos, carroças e quaisquer outros 
veículos empregados nos trabalhos da mina e transporte de seus 
produtos. 

7.º - O custo dos trabalhos que forem executados em relação 
a lavra ou quaisquer despesas feitas bona fide para realizar defini-
tivamente esta mineração, ficando entendido que o custo das plan-
tações feitas pelo concessionário não será levado em conta do 
capital. 

9.ª 

As provas da hipótes~ do artigo antecedente, serão admiti-
das bona /ide: e qualquer artifício que fôr empregado em ordem 
a iludir o Govêrno ou selts mandatários dará direito àquele, em 
qualquer tempo que a fraµde venha a ser descoberta, a rescindir 
os contratos dessa concess~o, sem que o concessionário possa recla-
mar indenização alguma. 

10.ª 

O concessionário fica responsável pelos desastres que ocorre-
rem nos trabalhos de mineração, se forem provenientes de culpa 
ou inobservância das cautelas e regras que cumpre guardar na 
execução de tais trabalhos. 

-o concessionário é ob+igado a prover à subsistência dos indi-
víduos que forem vítimas dos referidos desastres e que ficarem im-
possibilitados, ou de suas famílias, quando aquêles morram: incor-
rendo além disso em uma multa de 100$000 a 2:000$000, imposta 
administrativamente pelo Govêrno. 

11.ª 

O concessionário é obrigado a sujeitar-se às instruções e regu-
lamentos que forem exped,idos para a polícia das minas. 
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12.a. 

O concessionário deverá remeter semestralmente ao Govêrno, 
por intermédio da presidência da província, um relatório circuns-
tanciado dos trabalhos em execução ou já prontos, e dos resultados 
obtidos da mineração. Além dêsse relatório fica obrigado a prestar 
quaisquer esclarecimentos que lhe forem exigidos pela mesma pre-
sidência. 

A inobservância desta cláusula, bem como de qualquer outra 
do presente contrato, será punida com a multa de 10, 20 ou 
30:000$000, a arbítrio do Govêrno, se à transgressão não estiver 
aplicada pena especial. 

13.ª 

O Govêrno mandará, sempre que julgar conveniente, exami-
nar os trabalhos da mineração e inspecionar o modo por que são 
cumpridas as cláusulas dêste contrato. 

O concessionário é obrigado a prestar ao engenheiro que fôr 
nomeado para esta comissão todos os esclarecimentos de que ca-
recer para o seu desempenho; e bem assim a franquear-lhe o in-
gresso em tôdas as oficinas e lugares de trabalho. 

14.ª 

O concessionário remeterá ao Govêrno amostras dos minerais 
de cada camada descoberta ou que fôr descobrindo, e das diversas 
qualidades que possam ser achadas na mesma camada; e também 
quaisquer fósseis que encontrar em suas explorações. 

15.ª 

O concessionário pagará ao Governo 2 % do produto líquido da 
mina e a taxa fixa anual de cinco réis por braça quadrada. 

16.ª 

Todo maquinismo, utensílios e quaisquer outros artefatos ou 
matéria-prima que forem necessários para a lavra da mina serão 
importados livres de direitos dentro do prazo de cinco anos conta-
dos do dia em que começarem os respectivos trabalhos. 
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17.ª 

Dentro do território medido e demarcado será permitido ao 
concessionário extrair qualquer metal, ainda precioso, que encon-
trar, independente de nova concessão, com tanto que declare ao 
Govêrno a descoberta que fizer e se sujeite a estas condições no 
que puderem ser aplicáveis à nova mineração que descobrir e às 
condições que estão estabelecidas ou com que se costuma conceder 
tais autorizações. 

A extração de diamantes fica excluída desta disposição, e só 
poderá ser permitida por concessão especial na forma da legisla-
ção que a regula. 

18.ª 

Sem permissão do Govêrno não poderá o concessionar10 em 
sua vida dividir a mina, e por sua morte seus herdeiros são obri-
gados a executar rigorosamente esta cláusula, sob pena de perda 
da concessão. 

19.ª 

Tornar-se-á nula a concessão e o concessionário perderá em 
favor do Estado todo e qualquer direito resultante da mesma con-
cessão, se por espaço de seis meses os trabalhos de mineração forem 
suspensos, salvo se esta suspensão provier de fôrça maior conve-
nientemente provada. Ainda nesta hipótese a suspensão dos tra-
balhos não excederá o prsi.zo de tempo que fôr absolutamente ne-
cessário a juízo do Govêrno para a remoção das causas que a ti-
verem determinado. 

20.ª 

Convindo ao Govêrno chamar a si a emprêsa no fim dos 30 
anos comprará ao concessionário os instrumentos, utensílios, edi-
ficações, construções, embarcações, terras e animais, pelo preço que 
lhes derem dois engenheiros nomeados a aprazimento do mesmo 
Govêrno. 

21.ª 

Quaisquer contestações que se suscitarem entre o concessio-
nário de uma parte e o qovêrno de outra acêrca desta concessão, 
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serão definitivamente decididas sôbre consulta da secção dos Ne-
gócios do Império do Conselho de Estado. 

22.ª 

Tôdas estas cláusulas são extensivas à sociedade ou compa-
nhia que o concessionário organizar ou a quem quer que êle trans-
fira os direitos que lhe competem em virtude desta concessão. 

23.ª 
Ficam dependentes de ulterior aprovação do Poder Legislativo 

as Cláusulas 5.ª, 2.ª parte, e 16.ª. 
Palácio do Rio de Janeiro, em 30 de junho de 1869. - Joaquim 

Antão Fernandes Leão. 
* * * 

DECRETO N.0 3.131, DE 5-10-1938 

Promulga o tratado sôbre saída e aproveitamento do petróleo boliviano, 
entre o Brasil e a Bolívia, firmado no Rio de Janeiro a 25 de fevereiro 
de 1938. 

O Presidente da República: 
Tendo ratificado, a 5 de setembro de 1938, o Tratado sôbre 

saída e aproveitamento do petróleo boliviano, entre o Brasil e a 
Bolívia, firmado no Rio de Janeiro a 25 de fevereiro de 1938; e 

Havendo sido trocados os respectivos instrumentos de ratifi:. 
cação na cidade do Rio de Janeiro, a 15 de setembro de 1938, e 
constando da Ata da referida troca as Notas de 25 de fevereiro 
de 1938 e as de 9 de julho do mesmo ano; 

Decreta que o mesmo Tratado, bem como as Notas mencio-
nadas na Ata da troca dos instrumentos de ratificação, documen-
tos apensos por cópia ao presente decreto, sejam executados e 
cumpridos tão inteiramente como nêles se contêm. 

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1938, 117.º da Independência 
e 50.0 da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Osvaldo Aranha 

* * * 
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GETúLIO DORNELES VARGAS 
Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil 

Faço saber, aos que a presente Carta de ratificação virem, 
que, entre a República dos Estados Unidos do Brasil e a República 
da Bolívia, foi concluído e assinado, pelos respectivos Plenipoten-
ciários, no Rio de Janeiro, a 25 de fevereiro de 1938, o Tratado 
sôbre a saída e aproveitamento do petróleo boliviano, do teor 
seguinte: 

Tratado sôbre a saída e o aprovei-
tamento do petróleo boliviano 

Os Governos dos Estados Unidos 
do Brasil e da Bolívia, animados do 
dese·jo de estreitar as suas relações 
econômicas e de estabelecer entre 
os dois países uma mútua coopera-
ção, com o recíproco benefício e 
atendendo às conclusões e recomen-
dações a que chegou a Comissãé Mis-
ta Brasileiro-Boliviana, assinadas a 
30 de setembro de 1937 e aprovadas 
pelo Protocolo de 25 de novembro 
do mesmo ano, resolvem celel;lrar o 
seguinte Tratado e para êss~ fim 
nomeiam seus Plenipotenciários: 

Sua Excelência o Presiden~e da 
República dos Estados Unidos do 
Brasil, o Dr. Mário de Pimentel 
Brandão, Ministro de Estado das Re-
lações Exteriores; 

Sua Excelência o Preside:q.te da 
Junta Militar do Govêrno da Bolí-
via, o Doutor Alberto Ostria Gutiér-
rez, Enviado Extraordinário e Minis-
tro Plenipotenciário da Bolívia no 
Brasil; 

Os quais, depois de exibir recipro-
camente os seus Plenos PQderes, 
achados em boa e devida forma, 
acordaram o seguinte: 

Art. I 
Os Governos do Brasil e da Bo-

lívia concordam em efetuar os es-

Tratado sobre salida y aprovecha-
miento del petroleo boliviano .. 

Los Gobiernos de Bolivia y de los 
Estados Unidos del Brasil, animados 
del deseo de estrechar sus relacio-
nes económicas y establecer una 
mutua cooperación entre los países 
con recíproco benefício y teniendo 
en cuenta las conclusiones y reco-
mendaciones de la Comisión Mixta 
Boliviano-Brasileíía, suscrita el 30 de 
septiembre de 1937 y aprobadas por 
el Protocolo de 25 de noviembre del 
mismo afio, resuelven celebrar el si-
guiente Tratado y a ese fin nombran 
sus plenipotenciarios: 

Su Excelencia el Presidente de la 
República del Brasil al Doctor Ma-
rio de Pimentel Brandão, Ministro de 
Estado de Relaciones Exteriores del 
Brasil; 

Su Excelencia el Presidente de la 
Junta Militar de Gobierno de Bolívia, 
al Doctor Alberto Ostria Gutiérrez, 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Bolívia en el Bra-
sil; 

Los cuales, después de exhibir 
reciprocamente sus Plenos Poderes, 
hallado en buena y debida forma, 
acordaron lo siguiente: 

Articulo primero 

Los Gobiernos de Bolívia y del 
Brasil convienen en efectuar los 
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tudos topográficos e geológicos e 
em realizar as sondagens necessá-
rias, destinadas a determinar o ver-
dadeiro valor industrial das jazidas 
petrolíferas da zona subandina boli-
viana, que se estende do rio Parapeti 
para o Norte. 

Art.II 

De acôrdo com o Protocolo de 25 
de novembro de 1937, assinado em 
La Paz, prosseguirão os estudos da 
zona petrolífera boliviana iniciados 
em 25 de janeiro de 1938, por uma 
Comissão de técnicos constituída por 
ambos os países e necessàriamente 
composta por geólogos, engenheiros 
de petróleo, petrógrafos e topógra-
fos. 

Art. III 

As despesas com a realização dos 
estudos e trabalhos a que se referem 
os Artigos anteriores, cujo custo foi 
calculado ·pela Comissão Mista Bra-
sileiro-Boliviana em um milhão e 
meio de dólares, assim como os ho-
norários e ajudas de custo dos mem-
bros da referida Comissão Mista, se-
rão atribuídos, em partes iguais, aos 
Govêrnos do Brasil e da Bolívia. 

Art. IV 

As despesas efetuadas pelos Go-
vernos do Brasil e da Bolívia com 
os estudos e trabalhos mencionados 
lhes serão reembolsados pelas enti-
dades que obtenham o benefício da 
exploração da zona petrolífera boli-
viana e com o rendimento desta. A 
indenização poderá ser em espécie 
ou em dinheiro, o que se determi-
nará, oportunamente, computando-
se os juros respectivos, a 31/2% (por 
cento) anual, sem capitalização. 
Além do anterior direito em expec-

estudios topográficos y geológicos y 
en realizar los sondaj es necesarios 
destinados a determinar el verdade-
ro valor industrial de los yacimientos 
petrolíferos de la zona subandina 
boliviana, que se estiende desde el 
rio Parapetí ao Norte. 

Articulo II 

De acuerdo con el Protocolo de 25 
de noviembre de 1937 suscrito en 
La Paz, proseguirán los estudios de 
la zona petrolífera boliviana inicia-
dos el 25 de Enero de 1938, por una 
Comisión de técnicos constituída por 
ambos países â necesariamente com-
puesta por geólogos, ingenieros de 
petróleo, petrógrafos y topógrafos. 

Articulo III 

Los gastos que requiera la reali-
zación de los estudios y trabajos a 
que se refieren los artículos anterio-
res, cuyo casto ha sido calculado por 
la Comisión Mixta Boliviano-Brasi-
lefia en un millón y meàio de dólares, 
así como los honorarios y viáticos 
de los miembros de la referida Comi-
sión Mixta, serán erogados en partes 
iguales por los Gobiernos de Bolivia 
y del Brasil. 

Articulo IV 

Los gastos que realicen los Go-
biernos de Bolivia y del Brasil en los 
estudios y trabajos mencionados, les 
serán reembolsados por las entidades 
que obtengan el beneficio de la ex-
plotación de la zona petrolífera bo-
liviana y con el rendimiento de ésta. 
La indemnización podrá ser en es-
pecie, o en dinero, lo que se deter-
minará oportunamente, y se consig-
narán los intereses respectivos, con 
la tasa del 3Y2 por ciente anual sin 
capitalización. Fuera el anterior de-
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tativa, não se compreenderá nenhum 
outro oriundo da referida exploração 
petrolífera da zona subandina boli-
viana. 

Art. V 

O Govêrno do Brasil adiantará, 
fracionàriamente, a parte de gastos 
que lhe corresponda, de acôrdo com 
o Art. III, ou seja a quantia de 
setecentos e cinqüenta mil dólares, 
pondo à disposição imediatamente a 
quantia necessária para prossegui-
guirem os trabalhos iniciados. Poste-
riormente, o Govêrno da Bolívia con-
tribuirá com a quantia de setecentos 
e cinqüenta mil dólares, que lhe cabe 
nos mesmos gastos. 

Art. VI 

O Govêrno da Bolívia, retribµindo 
o concurso prestado pelo Govêrpo do 
Brasil na fase preliminar dos estu-
dos, explorações e perfurações !lo que 
se refere o Art. I, além do reem-
b ô l s o convencionado no Art. IV, 
compromete-se a que a explo;ração 
do petróleo da zona subandina boli-
viana indicada se faça por intermé-
dio de sociedades mistas brasileiro-
bolivianas, organizadas de acôrdo 
com as leis vigentes em cada pais. As 
sociedades assim formadas terão a 
obrigação de destinar o petróleQ pro-
duzido, satisfeitas as exigências do 
consumo interno da Bolívia, ao abas-
tecimento do mercado brasileiro, 
com propósito substancial de con-
quistar e conservar o mesmo merca-
do, e sempre que tal medida não 
comprometa a existência das men-
cionadas sociedades. O remanescen-
te do petróleo que não tenha siqo co-
locado no Brasil e na Bolívia ppderá 
ser exportado através do território 

recho espectaticio, no se compren-
derá ningún otro emergente de la 
referida exploración petrolífera de 
la zona subandina boliviana. 

Articulo V 

El Gobierno del Brasil adelantará, 
fraccionariamente, la parte de gas-
tos que le corresponda de acuerdo 
con el Articulo III, o sea la cantidad 
de setecientos cinquenta mil dólares, 
facilitando de imediato la cantidad 
necesaria para que se prosigan los 
trabajos iniciados el 25 de Enero de 
1938. Posteriormente, el Gobierno de 
Bolivia contribuirá con la suma de 
750 mil dólares, que le corresponde 
en los mismos gastos. 

Articulo VI 

El Gobierno de Bolívia, en retri-
bución al concurso que el Gobierno 
del Brasil presta en la fase prelimi-
nar de los estudios, exploraciones y 
perforaciones a que se refiere el 
Articulo I, aparte del reembolso con-
venido en el Articulo IV, consentirá 
en asumir el compromiso de que la 
explotación del petróleo de la indi-
cada zona subandina boliviana se 
haga por intermedio de sociedades 
mixta.s boliviano-brasilefí.as, organi-
zanas de acuerdo com las leyes vi-
gentes en cada país. Las sociedades 
así formadas tendrán la obligación 
de destinar el petroleo producido, sa-
tisfechas que hayan sido las necesi-
dades del consumo interno de Bolívia, 
al abasto del mercado brasilefí.o, con 
el propósito substancial de conquis-
tar y conservar dicho mercado y 
siempre que esta medida no afecte a 
la existencia de aquelas sociedades. 
El remanente del petróleo que no 
haya sido colocado en Bolivia ni en 
el Brasil podrá exportarse a través 
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brasileiro ou por outra via, devendo 
dar-se preferência, em igualdade de 
condições econômicas, à via Santa 
Cruz-Corumbá. 

Art. VII 

Quando a produção dos campos 
petrolíferos o justificar, o Govêrno 
da Bolívia consentirá em assumir a 
obrigação de conceder necessària-
mente a emprêsas brasileiro-bolivia-
nas o privilégio da construção e ex-
ploração de oleodutos que, partindo 
dos centros de produção de petróleo, 
na faixa subandina boliviana, se di-
rijam à fronteira brasileira ou a um 
pôrto sôbre o rio Paraguai. Por sua 
vez, o Govêrno do Brasil dará tôda 
classe de facilidades para que se 
torne efetiva a construção dos referi-
dos oleodutos, permitindo, si se der 
o caso, que passem livremente pelo  
seu território.  

Art. VIII 

O Govêrno do Brasil concorda em 
instituir, oportunamente, uma enti-
dade autárquica para a instalação e 
exploração de refinarias e seus ane-
xos, estabelecimento de meios de 
transporte, distribuição e venda no 
mercado brasileiro do petróleo bruto 
importado e seus derivados, dando 
sempre preferência, em igualdade de 
condições, ao petróleo boliviano. 

Art. IX 

Os Governos do Brasil e da Bolí-
via assumem o compromisso de fo-
mentar, por medidas de proteção efi-
cientes e oportunas, o rápido desen-
volvimento de atividades industriais 
relacionadas com o aproveitamento 

- . 

del territorio brasileii.o, o por otras 
vias, debiendo darse preferencia, en 
igualdade de condiciones económicas, 
a la ruta Santa Cruz-Corumbá. 

Articulo VII 

Cuando la producción de los cam-
pos petrolíferos lo justifique, el Go-
bierno de Bolívia consentirá en asu-
mir la obligación de conceder nece-
sariamente a empresas boliviano-
braslleii.as el privilegio de la cons-
trución y explotación de oleodutos 
que, partiendo del centro de la pro-
ducción de petróleo de la faja suban-
dina boliviana e se dirijan a la fron-
tera brasilefia o a un puerto sobre 
el rio Paraguay. A su vez, el Go-
bierno dei Brasil dará toda clase de 
facilidades para que llegue a hacer-
se efetiva la construcción de los re-
feridos oleodutos, permitiendo libre-
mente, se llegara el caso, que pasen 
por su territorio. 

Articulo VIII 

El Gobierno del Brasil consentirá 
en asumir la obligación de crear 
oportunamente una entidad autár-
quica para que instale y explote refi-
nerías y sus anexos, cree medios de 
transporte y distribuya y venda en 
el mercado brasilefio el petróleo 
crudo importado y sus derivados, 
dando preferencia siempre, en igual-
dad de condiciones, al petróleo boli-
viano. 

Articulo IX 

Los Gobiernos de Bolívia y del 
Brasil consentirán en asumir el com-
promiso de fomentar, por medidas 
de protección eficientes y oportunas, 
el rápido desenvolvimíento de activi-
dades industriales relacionadas con 
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do petróleo boliviano, e para tal fim 
concederão as garantias julgadas ne-
cessárias. 

Art. X 

O petróleo e seus derivados de 
procedência boliviana, que se expor-
tem através do território do Brasil, 
gozarão as mais amplas facilidades 
de livre trânsito, de acôrdo com a 
doutrina internacional e os Tratados 
vigentes entre ambos os países. Nes-
se sentido, não estarão sujeitos a 
espécie alguma de impôsto fiscal, 
quer nacional, estadual ou municipal, 
a titulo de trânsito. As tarifas das 
estradas de ferro brasileiras para o 
referido transporte não Serão, em 
caso algum, maiores que as que se 
aplicam ao petróleo e seus deriyados, 
que, de outras procedências, apaste-
cem o mercado do Brasil. 

Art. XI 

:l!:ste Tratado será ratificado pelas 
Altas partes Contratantes, e as rati-
ficações serão trocadas no Rio de 
Janeiro, no mais breve prazo pos-
sível. 

Em fé do que, nós, os Plenipoten-
ciários acima nomeados, selamos e 
assinamos o presente Tratado em 
dois exemplares, cada um dos quais 
nas línguas portuguêsa e espaµhola, 
apondo nêle os nossos respectivos 
selos, na cidade do Rio de Janeiro, 
aos 25 dias do mês de fevereiro de 
1938. 

el aprovechamiento dei petróleo boli-
viano, y a ese fin concederán tam-
bién las garantias que se juzguen 
necesarias. 

Articulo X 

El petróleo y sus derivados de pro-
cedencia boliviana que se exporten 
a través del territorio del Brasil, ten-
drán las facilidades del más amplio 
libre tránsito, de acuerdo con la doc-
trina internacional y los Tratados vi-
gentes entre ambos países. En ese 
sentido, no abonarán gravamen fis-
cal alguno de carácter nacional, es-
tadual o municipal por concepto de 
tránsito. Las tarifas de los ferrocar-
riles brasilefios para dicho transpor-
te no será en ningn caso mayores que 
las que se aplican al petróleo y sus 
derivados que, de otras procedencias, 
sirvan para el abastecimiento dei 
Brasil. 

Articulo XI 

Este Tratado será ratificado por 
las Altas Partes Contractantes, y las 
ratificaciones se canjearán en Rio 
de Janeiro, a la brevedad posible. 

En fé de lo cual, los Plenipoten-
ciarios arriba nombrados firman y 
sellan el presente Tratado, en dos 
ejemplares, cada uno de los cuales 
en lenguas espafiola y portuguesa, 
en Rio de Janeiro, a los 25 dias dei 
mes de Febrero de mil novecientos 
treinta y ocho. 

(L. S.) M. de Pimentel Brandão. 

(L. S.) A. Ostria Gutiérrez. 

E, havendo o Govêrno do Brasil aprovado o mesmo Tratado, 
nos têrmos acima transcritos, pela presente o dou por firme e 
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valioso para produzir os seus devidos efeitos, prometendo que será 
cumprido inviolàvelmente. 

Em firmeza do que mandei passar esta Carta, que assino e 
é selada com o sêlo das armas da República e subscrita pelo Minis-
tro de Estado das Relações Exteriores . 

Dada no Palácio da Presidência, no Rio de Janeiro, aos cinco 
dias do mês de setembro de mil novecentos e trinta e oito, 117.º 
da Independência e 50.º da República. 

Os abaixo assinados, Osvaldo Ara-
nha, Ministro de Estado das Rela-
ções Exteriores da República dos Es-
tados Unidos do Brasil, e Alberto 
Ostria Gutiérrez, Enviado Extraordi-
nário e Ministro Plenipotenciário da 
República da Bolívia no Brasil, devi-
damente autorizados, reuniram-se 
no Palácio Itamarati, na cidade do 
Rio de Janeiro, aos quinze dias do 
mês de setembro de mil novecentos 
e trinta e oito, a fim de procederem 
à troca dos instrumentos de ratifi-
cação do Tratado sôbre a saída e 
aproveitamento do petróleo bolivia-
no, firmado no Rio de Janeiro, a 25 
de fevereiro de 1938, entre os Gover-
nos das duas Repúblicas. 

E depois de exibirem os seus Ple-
nos Poderes, que foram achados em 
boa e devida forma, efetuaram a tro-
ca dos respectivos instrumentos de 
ratificação, deixando, porém, enten-
dido que são consideradas como fa-
zendo parte do Tratado as Notas 
Complementares de 25 de fevereiro 
de 1938, bem como as Notas Rever-
sais de 9 de julho de 1938, apensas 
por cópia. 

Em fé do que no lugar e dia aci-
ma declarados, assinaram a presente 
Ata, em dois exemplares, cada um 

GETÚLIO VARGAS 

Osvaldo Aranha 

Los suscritos, Osvaldo Aranha, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de 
li\ República de los Estados Unidos 
del Brasil, y Alberto Ostria Gutiér-
rez, Enviado Extraordinario y Minis-
tro Plenipotenciario de la República 
de Bolívia en el Brasil, debidamente 
autorizados, se reunieron en el Pa-
lacio Itamaraty, en la ciudad de Rio 
de Janeiro, a los quince dias del mes 
de septiembre de mil novecientos 
treinta y ocho, con objeto de proce-
der al canje de los instrumentos de 
ratificación del Tratado para la sali-
da y aprovechamiento del petróleo 
boliviano, suscrito en Rio de Janeiro, 
el 25 de febrero de 1938, entre los 
Gobiernos de las dos Repúblicas. 

Y, después de exhibidos sus Plenos 
Poderes que fueron hallados en bue-
na y debida forma, efectuaron el 
canje de los respectivos instrumen-
tos de ratificación, quedando enten-
dido que forman parte del Tratado 
las Notas Complementarias de 25 de 
febrero de 1938, así como Ias Notas 
Reversales de 9 de Julio de 1938, ad-
juntas en copia. 

En fé de lo cual en el lugar y 
fecha arriba declarados, firmaron la 
presente Acta, en dos ejemplares, 
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dos quais nas línguas portuguêsa e cada uno de los cuales en lenguas 
espanhola, apondo nêles o sinal de portuguesa y espaiíola, sellandolos 
seus respectivos selos. con sus respectivos senos. 

(L.S.) Osvaldo Aranha 

(L.S.) A. Ostria Gutiérrez. 

* * * 
Em 25 de fevereiro de 1938. 

NP/SN/844.42(00) (31) 

Senhor Ministro: 

Com referência ao Tratado sôbre a saida e aproveitamento de petró-
leo boliviano, que hoje assinamos, tenho a honra de comunicar a Vossa Ex-
celência que o Govêrno do Brasil dará instruções aos seus delegados da 
Comissão Mista no sentido de que os estudos a que se refere a Art. II se-
jam iniciados necessàriamente a partir do Rio Parapeti, prosseguindo em 
direção ao norte, e que as perfurações sejam feitas, tanto quanto possível, 
gradual e sucessivamente, na ~esma ordem, do Rio Parapeti para o norte, 
nas zonas da faixa petrolífera subandlna que forem reconhecidas como as 
mais indicadas e promissoras, 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os pro-
testos da minha alta consideração. - Mário de Pimentel Brandão. 

A Sua Excelência o Senhor Doutor Alberto Ostria Guitiérrez, Enviado 
Extraordinário e Ministro Plenipotenciário da Bolívia. 

* * * 
Em 9 de julho de 1938. 

NP/42/844.42(00) (31). 

Senhor Ministro: 

Com referência ao Tratado sôbre a saída e aproveitamento do petróleo 
boliviano, assinado em 25 de fevereiro do corrente ano, tenho a honra de 
comunicar a Vossa Excelência que o Govêrno brasileiro considera necessá-
rio deixar estabelecidas as seguintes declarações complementares: 

1) De acôrdo com o Parágrafo primeiro do Capítulo I das recomen-
dações da Comissão Mista braaileiro-boliviana, firmado no dia 30 de setem-
bro de 1937 e aprovadas pelos Governos do Brasil e da Bolívia mediante 
o Protocolo de 25 de novembro do mesmo ano, fica entendido que a zona 
de estudo, exploração e produção petrolífera, a que se refere o Tratado 
de 25 de fevereiro de 1938, é que se estende do Rio Parapeti ao Rio Ichilo, 
fixando-se as respectivas linhas geográficas quando fôr elaborada a regu-
lamentação a que, para o seu funcionamento, deverá ficar adstrita a refe-
rida Comissão Mista brasileiro-boliviana. 



~ 117-

2) As sociedades mistas brasileiro-bolivianas, a que se refere o Art. 
VI do Tratado de 25 de fevereiro de 1938, só poderão explorar os poços cujos 
estudos topográficos e geológicos e sondagens tiverem sido feitos com o 
concurso técnico-econômico brasileiro. 

3) As mencionadas sociedades mistas brasileiro-bolivianas estarão 
sujeitas às leis bolivianas em tôdas as suas atividades dentro do território 
da Bolívia. Quando se formarem as sociedades em aprêço, será prefixada, 
para a exploração do petróleo boliviano, a participação que corresponderá 
ao Estado boliviano, tanto nas ações como nos lucros correspondentes, não 
devendo as sociedades em questão permanecer em situação inferior a ou-
tras sociedades não oficiais de exploração petrolífera. 

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência os protestos da 
minha alta consideração. - Osvaldo Aranha. 

A Sua Excelência o Senhor Alberto Ostria Gutiérrez, Enviado Extraor-
dinário e Ministro Plenipotenciário da Bolívia. 

* * * 
Legación da Bolívia. 

Rio de Janeiro, 9 de julio de 1938. 

Seiíor Ministro: 
Con referencia al Tratado sobre salida y aprovechamiento del petró-

leo boliviano, suscrito el 25 de febrero del corriente aiío, tengo la honra 
de comunicar a Vuestra Excelencia que mi Gobierno considera necesario 
dejar establecidas las seguientes aclaraciones complementarias: 

1 - De acuerdo con el párrafo primero del capítulo I de las recomen-
daciones de la Comisión Mixta Boliviano-Brasilefia, suscritas el 30 de sep-
tiembre de 1937 y aprobadas por los Gobiernos de Bolivia y del Brasil me-
diante el Protocolo de 25 de noviembre del mismo afio queda entendido que 
la zona de estudio, exploración y explotación petrolífera a que se refiere 
el Tratado de 25 de febrero de 1936 es la que se extiende desde el río 
Parapetí hasta el río Ichilo, debiendo fijarse las líneas geográficas corres-
pondientes a dicha zona, en el momento en que se haga la reglamentación 
a que en su funcionamiento se cometerá la referida Comisión Mixta Bo-
liviano-Brasileiía. 

2 - Las sociedades mixtas boliviano-brasilefias a que se refiere el 
articulo VI del Tratado de 25 de febrero de 1938, solo podrán explotar los 
pozos cuyos estudios topográficos y geológicos y sondajes hubieram sido 
hechos con el concurso técnico-económico brasilefio. 

3 - Las referidas sociedades mixtas boliviano-brasilefias estarán 
suj etas a las leyes bolivianas en todas sus actividades dentro del territorio 
de Bolivia. Para la respectiva explotación dei petróleo boliviano, en el mo-
mento de constituirse aquéllas se establecerá la participación que corres-
ponde al Estado boliviano tanto en las acciones como en el benefício corres-
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pondiente, no debiendo quedar en condición inferior a otras sociedades no 
oficiales de explotación petrolífera. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las se-
guridades de mi más alta y distinguida consideración. - A. Ostria Gu-
tiérrez. 

Su Excelencia Sefior Doctor Osvaldo Aranha, Ministro de Relaciones 
Exteriores - Palacio Itamaraty. 

* * * 
Rio de Janeiro, 25 de febrero de 1938. 

N.0 37. 

Sefior Ministro: 
Con referencia al Tratado sobre salida y aprovechamiento del petró-

leo boliviano, que hemos suscrito, hoy, tengo la honra de comunicar a Vues-
tra Excelencia que mi Gobierno instruirá a los delegados bolivianos de la 
Comisión Mixta en sentido de que los estudios a que se rifier·e el artículo n 
serán iniciados necesariament~ a partir del río Parapetí, prosiguiendo en 
dirección al norte, y las perforaciones serán, en lo posible, hechas gradual 
y sucesivamente en el mismo qrden, del río Parapetí hacia el norte, en las 
zonas de la faj a petrolífera subandina que fueran reconocidas más indica-
das o primisoras . 

Aprovecho la oportunidad, para reiterar a Vuestra Excelencia las se-
guridades de mi más alta y qistinguida consideración. - Alberto Ostria 
Gutiérrez. 

Su Excelencia Sefior Doctor Mario de Pimentel Brandão, Ministro de 
Relaciones Exteriores. - Pala,cio Itamaraty. 

("Diário Oficial" de 8-10-38) . 

* * *  

DECRETO N.0 804, DE 24-10-1938  

Prorr.oga o prazo de que trata o Parágrafo único do Art. 3.0 do Decreto-lei 
n.0 395, de 29-4-1938. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 180 da Constituição Federal e tendo em vista o dis-
posto no Art. 5.º, Parágrafo único, 6.0, 16, Parágrafo único, do 
Decreto-lei n.º 538, de 7-7-1938, decreta: 

Artigo único - Fica l?rorrogado por sessenta dias, a contar 
de 29 de outubro de 1938, o prazo de seis meses de que trata o 
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Parágrafo único do Art. 3.0 do Decreto-lei n.º 395, de 29-4-1938, 
revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 1938, 117.0 da Independên-
cia e 50.º da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Francisco Campos 
A. de Souza Costa 
Eurico G. Dutra 
Henrique A. Guilhem 
Erico de Lamare São Paulo 
Osvaldo Aranha 
Fernando Costa 
Gustavo Capanema 
Waldemar Falcão 

("Diário Oficial" de 26-10-38) . 
* * * 

DECRETO N.0 3.701, DE 8-2-1939 

Constitui reserva petrolífera na região do Recôncavo, no Estado da Bahia. 

O Presidente da República, ouvido o Conselho Nacional do 
Petróleo, tendo em vista o disposto no Art. 116 do Decreto-lei 
n.º 366, de 11-4-1938, e usando da atribuição que lhe confere o 
Art. 74 da Constituição, decreta: 

Art. 1.º - Passa a constituir reserva petrolífera, até nova 
resolução, a área da região do Recôncavo, no Estado da Bahia, 
delimitada por uma circunferência de sessenta quilômetros 
(60 km) de raio, tendo centro no Poço n.º 163, sito em Lobato, 
nos arredores da cidade do Salvador, dentro do qual não se outor-
garão autorizações de pesquisa, nem concessões de lavra de jazidas 
de petróleo e gases naturais. 

Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1939, 118.0 da Independên-

cia e 51.º da República. 
GETÚLIO VARGAS 

Fernando Costa 

("Diário Oficial" de 10-2-39) . 
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DECRETO N.0 4.071, DE 12-5-1939 

Regulamenta o abastecimento nacional do petróleo, de que tratam os De-
cretos-leis ns. 395 e 538, respectivamente de 29 de abril e 7 de julho de 1938. 

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, ouvi-
do o Conselho Nacional do Petróleo, e usando da atribuição que lhe 
confere o Art. 74, Letra a, da Constituição, decreta: 

Art. 1.º - A importação(*), a exportação, o transporte, in-
clusive a construção de oleodutos, a distribuição e o comércio 
de petróleo bruto e seus derivados, e bem assim a refinação do 
petróleo importado, ou de produção naciónal, qualquer que seja 
neste caso a sua fonte de extração, dependem de autorização do 
Conselho Nacional do Petróleo, nos têrmos dêste decreto. 

Parágrafo único - Até ulterior deliberação do Conselho Na-
cional do Petróleo, ficam sujeitos ao regime estabelecido neste 
decreto o petróleo bruto, a~ gasolinas, o querosene e os óleos mi-
nerais combustíveis e lubrificantes simples, compostos e emul-
sivos (**). 

· Da importação e exportação 

Art. 2.º - Os interessfidos na importação ou exportação das 
mercadorias especificadas no Parágrafo único do artigo anterior 
deverão solicitar a autorização de que trata o referido artigo, ins-
truindo os seus requerimentos com os elementos seguintes(***): 

I - natureza, quantidade, procedência ou destino, e tipo da 
mercadoria; 

II - meio de transporte, modo de acondicionamento, pontos 
de entrada e saída; 

III - declaração de ser a mercadoria importada por conta 
própria ou de terceiros; 

IV - aplicação da mercadoria importada: 
a) uso exclusivo do tmportador; 
b) distribuição e comércio; 

(•) o Dec.-lei n.0 4 .627, de 2'{-8-42, publicado no "Diário Oficial" de 29, estabe-
lece normas sôbre a importação a granel. 

(••) O Dec. n. 0 28.670, de 25-9-?0, acrescentou o gás liquefeito de petróleo. 
( • .. ) Quanto às importações até 350 quilogramas, por importador e por mês, vide 

Resolução de 31-8-39, do Conselho N11,clonal do Petróleo. 
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V - prazo para a importação da quantidade constante do 
pedido; número previsto de despachos; 

VI - prova de que dispõem de depósitos de capacidade sufi-
ciente. 

§ 1.º - O Conselho dará ciência aos interessados e às repar-
tições aduaneiras das autorizações que forem concedidas na for-
ma dêste artigo. 

§ 2.º - Os importadores juntarão obrigatoriamente aos ele-
mentos apresentados para despacho alfandegário, a ficha de Mo-
dêlo n.º 1, anexo, devidamente preenchida, para ser rubricada pela 
autoridade aduaneira competente e por êles entregue, dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, ao Conselho Nacional do Petróleo. 

§ 3.º - As repartições aduaneiras situadas nas fronteiras fi-
cam autorizadas a permitir a importação das mercadorias de que 
trata êste artigo, quando contidas em vasilhame e para uso pró-
prio do importador, até o limite total de 350 kg por mês, dando 
imediata comunicação ao Conselho Nacional do Petróleo da quan-
tidade e natureza das mercadorias, bem como do nome da pessoa 
que fêz a importação. 

Art. 3.º - Os importadores de gasolinas, querosene, óleos mi-
nerais combustíveis e lubrificantes, destinados à distribuição e 
ao comércio, são obrigados à: 

a) apresentar discriminação minuciosa das instalações exis-
tentes, e respectiva localização, bem como projeto das que preten-
da construir, para carga, descarga, transporte, depósito e embala-
gem das mercadorias a importar; 

b) manter permanentemente, em seus depósitos no País, um 
estoque mínimo de 15% (quinze por cento) das quantidades im-
portadas no ano anterior; 

e) constituir, em quantidade e qualidade, nos pontns do País 
que forem determinados pelo Conselho, estoques por êste fixados; 

d) fornecer ao Conselho Nacional do Petróleo as informa-
ções que lhe sejam solicitadas, relativamente à natureza, quanti-
dade e característicos das mercadorias recebidas, expedidas e 
mantidas em depósito em suas instalações. 

Art. 4.º - O Conselho Nacional do Petróleo, para cercar a 
indústria da refinação das garantias necessárias, fixará para cada 
importador, sempre que julgar conveniente, as quotas que poderá 
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importar dentro de prazos determinados, e, bem assim, a distribui-
ção dessas quotas pelos diferentes pontos de entrada no País. 

§ 1.º - Nas quotas referidas neste artigo serão incluídas as 
quantidades importadas por conta de terceiros, para uso próprio 
ou comércio. 

§ 2.º - Para a fixação dessas quotas será levado em conta, 
para cada importador, o volume de suas importações no ano 
anterior. 

Do transporte, distribuição e comércio 

Art. 5.º - As emprêsas constituídas ·ou que se constituírem 
para o transporte a granel de qualquer das mercadorias especüi-
cadas no Parágrafo único do Art. 1.º, de sua propriedade ou 
de terceiros, deverão requerer a autorização prévia de que trata o 
referido artigo, instruindo o seu requerimento com os dados e 
informações seguintes: 

a) número, capacidaqe e tipo de veículos especializados para 
transporte urbano ou rodoviário; 

b) número, capacidaqe e tipo de vagões-tanques para trans-
porte ferroviário;· 

e) número, arqueação e tipo de navios-tanques para trans-
porte fluvial ou marítimo; 

d) projeto e descrição de oleodutos construídos ou a cons-
truir com os dados técnico:;; indispensáveis; 

e) indicação das estradas de rodagem e de ferro utilizadas 
para o transporte, bem como dos núcleos de população, Municí-
pios ou Estados que habitualmente abasteçam ou tencionem abas-
tecer. 

§ 1.º - Ficam isentas da exigência constante dêste artigo as 
estradas de ferro e as companhias de navegação, não constituí-
das para êsse transporte especial, cumprindo-lhes, entretanto, 
para fins estatísticos, enviar ao Conselho Nacional do Petróleo 
uma relação do material rodante e flutuante apropriado para o 
transporte a granel dessas mercadorias. 

§ 2.º - As alterações verificadas nesse material de transporte 
deverão ser comunicadas ap Conselho Nacional do Petróleo, den-
tro de 30 (trinta) dias, para as necessárias anotações. 
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Art. 6.º - Os distribuidores das mercadorias sujeitas ao re-
gime estabelecido neste decreto deverão obter prévia autorização 
do Conselho Nacional do Petróleo, mediante requerimnto instruído 
com todos os dados e informações referentes às instalações que 
possuírem para o exercício de suas atividades. 

Art. 7.º - Os distribuidores são obrigados a: 
a) a fazer prova de que dispõem de instalações apropriadas 

e de capacidade bastante para o depósito das diversas mercadorias; 
b) apresentar uma discriminação minuciosa, com a respec-

tiva localização, dos depósitos que possuírem; 
e) fornecer uma relação do material rodante e flutuante que 

dispuserem, para o transporte a granel dessas mercadorias, ins-
truída com os dados e informações indacalas nas Alíneas a, b, e 
e e, do Art. 5.º; 

d) manter permanentemente, em seus depósitos, em cada 
zona de distribuição, um estoque mínimo de cada mercadoria, cor-
respondente a 15% (quinze por cento) das quantidades vendidas 
no ano anterior; 

e) adquirir a preferência, para a distribuição e comércio, os 
refinados de produção nacional que satisfaçam as especificações 
adotadas pelo Conselho ; 

f) fornecer ao Conselho Nacional do Petróleo as informações 
que lhes forem solicitadas relativamente à natureza e quantidade, 
procedência e destino das mercadorias distribuídas ou vendidas. 

; Art. 8.º - Ao Conselho Nacional do Petróleo incumbe esta-
belecer, sempre que julgar conveniente, os limites, máximo e mí-
nimo, dos preços de venda, por atacado e a varejo, dos produtos 
refinados - importados em estado final ou elaborados no País 
- tendo em vista, tanto quanto possível, a sua uniformidade em 
todo o território nacional. 

Da refinação e destilação 

Art. 9.º - Para a instalação de refinarias de petróleo bruto 
e seus derivados, e, bem assim, de destilarias de rochas betumino-
sas e pirobetuminosas, os interessados deverão requerer prévia au-
torização ao Conselho Nacional do Petróleo, instruindo as respec-
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tivas petições com informações e documentos que satisfaçam os 
itens seguintes: 

a) organização social, sede, estatutos, capital realizado e a 
realizar; 

b) prova de que os acionistas são brasileiros natos, solteiros 
ou casados com brasileiros natos, ou, se casados com estrangeiro, 
de que não o são sob o regime de comunhão de bens; 

e) local preferido para as instalações e área apraximada 
a ser por elas ocupada; 

d) anteprojeto completo e descrição das instalações, com 
indicação da capacidade anual de produção, natureza e qualidade 
da matéria-prima e dos produtos da refinação ou destilação; 

e) prazos em que as instalações serão iniciadas e concluídas; 
f) estoques mínimos de derivados, que serão mantidos per-

manentemente. 
Art. 10 - A autorização para a instalação de refinarias e des-

tilarias sujeita os permissionários à obrigação de: 
a) apresentar, dentro do prazo que fôr marcado pelo Con-

selho Nacional do Petróleo, não só o. projeto definitivo das insta-
lações a realizar, como tarµbém a planta dos terrenos a elas desti-
nados, com indicação exata da situação em que se encontrem 
êsses terrenos, da sua área e da localização que nêles possam ter 
as diversas dependências das refinarias ou destilarias; 

b) iniciar e concluir as instalações nos prazos que forem 
determinados; 

e) confiar as funções de direção e gerência exclusivamente 
a brasileiros natos; 

d) organizar os serviços de contabilidade de acôrdo com as 
normas gerais que forem estabelecidas pelo Conselho Nacional do 
Petróleo, de forma que, fiscalizando as operações mercantis, e 
pelo exame, sempre que preciso, da escrituração contábil, possa 
êle obter elementos para a determinação exata do custo de produ-
ção dos derivados; 

e) solicitar prévia alltorização do Conselho Nacional do Pe-
tróleo para as operações financeiras a realizar; 

f) manter permane:q.temente, nos pontos designados pelo 
Conselho Nacional do Petróleo, os estoques mínimos de derivados 
que forem por êle estabelecidos; 
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g) utilizar o petróleo bruto lavrado no País, ou o de que 
eventualmente dispuser o Govêrno Federal, ou, ainda, o de im-
portação feita em virtude de convenção internacional; 

h) adotar quaisquer resoluções tomadas pelo Conselho Na-
cional do Petróleo, no exercício das suas atribuições, para a execu-
ção das leis e regulamentos que dispõem sôbre o abastecimento 
nacional do petróleo. 

Art. 11 - As refinarias são obrigadas a constituir desde o 
início do funcionamento e a manter permanentementf", no País, 
um estoque mínimo da matéria-prima que empregarem, corres-
pondente a 25% (vinte e cinco por cento) de sua capacidade anual 
de refinação. 

Da fiscalização 

Art. 12 - O Conselho Nacional do Petróleo fiscalizará dire-
tamente, ou por intermédio de órgãos já existentes: 

1) a execução dos projetos aprovados de instalações de qual-
quer natureza para o abastecimento nacional do petróleo; 

2) as operações técnicas relativas ao funcionamento de ditas 
instalações; 

3) as operações financeiras e mercantis das emprêsas cons-
tituídas, ou que se constituírem, para a exploração da indústria 
de refinação do petróleo importado, ou de produção nacional, 
qualquer que seja, neste caso, a sua fonte de extração; 

4) a natureza, quantidade, qualidade e características da 
matéria-prima elaborada, e de cada um dos produtos da refinação 
ou destilação; 

5) a existência de estoques mínimos a serem mantidos de 
modo permanente; 

6) as medidas de proteção à saúde e vida dos operários; 
7) a conservação e segurança das instalações, e as medidas 

de precaução contra perigos às propriedades vizinhas, ocasiona-
das por derrame, incêndio ou explosão; 

8) a escrituração contábil para determinar o custo exato de 
produção dos derivados. 

Art. 13 - Os permissionários de serviços pertinentes ao abas-
tecimento nacional do petróleo são obrigados a facilitar a inspe-
ção de todos os trabalhos aos funcionários encarregados da fisca-
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lização, e a fornecer-lhes tôdas as informações exigidas sôbre a 
marcha dos serviços, bem como os dados necessários para a con-
fecção dos mapas estatísticos relativos às suas operações. 

§ 1.º - Para êsse efeito, os funcionários encarregados da fis-
calização terão livre entrada nos estabelecimentos e instalações 
dos permissionários, podendo proceder, quando devidamente au-
torizados pelo Conselho Nacional do Petróleo, ao exame da escri-
turação contábil e de quaisquer documentos referentes às opera-
ções industriais, mercantis e financeiras das refinarias e destilarias. 

§ 2.o - Se recusada a exibição dos livros comerciais, regis-
tados no Departamento Nacional de Indústria e Comércio, o 
funcionário encarregado da fiscalização· intimará o contraventor 
a apresentá-los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, lavrando 
o competente auto se não fôr cumprida essa exigência, e levando 
o fato ao conhecimento do Conselho Nacional do Petróleo para o 
devido procedimento. Quando houver recusa da exibição de 
qualquer livro não registf!.do, a lavratura do auto independerá da 
referida intimação. 

Art. 14 - Notificados pelo Conselho Nacional do Petróleo, os 
permissionários são obrigados a tomar as medidas que lhes fo-
rem determinadas. 

,Das penalidades 

Art. 15 - Os infratpres dêste decreto incorrerão nas seguin-
tes penalidades: 

I - A pessoa não autorizada ·que importar, ou tentar ex-
portar, petróleo bruto, g~solinas, querosene e óleos minerais com-
bustíveis e lubrificantes, ficará sujeita às penas de contrabando, 
sem prejuízo da penalidai.de criminal aplicável ao caso, perdendo 
o direito de reaver a mercadoria apreendida que reverterá em 
favor da Fazenda Nacion;al. 

II - A pessoa legalmente habilitada que importar mercado-
rias cuja quantidade declarada nas faturas consulares estiver em 
divergência com a consta.nte de sua respectiva autorização incor-
rerá em multa de 10:000$000 a 250:000$000. 

III - O importador, o distribuidor e o refinador, devidamen-
te autorizados, que não :mantiverem, permanentemente, os esta-

http:penalidai.de
http:registf!.do
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ques mínimos que lhes é fixado por êste decreto, ficam sujeitos 
à multa de 20:000$000 a 250:000$000. 

Parágrafo único - O distribuidor, o refinador e o destilador 
não autorizados, ou clandestinos, perderão, em proveito da Fazen-
da Nacional, as mercadorias ou instalações que possuírem. 

IV - A inobservância dos limites, máximo e mínimo, dos pre-
ços de venda dos produtos refinados ou destilados, estabelecidos 
pelo Conselho Nacional do Petróleo, sujeitará os infratores a mul-
ta de 5:000$000 a 100:000$000. 

Parágrafo único - Não serão permitidas as bonificações, des-
contos, facilidade de créditos, e quaisquer outras vantagens que 
importem em alteração dos preços de venda, não expressamente 
autorizadas pelo Conselho Nacional do Petróleo, incorrendo os in-
fratores nas multas de que trata êste item. 

. V - Os destiladores e refinadores que não escriturarem com 
clareza e segundo as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional 
do Petróleo os livros e demais documentos referentes à sua conta-
bilidade, ficam sujeitos à multa de 1:000$000 a 10:000$000. 

VI - Aos que simularem, viciarem, alterarem ou falsificarem 
documentos, bem como a escrituração dos livros, será imposta a 
multa de 50: 000$000 a 200: 000$000. 

VII - Aos distiladores e refinadores que por qualq1;er forma 
embaraçarem a ação fiscal, ou que não exibirem aos agentes da 
fiscalização os livros e mais documentos relativos à sua escritura-
ção contábil, será aplicada a multa de 5: 000$000 a 50: 000$000. 

VIII - Os que deixarem de fornecer ao Conselho Nacional 
do Petróleo as informações que lhes sejam pedidas, ou deixarem 
de enviar ao mesmo Conselho, nos prazos estipulados, as declara-
ções, esclarecimentos e quaisquer outros elementos, incorrerão em 
multas de 1:000$000 a 10:000$000. 

IX - Aos que, notificados pelo Conselho Nacional do Petró-
leo, deixarem de tomar as medidas que lhes forem determinadas, 
serão aplicadas multas de 10: 000$000 a 100: 000$000, sem prejuí-
zo, a critério do referido Conselho, do fechamento dos estabeleci-
mentos e instalações, que se acharem em contravenção às leis, 
regulamentos e instruções. 

Art. 16 - As multas de que trata o artigo precedente serão 
aplicadas em dôbro no caso de reincidência. 
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Da contravenção e processo administrativo 

Art. 17 - As contravenções do presente decreto serão apu-
radas mediante processo administrativo, que terá por base auto 
de infração lavrado por funcionário qualificado. 

Art. 18 - O auto deverá relatar a infração com clareza, sem 
entrelinhas, rasuras, emendas ou borrões, mencionando local, dia 
e hora de sua lavratura, o nome do infrator e das testemu-
nhas, se houver, e tudo mais que ocorrer· na ocasião ~ p'1ssa es-
clarecer o processo. 

§ l.º - Salvo circunstância especial, lavrar-se-á o auto no 
local em que fôr verificada a infração .. 

§ 2.º - As incorreções ou omissões do auto não acarretarão 
a nulidade do processo, quando dêste constarem elementos sufi-
cientes para determinar com segurança a infração e o infrator. 

§ 3º. - O auto deverá ser submetido à assinatura do autuado 
e das testemunhas, se houver, não implicando a assinatura do 

1 

autuado, que poderá s~~r lançada sob protesto, em confissão da 
falta, nem a sua recusa1 em agravação desta. 

§ 4.º - Se o infrator e as testemunhas se recusarem a assi-
nar o auto, far-se-á menção de tal circunstância. 

Art. 19 ~O autuante deverá apreender qualquer documento 
que possa comprovar a infração. 

Parágrafo único - Quando a infração fôr verificada em livro, 
não se fará a apreensijo dêste mas a falta deverá constar cir-
cunstanciadamente do auto, exarando-se no livro um têrmo 
do ocorrido. 

Art. 20 - Aos autuados será assegurada defesa ampla, feita 
a intimação da seguinte forma: 

a) pelo autuante, quando lavrado o auto em presença do 
infrator, dando-se-lhe intimação escrita, em que se mencionarão 
as infrações e o prazo marcado para a defesa; 

b) pelo Conselho Nacional do Petróleo, quando o auto fôr 
lavrado na ausência do infrator. 

§ l.º O Conselho Nacional do Petróleo fará intimar o infrator: 
a) pessoalmente, quando residir no local; 
b) por aviso do correio, quando residir em lugar distante 

da séde; 
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e) por edital, em jornal oficial ou de maior circulação, 
quando em lugar incerto e não sabido. 

§ 2.º - A defesa será apresentada dentro do prazo de 30 
(trinta) dias úteis, contados da ciência do infrator ou da primeira 
publicação ou afixação de edital. 

§ 3.º - D~corrido o prazo sem que o infrator apresente de-
fesa, será êle considerado revel, fazendo-se nesse sentido declara-
ção no processo, que terá andamento, com a declaração dessa cir-
cunstância. 

Art. 21 - O julgamento será feito pelo Conselho Nacional do 
Petróleo, depois de ouvido o autuante e reunidos os esclarecimentos 
necessários . 

§ 1.0 - No despacho que impuser a penalidade, será ordena-
da a intimação do autuado, não só para que tenha ciência da perda 
das mercadorias e instalações em favor da Fazenda Nacional, mas, 
também, se fôr o caso, pague a importância da multa no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da intimação, sob pena de cobrança 
executiva, salvo interposição de recurso dentro do prazo legal in-
dicado no despacho . 

§ 2.0 - Mediante depósito prévio do valor da multa, efetuado 
dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação, 
poderá o infrator apresentar recurso da decisão do Conselho, para 
o Presidente da República. 

§ 3.0 - Se dentro do prazo legal não houver recurso regular-
mente interposto, far-se-á declaração dessa circunstância no 
processo. 

§ 4.º - O recurso perempto será também encaminhado, me-
diante os requisitos do § 2.0 dêste artigo, à instância superior, que 
julgará da perempção. 

Disposições gerais e transitórias 

Art. 22 - A autorização ou o direito de exercer qualquer das 
atividades de que trata o Art. l.º será concedida pelo Conselho Na-
cional do Petróleo, a requerimento do interessado, nos têrmos dêste 
decreto. 
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§ 1.º - No título de autorização, firmado pelo presidente do 
Conselho, serão discriminadas as atividades cujo exercício fôr con-
cedido, e as condições gerais ou acidentais que o condicionem. 

§ 2.º - O título de autorização será transcrito no respectivo 
registo (Art. 23) e pagará de sêlo a quantia fixada neste decreto. 

Art. 23 - Fica criado no Conselho Nacional do Petróleo o re-
gisto obrigatório dos importadores, exportadores, transportadores, 
distribuidores, refinadores e destiladores. 

§ 1.º - O registo será feito à vista do título de autorização 
e prova de pagamento do sêlo de 100$000. 

§ 2.º - As pessoas que já exercem quaisquer das atividades 
enumeradas neste artigo deverão dar "cumprimento às exigências 
nêle estipuladas, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da pu-
blicação dêste decreto. 

Art. 24 - Os importadores constituirão os estoques mínimos 
permanentes de que t;rata a Letra b, do Art. 3.0 , armazenando 
15% (quinze por cento) das quantidades constantes de cada 
despacho aduaneiro. 

Art. 25 - Os distr.ibuidores constituirão os estoques mínimos 
permanentes .de que trata a Letra d, do Art. 7.º, armazenando 
15% (quinze por cento) das quantidades recebidas em cada zona 
de distribuição. 

Art. 26 - As mercadorias que constituem os estoques míni-
mos serão renovadas com freqüência e à medida que forem feitas 
novas importações ou qistribuições. 

Art. 27 - Onde e quando julgar conveniente, poderá o Con-
selho Nacional do Petróleo tornar extensivas a comerciantes das 
mercadorias especificadas no Parágrafo único do Art. 1.0 , as exi-
gências das Letras b, d e e do Art. 7.º, bem como as dos Arts. 22 e 
23 e seus parágrafos. 

Parágrafo único - Os comerciantes de que trata êste artigo 
ficam sujeitos às penalidades cominadas no Art. 15, Item III e seu 
Parágrafo único. 

Art. 28 - Só poderão ser objeto de importação, distribuição 
e comércio, no País, as mercadorias de que trata êste decreto, 
quando satisfizerem as especificações adotadas pelo Conselho. 
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Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 12 de maio de 1939, 118.º da Independência 

e 51.º da República. 
GETÚLIO VARGAS 

Francisco Campos 
A. de Souza Costa 
João de Mendonça Lima 
Waldemar Falcão 

("Diário Oficial" de 26-5-39) . 

* * "' 
CONSELHO NACIONAL DO PETRóLEO 

(Ficha de importação) 

Localidade:  
Nome do navio: entrado em:  
Procedência da mercadoria:  
Firma vendedora da mercadoria:  
Número e data do despacho de importação:  
Firma importadora:  
Espécie da mercadoria:  
Pêso bruto dos volumes em kg:  
Pêso líquido real da mercadoria descarregada em kg:  
Pêso da embalagem em kg:  
Pêso da mercadoria manifestada em kg:  
Valor CIF da Mercadoria em moeda estrangeira:  
Valor CIF da mercadoria em mil réis: 

Impostos e taxas pagos à Alfândega 

Impôsto pago pela embalagem: 
Impôsto pago pela mercadoria: 
Impôsto de consumo da mercadoria: 
Impôsto de consumo da embalagem: 
Previdência social 1sôbre a mercadoria: 
Previdência social sôbre a embalagem: 
Taxado CNP: 
Outros impostos e taxas: 

•••••••••••••••••••••••••• 1 •••••• 

Firma importadora 
VISTO: 

Alfândega de . . . . . . . . . . . . . . . . . . em ....de. . . . . . . . . . . . de 19 .. 
• • • • • • t •••••••••••••••••••••••••• 

Chefe 
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Taxas e despesas portuária 

Taxas portuárias:  
Despesas até depósito:  
Despesas portuárias por unidade:  

de .............. de 19 ... .  

• • • • • • • • • 1 ••••••• 1 ••••••••••••••• 

Firma 
* li!. * 

DECRETO N.0 24.818, DE 14-4-1948 

Declara de utilidade pública, para desapropriação, imóvel situado em São 
Francisco do Conde, Estado da Bahia, necessário à instalação de refi-
naria de petróleo. 

1

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 87, Inciso I, da Constituição e tendo em vista o dis-
posto nos Arts. 5.º, LF!tra p, e 6.º do Decreto-lei n.0 3.365, de 
21-6-1941, bem como no Art. 1º., Parágrafo único, do Decreto-lei 
n.º 395, de 29-4-1939, decreta: 

Art. 1.º. Fica declarada de utilidade pública, para desapro-
priação, pelo Conselho Nacional do Petróleo, no imóvel denomi-
nado Fazenda Barreto, pertencente a Horácio de Sá Barreto Lemos 
e sua mulher, ou a seus herdeiros ou sucessores, situado no Recôn-
cavo da Baía de Todos os Santos Município de São Francisco 
do Conde, Estado da Bahia, uma área de, aproximadamente, 
1. 431. 950 m2 (um milhão quatrocentos e trinta e um mil nove-
centos e cinqüenta met;ros quadrados), com as construções e ben-
feitorias nela existentes, necessária à instalação de uma refinaria 
de petróleo e à estrada de acesso do campo petrolífero de Candeias 
ao chamado Pôrto do Barreto, tudo representado na planta que 
com êste baixa, devidamente autenticada. 

Art. 2.0 • Nos têrmos do Art. 15 do Decreto-lei n.0 3.365, de 
21-6-1941, e Parágrafo único do Art. 1.0 do Decreto-lei n.0 4 .152, 
de 6-3-1942, é declarada a urgência da desapropriação, ficando au-
torizado o Conselho Nacional do Petróleo a efetivá-la. 
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Art. 3.º. O presente decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 14 de abril de 1948, 127.0 da Independência e 
60.0 da República. 

EURICO G. DUTRA 
Adroaldo Mesquita da Costa 

("Diário Oficial'' de 16-4-48) . 
* * * 

DECRETO N.0 26.174-A, DE 3-7-1948 

Adota medidas de estímulo à produção alcooleira do País, para fins car-
burantes. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe con-
fere o Art. 87, Inciso I, da Constituição Federal, e tendo em vista 
o disposto no Decreto n.º 22. 789, de 1-6-1933, e nos Decreto-leis 
n.º 4.382, de 15-6-1942, e n.º 4. 722, de 22-9-1942, e 

Considerando que a indústria alcooleira do País é reconhecida, 
por lei, de interêsse nacional; 

Considerando que é de tôda a conveniência assegurar ao par-
que alcooleiro do País condições de estabilidade de melhoria dos 
seus padrões técnicos; 

Considerando que, para êsse efeito, é indispensável ampliar as 
instalações necessárias ao estocamen to de melaços e de álcool pro-
duzido e os meios de transporte das regiões de produção para os 
centros de mistura e de consumo do produto; 

Considerando que, em conseqüência do estímulo proporcionado 
à nossa economia açucareira, dispomos de matéria-prima que exce-
de às necessidades da nossa produção de açúcar; 

Considerando, finalmente, que a elevação da nossa produção 
de álcool concorrerá para o restabelecimento do equílibrio do nosso 
comércio internacional, em face do menor emprêgo de divisas na 
aquisição de produtos derivados do petróleo, decreta: 

Art. 1.º. O Instituto do Açúcar e do Alcool promoverá as 
medidas necessárias ao fomento da produção alcooleira nacional, 
visando o desenvolvimento da indústria de fabricação do álcool ani-
dro para fins carburantes e a expansão do consumo do álcool motor, 
no País. 
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Parágrafo único. Na adoção das medidas previstas· neste ar~ 
tigo, o IAA deverá ter como objetivo: 

·a) a utilização da capacidade industrial do parque alcoolei-
ro nacional no aproveitamento dos excessos existentes de matéria-
prima, tendo em vista as possibilidades da aplicação do álcool anidro 
na mis~ura com a gasolina e o consumo de todos os tipos de álcool; 

b) a melhoria e elevação dos padrões técnicos da produção 
de álcool de todos os tipos; 

e) a instalação de tanques em pontos adequados, para o es-
tocamento de melaços e do álcool produzido, por forma a assegurar 
a necessária continuidade de fabricação e de estocamento do pro-
duto; 

d) a aquisição de carros tanques e de outros meios de trans-
porte, a fim de garantir condições satisfatórias para escoamento 
do produto, especialmente o destinado à mistura carburante; 

e) a melhoria das instalações e dos recursos destinados à 
realização e distribuiç~o das misturas nos atuais centros onde são 
realizadas essas operações e o aparelhamento de novos centros de 
mistura que venham a i;er criados, tendo-se em vista a conveniência 
econômica de cada região produtora e do consumo. 

Art. 2.0. Ao álcool produzido diretamente da cana ou de mel 
rico, o IAA procurará assegurar preço final em correspondência 
ao fixado para o açúcEi.r cristal, sôbre vagão, usina, no Estado do 
Rio de Janeiro, median·~e a distribuição de bonificações ao produtor 
sôbre o álcool fabricado. 

Art. 3.0 No estapelecimento da correspondência de preços• 

entre o álcool e o açúcar, previsto no artigo precedente, será to-
mado por base o álcool anidro, fixando o IAA os preços dos outros 
tipos de álcool de gradtiação decrescente até o mínimo de 92.0 G.L., 
a 15.0 e. 

Art. 4.º. Somente terão direito aos preços estabelecidos para 
o álcool direto, em face dêste decreto, as fábricas que derem cum-
primento aos planos de produção de álcool organizados pelo IAA. 

Art. 5.º. Será considerada como obtida diretamente da cana 
ou de mel rico, a proQ.ução de álcool que ultrapassar de 7 litros 
por saco de açúcar produzido pelas usinas. 

Art. 6.0 . O IAA fixará o preço de venda do álcrol anidro 
entregue às companhias de gasolina, por seu intermédio e destinado 
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às misturas carburantes, de acôrdo com a Alínea l do Art. 4.º do 
Decreto n.0 22. 789, de 1-6-1933. 

Parágrafo único. Na fixação do preço a que se refere êste ar-
tigo, o IAA terá em vista o pagamento aos produtores de álcool 
direto, e a execução das medidas de fomento da produção alcooleira 
estabelecidas neste decreto. 

Art. 7.º. O Instituto do Açúcar e do Alcool comunicará, no 
início de cada safra, ao Conselho Nacional do Petróleo, a estima-
tiva do volume de álcool anidro a ser fabricado, dando-lhe ciência 
no correr da mesma safra das alterações que porventura se veri-
ficarem. 

Art. 8.0 • O Conselho Nacional do Petróleo e o Instituto do 
Açúcar e do Alcool, de comum acôrdo, na forma do Art. 2.0 do De-
creto-lei n.o 737, de 23-9-1938, fixarão para cada safra as propor-
ções da mistura de álcool anidro com a gasolina nos diversos centros 
de distribuição do carburante nacional. 

Art. 9.0 • O Conselho Nacional do Petróleo procederá ao rea-
justamento nos preços de venda dos carburantes sujeitos à mistura 
e dados a consumo em função do preço e do volume do álcool 
anidro adquirido ao IAA pelas companhias· de gasolina. 

Art. 10. O presente decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 3 de julho de 1948, 127.º da Independência e 
60.º da República. 

Emuco G. DUTRA 
Daniel de Carvalho 

("Diãrio Oficial" de 8-7-48) . 
* * * 

DECRETO N.0 28.050, DE 25-4-1950 

Dispõe sôbre a administração da Frota NaciJonal de Petroleiros. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 87, n.0 I, da Constituição e tendo em vista o disposto 
nos Arts. 7.º, 10 e 13, do Decreto-lei n.º 538, de 7-7-1938, 

DECRETA: 
Art. 1.º. O transporte de petróleo em navios adquiridos com 

recursos do Conselho Nacional do Petróleo (CNP) obedecerá ao füs-
posto neste decreto. 
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Art. 2.0. O Presidente da República designará um servidor 
com exercício no Conselho Nacional do Petróleo para as funções 
de Administrador da Frota Nacional de Petroleiros, constituída 
dos navios adquiridos com recursos do Conselho Nacional do Pe-
tróleo. 

Art. 3.º. Ao Administrador incumbe: 
I - admitir e dispensar a tripulação de navios, nos têrmos da 

legislação trabalhista aplicável, fixando para cada caso o número 
de tripulantes necessários; 

II - propor ao Presidente da República, por intermédio do 
Presidente do CNP, a admissão ou requisição de pessoal necessário 
aos serviços administrativos; 

III - fretar ou afretar os navios, no todo, ou em parte, estipu-
lando cláusulas e condições; 

IV - prover a manutenção, a conservação e a guarda dos 
navios; 

V - elaborar o p~ano de exploração e ampliação da Frota Na-
cional de Petroleiros; e 

VI - elaborar os planos, construir ou promover a construção, 
administrar ou arren4ar as terminais terrestres nos portos em que 
ainda não existam essas instalações. 

Art. 4.0 • O Administrador será subordinado ao Presidente do 
Conselho Nacional do :Petróleo. 

Art. 5.0 • :G:ste decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 25 de abril de 1950, 129.º da Independência 
e 62.o da República. 

EURICO G. DUTRA 
Honório Monteiro 

("Diário Oficial" de 26-4-50) . 

* * * 
DEC\(tETO N.0 28.481, DE 10-8-1950 

Declara a utilidade públfca da desapropriação dos imóveis que menciona, 
situados no Municípi(> de Cubatão, Estado de São Paulo, e necessários 
à instalação da Refirfaria de Petróleo de 45.000 barris diários. 

O Presidente da ~epública, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 87, Inciso 1, da Constituição e tendo em vista o dis-
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posto no Art. 5.º, Letra h, do Decreto-lei n.º 3. 365, de 21-6-1941, 
combinado com o Art. 1.0 , do Decreto-lei n.0 395, de 29-4-1938, de-
creta: 

Art. 1.0. Fica declarada a utilidade pública da desapropria-
ção dos imóveis abaixo discriminados, com as construções e ben-
feitorias nêles existentes, situados no município de Cubatão, Es-
tado de São Paulo: 

a) Uma faixa de terras denominada "Chácara do Fernan-
do", com a superfície de 276.000 m2 , de propriedade do espólio de 
Luís Ribeiro Conceição e outro, mencionada na planta e descrita no 
memorial elaborados pelo Conselho Nacional do Petróleo, devida-
mente autenticados, que com êste baixam; 

b) Uma área de terras que abrange os antigos Lotes ns. 163, 
180, 181 e 183, da Discriminatória de 1904, segundo planta oficial 
da Fazenda do Estado de São Paulo, com cêrca de 696. 000 m2, 

segundo plantas e memorial descritivo elaborados pelo Conselho 
Nacional do Petróleo, devidamente autenticados, que com êste bai-
xam, área essa desmembrada em propriedades de: Dr. Alberto 
Jackson Byington, espólio de Luís Ribeiro Conceição, José de Cas-
tro, espólio de Angelina da Costa e Silva ou sucessores, Brasília 
Couto e outros, Daniel Bicudo, G. Antônio Rodriguês, Ema Pacine 
de Melo e Faro, herdeiros de Francisco Couto, Manuel Soares, além 
das Vilas Cruzeiros e Conceição, de diversos proprietários, ficando 
excluída da aludida área a faixa ocupada pela linha de transmis-
são de "The São Paulo Tramway Light & Power Co. Ltd."; 

e) 49 (quarenta e nove) lotes de terreno da denominada Vila 
Brunken, segundo loteamento devidamente registado no Registo 
de Imóveis de Santos, situada à margem esquerda do Rio Cúbatão, 
ocupando o conjunto de lotes uma área de cêrca de 26.625 m2, de 
propriedade de Rodolfo e Paulo Junqueira Neto e sucessores, assim 
discriminados: 

Quadra 3: Lote n.0 5; 
Quadra 4: Lotes ns. 8 e 9; 
Quadra 6: Lotes ns. 10, 11, 12, 13 e 14; 
Quadra 7: Lotes ns. 1, 2, 3, 7, 17, 18 e 19; 
Quadra 8: Lote n.º 6; 
Quadra 10: Lotes ns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 31, 32 

e 33; 
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Quadra 11: Lote n.º 10; 
Quadra 12: Lotes ns. 3, 4 e 15; 
Quadra 13: Lotes ns. 1, 3, 4, 5, 6 e 14; 
Quadra 14: Lotes ns. 3, 8, e 16; 
Quadra 15: Lotes ns. 1, 2, 3, 4 e 5. 

Art. 2.º. Destinam-se os referidos imóveis à integração da 
área necessária à instalação da Refinaria de Petróleo de 45. 000 
barris diários a cargo do Conselho Nacional do Petróleo. 

Art. 3.0 • É declarada a urgência da desapropriação, nos têr..: 
mos do Art. 15 do citado Decreto-lei n.º 3.365, com a nava reda-
ção dada pelo Decreto-lei n.º 9.811, de 9-11-1946, ficando o Conse-
lho Nacional do Petróleo autorizado a efetivá-la na forma do Art. 10 
do mesmo Decreto-lei n.0 3.365. 

Art. 4.º. O presente decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 10 de agôsto de 1950; 129.0 da Independência e 
62.0 da República. ' · 

EURICO G. DUTRA 
José Francisco Bias Fortes 

* * * 
DEC.(l,:ETO N.0 28.661, DE 19-9-1950 

Cria a Comissão de Industrialização de Esquisto Betuminoso e dá outras pro-
vidências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 87, Inciso I, da Constituição e nos têrmos do Art. 13 do 
Decreto-lei n.0 538, de '7-7-1938, e da decisão do Conselho de Segu-
rança Nacional, em ses&ão de 28 de agôsto de 1950, decreta: 

Art. 1.º Fica criatja a Comissão de Industrialização do Esquis-
to Betuminoso, subordipada ao Presidente da República, por inter-
médio da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

Art. 2.o A Comissão de Industrialização do Esquisto Betumi-
noso submeterá à aprovação do Presidente da República plano de 
realização das suas finalidades, projetos de contratos, de execução, 
de financiamento e de aquisição de materiais, equipamentos e cons-
trução das instalações para mineração e refinação d0 esquisto be-
tuminoso e respectivos orçamentos. 
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Parâgrafo único. A Comissão, no exercício de suas atividades, 
realizará no país e no estrangeiro as diligências que se tomarem 
necessárias, requisitando servidores civis e e militares na forma da 
lei. 

Art. 3.0 As despesas correspondentes à aquisição de terrenos, 
maquinismos e demais utilidades indispensáveis à rxploração do 
esquisto do Vale do Paraíba correrão a conta dos recursos previstos 
na Lei n.o 1.102, de 18-5-1950. 

Art. 4.º O Conselho Nacional do Petróleo proporcionará à 
Comissão tôda a assistência técnica que lhe fôr solicitada. 

Parágrafo único. A fiscalização técnica do empreendimento 
é da competência do Conselho Nacional do Petróleo. 

Art. 5.º O administrador do Plano Salte supervisionará a 
execução dos contratos para financiamento e aquisição de todos os 
materiais, equipamentos e construção das instalações para a mine-
ração e refinação do esquisto betuminoso. 

Art. 6.º O Conselho Nacional de Petróleo apresentará plano 
para intensificação dos trabalhos em curso, tendo em vista o pe-
tróleo de poço e principalmente as prospecções para apurar as 
reservas do País em esquisto betuminoso. 

Art. 7.0 O presente Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1950, 129.º da Independência 
e 62.º da República. 

EURICO G. DUTRA 
Jose Francisco Bias Fortes. 

* * * 
DECRETO N.0 28.670, DE 25-9-1950 

Inclui o gás liquefeito de petróleo no regime estatuído pelo Decreto n.0 

4.071, de 12-5-1939. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 87, Item I, da Constituição, decreta: 

Art. 1.º. Fica sujeito ao regime estabelecido no Decreto n.0 

4. 071, de 12-5-1939, que regulamentou o abastecimento nacional do 
petróleo, de que tratam os Decretos-leis ns. 395 e 538, respectiva-
mente, de 29 de abril e 7 de julho de 1938, o gás liquefeito de pe-
tróleo. 
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Art. 2.0 • O presente decreto entra em vigor na data da sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 25 de setembro de 1950; 129.º da Indepen-
dência e 62.0 da República. 

EURICO G. DUTRA 
José Francisco Bias Fortes 

("Diârio Oficial" de 27-9-50) . 
* * * 

DECRETO N.0 28.840, DE 8-11-1950 

Declara integrada ao território nacional a plataforma submarina, na parte 
correspondente a êsse território, e d.cí outras providências. 

O Presidente da República, 
Considerando que a plataforma submarina, que borda os conti-

nentes e ilhas e se prolonga sob o alto mar, é um verdadeiro terri-
tório submerso e constitui, com as terras a que é adjacente, uma 
só unidade geográfica; 

Considerando que1 o interêsse da declaração da soberania, ou 
do domínio e jurisdiçã9, dos Estados, sôbre a parte assim acrescida 
ao território nacional, tem avultado em conseqüência da possibi-
lidade, cada vez maior, da exploração, ou do aproveitamento das ri-
quezas naturais aí encontradas; 

Considerando que~ em conseqüência, vários Estados da Amé-
rica, mediante declarações, ou decretos, de seus Presidentes, têm 
afirmado os direitos, que lhes cabem, de domínio e jurisdição, ou de 
soberania, sôbre a parte da plataforma submarina, contígua e cor-
respondente ao territó~·io nacional. (Declaração do Presidente doS 
Estados Unidos da América, de 28 de setembro de 1945; do Presi-
dente do México, de 29 de outubro de 1945 e do Presidente do Chile, 
de 25 de junho de 1947; decretos do Presidente da Argentina, de 
11 de outubro de 1946, e do Peru, de 1.º de agôsto de 1947); 

Considerando que, em tais condições, cabe ao Govêrno brasi-
leiro, para salvaguard~r os direitos do Brasil sôbre a plataforma 
submarina na parte correspondente ao seu território continental 
e as suas ilhas, formular idêntica declaração; 

Considerando que ~ declaração dos direitos do Brasil se torna 
urgente e inadiável; 

Considerando que~ pesca, nas águas territoriais e em alto mar, 
tem sido objeto de leis nacionais e de convenções internacionais, 
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e pode convir aos interêsses do Brasil participar de Davas conven-
ções ou promulgar novas leis sôbre a matéria: 

Considerando que, nos têrmos da Constituição Federal, com-
pete ao Presidente da República zelar, de pronto, pela integridade 
nacional e pela segurança interna do País - sem prejuízo, aliás, 
da competência do Poder Legislativo nesta matéria; 

Decreta: 
Art. 1.0 • Fica expressamente reconhecido que a plataforma 

submarina, na parte correspondente ao território, continental e in-
sular, do Brasil se acha integrada neste mesmo território, sob ju-
risdição e domínio, exclusivos, da União Federal. 

Art. 2.0 . O aproveitamento e a exploração de produtos ou ri-
quezas naturais, que se encontram nessa parte do território na-
cional, dependem, em todos os casos, de autorização, ou concessão 
federal. 

Art. 3.º. Continuam em pleno vigor as normas sôbre a na-
vegação nas águas sobrepostas à plataforma acima referida, sem 
prejuízo das que venham a ser estabelecidas, especialmente sôbre 
a pesca nessa região. 

Art. 4.0 • O presente decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 5.º. Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 8 de novembro de 1950; 129.0 da Independência 

e 62.º da República. 
EURICO G. DuTRA 
José Francisco Bias Fortes 
Sylvio de Noronha 
Canrobert P. da Costa 
Raul Fernandes 
Guilherme da Silveira 
João Valdetaro de Amorim e 

Mello 
A. de N ovaes Filho 
Pedro Calmon 
Marcial Dias Pequeno 
Armando Trompowsky 

("Diário Oficial" de 18-11-50) . 
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* * * 
DECRETO N.0 28.948, DE 9-12-1950 

Declara de utilidade pública, para desapropriação pela União Federal, terras 
e direitos de mineração necessários à industrialização do esquisto betu-
minoso no vale do Rio Paraíba, nos Municípios de Taubaté e Tremembé, 
Comarca de Taubaté, do Estado de S. Paulo 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Inciso Ido Art. 87, da Constituição, e nos têrmos àos Arts. 2.0 
e 5.º, Letra a, do Decreto-lei n.º 3. 365, de 21-6-1941, decreta: 

Art. 1.0. É declarada a utilidade pública para efeito de desa-
propriação pela União Federal, para a Comissão de Industrialização 
do esquisto betuminoso, dos seguintes bens, necessárics à industria-
lização do esquisto betuminoso, no vále do Rio Paraíba, em uma 
área abaixo descrita e situada na região compreendida entre as ci-
dades de Taubaté e Tremembé no Estado de São Paulo: 

I - Area aproximada de 2.960 ha (dois mil novecentos e ses-
senta hectares) de terra nos Municípios de Taubaté e Tremembé, 
situada na margem dir$ita do Rio Paraíba a partir de 15 m (quim:e 
metros) do ponto médiq das enchentes ordinárias e excluída a parte 
urbana da cidade de Tremembé e delimitada pelos Rios Paraíba e 
Una e Ribeirão do Moirho, e uma reta unindo as dnas pontes ~a 
nova estrada de rodage~n Rio-São Paulo sôbre o Rio Una e Ribeirão 
do Moinho. 

II - Direitos da Companhia Nacional de óleos Minerais S. A., 
decorrentes do manifesto de minas de esquisto betuminoso e argilas 
coloridas, registado em!?! de março de 1939, sob o número de ordem 
913, do Livro A, n.o 2, de Registo das Jazidas e Mina~ conhecidas, 
a Fôlhas 16-v e 17, da Divisão de Fomento da Produção Mineral do 
Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agri-
cultura. 

III - Direitos de autorização de lavra de jazida de rochas pi-
robetuminosas - Classe IX - outorgada à Companhh Nacional 
de óleos Minerais S. A. pelo Decreto n.º 22.304, de 18-12-1946.. pu-
blicado no "Diário Oficial" do dia 20 de dezembro de 1946. 

IV -Direito alternativo à autorização de lavra de jazida de ro-
chas pirobetuminosas transferido de acôrdo com o Art. 20 do Código 
de Minas (Decreto-lei n.0 1. 985, de 29-1-1940) à Sociedade Indus-
trial de Rochas Betuminosas Ltda. (Hoje Companhia Industrial de 
Rochas Betuminosas S. A. ) , pelo cidadão Marcelo df> Miranda 
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Tôrres, autorizado a pesquisar a referida jazida pelo Decreto 
n.0 19. 591, de 10-9-1945, publicado no "Diário Oficial" do dia 12 
de setembro de 1945 ou à eventual indenização pelas df'spesas com 
os trabalhos de pesquisa na forma do Art. 21, combinndo com o 
Art. 36 do Código de Minas (Decreto-lei n. o 1. 985, de 29-1-1940). 

V - Direitos à indenização na forma do § 1.0 , d0 Art. 21, do 
Código de Minas (Decreto-lei n.0 1. 985, de 29-1-1940) 0evida ao 
cidadão Lindolfo Freitas que foi autorizado a pesqui~ar jazidas de 
rochas pirobetuminosas pelos Decretos ns. 14.835, e 14.836, de 
23-2-1944, publicados no "Diário Oficial" de 1.º de março de 1944. 

Art. 2.0 • O presente decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

Art. 3.0 • Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1950; 129.0 da Independência 

e 62.0 da República. 
EURICO G. DUTRA 
José Francisco Bias Fortes 
Othon Sérvulo de Vascon-

cellos 
("Diário Oficial" de 9-12-50) . 

* * * 
DECRETO N.0 29.006, DE 20-12-1950 

Aprova o Regulamento da Frota Nacional de Petroleiros. 

O Presidente da República, 
Usando da atribuição que lhe confere o Ar+. 87, Inci~c, I da 

Constituição, 
Decreta: 
Art. l.º - Fica aprovado o Regulamento da Frota Nacional de 

Petroleiros, que acompanha o presente decreto. 
Art. 2.º - :6:ste decreto entrará em vigor na data da sua pu-

blicação, revogadas as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1950; 129.0 da Independên-

cia e 62.º da República. 
EURICO G. DUTRA 

José Francisco Bias Fortes 
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* * * REGULAMENTO DA FROTA NACIONAL DE PETROLEIROS  
A QUE SE REFEE O DECRETO N.0 29.006 DE 20-12-1950  

TÍTULO I 

Da finalidade 

Art. 1.º - A Frota Nacional de Petroleiros, de que trata o 
Decreto n.º 28.050, de 24-4-1950, sob a jurisdição do Conselho Na-
cional do Petróleo, tem por finalidade o transporte de pet.róleo e 
derivados, no País ou no estrangeiro, podendo airda realizar a res-
pectiva armazenagem e o comércio. 

Art. 2.0 - A sede da Frota Nacional de Petroleiros serâ na 
Capital da República, podendo ser criadas agências, sucursais ou 
escritórios em qualquer ponto do território nacional, ou mesmo 
no estrangeiro. 

TÍTULO II 

Da orpanização e administração 

Art. 3.º - A frota serâ dirigida por um Administrador, de-
signado pelo Presidente da República, escolhido entre os servido-
res do Conselho Nacio:µal do Petróleo, admitidos ou requisitados, 
e serâ subordinado ao Presidente do CNP. 

Parágrafo único -- Ao Administrador da Frota poderá ser 
atribuída uma gratificação mensal pelo Presidente do Conselho, 
com a aprovação do P+esidente da República. 

Art. 4.o - A Administração da Frota compreende:  
I - Secretaria.  

II - Contencioso.  
III - Assessores,  
IV - Serviços. 

Art . 5.o - A Secrietaria compete: 
I) 'receber, regist21-r, distribuir, expedir e arquivar a corres-

pondência, os papéis relativos às atividades da Frota, controlando 
o respectivo andamento; 

II) elaborar o expediente da Administração da Frota; 
III) promover a publicação dos atos e decisões relativas às 

atividades da Frota; 
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IV) superintender os trabalhos da portaria no que se refere 
à abertura e fechamento da sede, bem como à respectiva vigilân-
cia interna, segurança, conservação e asseio. 

Art. 6.º - Ao Contencioso compete: 
I) estudar e dar parecer sôbre interpretações de textos le-

gais e outros assuntos jurídicos; 
II) estudar e dar forma legal a acordos, convênios, contra-

tos, ajustes e instruções; 
, III) opinar sôbre desapropriações, indenizações e aquisições 

de bens; 
IV) opinar sôbre processos administrativos e suas conse-

qüências jurídicas; 
V) examinar o aspecto legal das questões relativas a aciden-

tes no trabalho e às leis trabalhistas; 
VI) opinar, tendo em vista as leis e regulamentos em vigor 

sôbre qualquer assunto que, envolvendo apreciação jurídica, lhe 
seja encaminhado pelo Administrador; e 

VII) )manter sempre atualizado o ementário da legislação e 
jurisprudência referentes à administração em geral e ao direito 
marítimo. 

Art. 7.º - Os assessores, em número de dois, serão auxiliares 
do Administrador na parte técnica e comercial, cabendo-lhes estu-
dar os assuntos que lhes forem atribuídos pelo Administrador. 

Art. 8.º - Os serviços são os seguintes: 
I - Serviço de Engenharia 

II - Serviço de Registro e Estatística 
III - Serviço de Operações 
IV - Serviço de Fretamento e Seguros 
V - Serviço de Pessoal 

VI - Serviço de Compras 
VII - Serviço de Almoxarüado 

VIII - Serviço de Pagadoria 
IX - Serviço de Contadoria. 

Art. 9.º - Ao Serviço de Engenharia compete: 
I) imanter os navios em boas condições técnicas; 

II) iprovidenciar o suprimento do material necessário ao bom 
funcionamento das máquinas e à manutenção dos navios em 
serviço; 
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III) providenciar e acompanhar durante a execução os re-
paros que se fizerem necessários à perfeita conservação de cada 
navio; 

IV) instruir e controlar o engajamento dos Oficiais de má-
quina da Frota; 

Art. 10 - Ao Serviço de Registo e Estatística compete: 
I) a escrituração completa da vida do navio, na qual cons-

tará o número de viagens realizadas e, em cada viagem, os princi-
pais fatos que nela ocorreram, tais como: 

a) velocidade média; 
b) tempos perdidos; . 
e) combustível e lubrificantes gastos; 
d) avarias 
e) outros dados que forem julgados úteis. 
II) a realização de trabalhos estatísticos relacionados com 

todos os serviços da Fiiota. 
Art. 11 - Ao Serviço de Operações compete: 
I) dar instruções quanto à carga e portos de carregamento 

e descarga; 
II) providenciar o suprimento de combustíveis, lubrificantes, 

provisões e todo o mat~rial de convés e câmara; 
III) instruir e controlar o engajamento dos oficiais de convés 

da Frota; 
IV) entender-se com as Agências no que se prende à chega-

da e ao movimento dos navios nos respectivos portos. 
Art. 12 - Ao Serviço de Fretamento e Seguros compete: 
I) o agenciamento e o estudo, sob o aspecto comercial, dos 

contratos de fretamentp ou afretamento dos navios da Frota, bem 
como do arrendamento de navios de propriedade de terceiros; 

II) a fiscalização da execução dos contratos referidos no 
item anterior; 

III) o estudo e o processamento de todo e qualquer seguro 
que normalmente deva estar a cargo do armador; 

IV) a emissão d&s faturas correspondentes a fretes e ou-
tros serviços ou fornecimentos, bem como o contrôie dos respec-
tivos vencimentos. 
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Art. 13 - Ao Serviço de Pessoal compete: 
1) processar e encaminhar os processos de admissão de pes-

soal, administrativo ou técnico, inclusive tripulantes, devidamente 
instruídos pelo órgão competente; 

II) manter atualizados os fichários e registos relativos ao 
pessoal; 

III) manter em dia o ementário da legislação e dos atos re-
ferentes a pessoal; 

IV) organizar os boletins de merecimento dos funcionários 
públicos requisitados para serviço na Frota, bem como os boletins 
de movimento do pessoal, providenciando a sua remessa a quem 
de direito, de acôrdo com as leis e regulamentos em vigor; 

V) registar a freqüência do pessoal administrativo, provi-
denciando nas épocas próprias as respectivas fôlhas de paga-
mento; 

VI) coligir e fornecer ao Serviço de Contadoria os elemen-
tos necessários à proposta orçamentária da Frota na parte refe-
rente ao Pessoal; e 

VII) executar todo e qualquer serviço relativo ao pessoal que 
lhe fôr determinado pela Administração. 

Art. 14 - O Serviço de Compras tem por finalidade o pro-
cessamento das compras de todo o material de máquina, convés 
e câmara necessários à movimentação, à manutenção e à con-
servação da Frota, bem como do material de consumo, expediente 
e limpeza para os serviços da Administração. 

Art. 15 - Ao Serviço de Almoxarifado compete: 
I) requisitar a compra de todos os materiais necessários à 

movimentação, manutenção, conservação e administração da 
Frota; 

II) receber, armazenar e conservar o material adquirido; 
III) fazer a distribuição do material aos interessados à vista 

das respectivas requisições; 
IV) manter o arquivo da movimentação do material, proce-

dendo as conferências físicas periódicas dos estoques; 
V) fornecer ao Serviço de Contadoria os elementos da mo-

vimentação de material que forem necessários ao seu serviço; e 
VI) instruir e controlar o engajamento do pessoal de câmara 

da Frota. 
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Art. 16 - Ao Serviço de Pagadoria compete: 
I) proceder ao recebimentos e pagamentos autorizados pelo 

Administrador; 
II) emitir os cheques e ordens de pagamento e assiná-los em 

conjunto com o Administrador; 
III) guardar as apólices de seguro e outros valores de inte-

rêsse financeiro; 
IV) prestar contas, diàriamente, junto ao Serviço de Con-

tadoria; 
V) promover o recolhimento bancário das importâncias re-

cebidas no próprio dia do recebimento. 
Art. 17 - Ao Serviço de Contadoria compete: 
I) registar as operações econômicas e financeiras da Frota, 

mediante a revisão dos respectivos comprovantes, sua classifica-
ção contábil e escrituração cronológica e sistemática; 

II) acompanhar, pelos registos, a movimentação dos diferen-
tes valores, tendo em ,vista o contrôle patrimonial e a determina-
ção do custo dos servlços; 

III) apurar, atr~vés da escrituração efetuada e de inventá-
rios físicos levantados, os resultados econômicos do exercício e a 
efetiva composição específica e valorífica do patrimônio da Frota; 

IV) elaborar o orçamento, os balanços financeiros, econômi-
cos e patrimoniais da Frota e demais demonstrações contábeis de 
interêsse da Administração; 

V) preparar as prestações de contas junto a Entidades Su-
periores. 

Art. 18 - Cada serviço executará as tarefas de expediente 
e comunicações que lQ.e forem específicas. 

TÍTULO III 

Das atribuições da Administração 

Art . 19 - Ao Aqiministrador compete, especialmente: 
I) superintende~· todos os serviços da Frota; 

II) autorizar a execução de serviços e obras: 
a) por administração direta; 
b) mediante concorrência nos casos de administração con-

tratada, tarefa ou eml'reitada; 
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III) autorizar a aquisição direta de materiais e artigos de 
consumo no caso de exclusividade, ou as providências para fazê-lo 
nos demais casos, mediante concorrência ou coleta de preços; 

IV) assinar os contratos de serviços, obras e aquisições, la-
vradas após as providências de que tratam os Itens II e III depois 
de aprovados pelo Presidente do Conselho; 

V) assinar contratos de locação, fretamento ou afretamento 
de navios; 

VI) autorizar o pagamento de despesas regularmente pro-
cessadas; 

VII) apresentar ao Presidente do Conselho Nacional do Pe-
tróleo, até o dia 1.º de março de cada ano, o balanço geral do ativo 
e passivo, e a demonstração da "Receita e Despesa" do exercício 
anterior, acompanhada dos respectivos anexos explicativos, bem 
como o relatório das atividades do ano findo. 

VIII) submeter ao Presidente do Conselho Nacional do Pe-
tróleo, até o dia 1.º de março de cada ano, o plano de trabalho 
para o ano seguinte, acompanhado do orçamento discriminativo, 
bem como o programa de aquisição de novas unidades para a 
Frota, ou de inversões para obras novas; 

IX) propor ao Presidente do Conselho Nacional do Petróleo 
a admissão, melhoria de salário, concessão de licença, designa-
ção de substitutos bem como a requisição de servidores federais, 
civis ou militares, para encargos de chefia ou de confiança, ou 
para o exercício de atribuições de natureza técnico-especializada, 
tudo de conformidade com a legislação em vigor; 

X) aplicar penas disciplinares, inclusive a de suspensão até 30 
dias, aos servidores da Frota, propondo ao Presidente do Conselho a 
aplicação de penalidade que exceder da sua alçada; 

XI) praticar todos os atos indispensáveis ao bom funciona-
mento da Frota, tais como: 

a) promover reuniões dos chefes de serviço e do pessoal e 
a realização de conferências sôbre assuntos que interessem ao 
transporte especializado do petróleo ou derivados; 

b) fixar horários de trabalho, normal ou extraordinário; 
e) inspecionar e fazer inspecionar todos os serviços da Frota, 

no país ou no estrangeiro; para êste último caso deverá ser soli-
citada autorização prévia ao Presidente da República; 
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d) baixar instruções estruturando os Serviços, bem como re-
gulando ou alterando o respectivo funcionamento; 

XII) propor à Comissão de Marinha Mercante, ouvido antes 
o Conselho Nacional do Petróleo, os fretes que deverão vigorar 
para os transportes de cabotagem dos produtos do petróleo. 

TÍTULO IV 

Do pessoal e suas atribuições 

Art. 20 - Os serviços a cargo da Frota Nacional de Petrolei-
ros serão executados por pessoal administrativo e técnico, e pelos 
oficiais e tripulantes dos seus navios; todos admitidos ou requisi-
tados na forma da legislação aplicável a cada especialidade. 

Art. 21 - A lotação de cada navio será fixada pelas autori-
dades competentes, por proposta do Administrador, de sorte 
a assegurar uma exploração econômmica da Frota com o mínimo 
de tripulantes. 

Art. 22 - Ao Secretário compete: 
I) dirigir, coordenar e fiscalizar os trabalhos da Secretaria; 

II) atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o 
Administrador, encam~nhando-as ou dando a êste conhecimento 
do assunto a tratar; 

III) redigir a correspondência do Administrador. 
Art. 23. Aos chefies de Serviço competente: 
I) dirigir, coorde:,nar, orientar e fiscalizar as atividades do 

respectivo serviço; 
II) despachar, pe,ssoalmente, com o Administrador; 
III) propor ao Administrador as providências que julgar úteis 

ao aperfeiçoamento do serviço; 
IV) distribuir no seu serviço os assuntos a tratar; 
V) propor ao Administrador as recompensas e punições para 

o pessoal que trabalha+ sob as suas ordens; 
VI) organizar e &ubmeter à aprovação do Administrador a 

escala de férias do pes&oal que lhe fôr subordinado, bem como as 
alterações subseqüentes. 

Art. 24 - Aos servidores da Frota Nacional de Petroleiros 
sem funções especificadas neste regulamento compete executar 
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os trabalhos que lhes forem determinados pelos seus superiores 
imediatos. 

TÍTULO V 

Do exercício financeiro 

Art. 25 - O exercício financeiro da Frota Nacional de Petro-
leiros coincide com o ano civil. 

Art. 26 - As despesas com a movimentação, a manutenção, 
a conservação e a administração da Frota serão atendidas por 
verbas próprias do Conselho Nacional do Petróleo e obedecerão 
ao regime de adiantamento previsto no Parágrafo 2.0 do Art. 1.º 
do Decreto-lei n.º 1. 143, de 9-3-1939. 

TÍTULO VI 

Das substituições 

Art. 27 - Serão substituídos automàticamente, em suas fal-
tas ou impedimentos ocasionais até 30 dias: 

1) o Administrador por um dos Assessôres; 
II) o Secretário e os Chefes de Serviço por um servidor a 

êle subordinado designado pelo Administrador mediante indicação 
competente. 

Parágrafo único - Haverá sempre servidores previamente 
designados para as substituições de que trata êste artigo. 

TÍTULO VII 

Dos tripulantes 

Art. 28 - Os tripulantes dos navios da Frota terão os direitos 
e deveres que constam do Regulamento Geral da Marinha Mer-
cante com as adaptações ao caso particular dos navios petrolei-
ros e de propriedade da União. 

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1950. 

("Diário Oficial" de 29-12-50) . 
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* * * DECRETO N.0 29.171, DE 18-1-1951 

Aprova o Regimento do Conselho Nacional do Petróleo. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con .. 
fere o Art. 87, Inciso I, da Constituição. 

Decreta: 
,Art. 1.º - Fica aprovado o Regimento do Conselho Nacional 

do Petróleo, que acompanha o presente decreto. 
Art. 2.º - :.&:ste decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 1951; 130.0 da Independência 

e 63.º da República. 

EuRiao G. DUTRA 
José Francisco Bias Fortes 

* * * 
REGIMENTO DO CONSELHO NACIONAL DO PETRóLEO 

TÍTpLO PRIMEIRO 

D(L finalidade 

Art. 1.º - O Conselho Nacional do Petróleo, criado pelo 
Art. 4.0 do Decreto-lei n.0 395, de 29-4-1938, e organizado pelos De-
cretos-lei n.º 538, de 7-7-193~, e n.0 1.143, de 9-3-1939, órgão autô-
nomo, diretamente subordinado ao Presidente da República, tem 
por finalidade executar as medidas concernentes ao abastecimento 
nacional de petróleo. 

Parágrafo único - Ent~nde-se por abastecimento nacional de 
petróleo a produção, a importação, a exportação, o transporte, 
- inclusive a construção de oleodutos, - a distribuição e o co-
mércio de petróleo bruto e seus derivados, e bem assim a refina-
ção de petróleo importado ou de produção nacional, qualquer que 
seja, neste caso, a sua fonte de extração. 

Art. 2.º - Compete ao Conselho Nacional do Petróleo: 
a) autorizar, regular e controlar a importação, a e:xportação, 

o transporte, - inclusive a construção de oleodutos, - distribui-
ção e o comércio de petróleo e seus derivados no território nacional. 
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j) sugerir ao Govêrno as medidas que julgar necessárias à 
intensificação das pesquisas de petróleo no País e ao barateamen-
to dos hidrocarbonetos fluídos em geral, quer de produção nacio-
nal, quer importados; 

k) propor medidas ao Govêrno no sentido de incentivar no 
País a indústria de destilação das rochas betuminosas e pirobetu-
minosas e dos combustíveis fósseis sólidos; 

Z) determinar, dentre os subprodutos de destilação do petró-
leo, aquêles que, de acôrdo com a legislação em vigor, devem ser 
incluídos no abastecimento nacional de petróleo; 

m) verificar periàdicamente o consumo de hidrocarbonetos 
sólidos ou fluídos nas diversas zonas do País, os estoques existentes 
e fixar aos interessados as quotas que poderão importar, dentro 
de prazos determinados, e bem assim a distribuição dessas quotas 
pelos diferentes pontos de entrada no País; 

n) estabelecer os estoques mínimos de hidrocarbonetos fluí-
dos a serem permanentem~nte mantidos pelos importadores ou 
refinadores, nos pontos do País que determinar, com indicação 
da natureza e qualidade do~; respectivos produtos; 

o) propor a alteração dos impostos e taxas de qualquer natu-
reza que gravem a indústria e o comércio do petróleo e seus sub-
produtos, ou a criação de novos impostos e taxas; 

p) opinar sôbre quaisquer compromissos internacionais a 
serem assumidos pelo Govêr~10 e que gravem a indústria ou o co-
mércio do petróleo e seus stj.bprodutos; 

q) fixar, quando conveniente e de comum acôrdo com o Ins-
tituto do Açúcar e do Alcool, a proporção da mistura de álcool 
anidro nacional com a gasolina (Art. 2.0 do Decreto-lei n.o 737, de 
23-9-1938); 

r) pesquisar e lavrar jazidas de petróleo, industrializar, co-
merciar e transportar os respectivos produtos, e contratar com 
emprêsas especialistas, de reçonhecida idoneidade técnica e finan-
ceira, nacionais ou estrangeiras, estudos geológicos e geofísicos, 
bem como a perfuração de poços para a pesquisa ou produção de 
petróleo (Art. 28 e seu Parágrafo único do Decreto-lei n.º 3. 236, 
de 7-5-1941); 

s) adotar tôdas as medidas que julgar necessárias para asse-
gurar o fiel cumprimento das disposições contidas nas leis e regu-
lamentos relativos ao abastecimento nacional do petróleo, poden-
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do proceder à apreensão de mercadorias e ao fechamento de esta-
belecimentos e instalações de qualquer gênero que se acharem em 
contravenção às ditas leis e regulamentos, bem como impor mul-
tas até o máximo de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) 
por infração, sem prejuízo da ação penal que no caso couber. 

TÍTULO SEGUNDO 

Da organização 

Art. 3.º - O Conselho Nacional do Petróleo (CNP) com-
preende: 

I - Plenário (PI.) 
II - Comissão Executiva (CEx.) 

III - Divisão Técnica (DT) 
IV - Divisão Econômica (DE) 
V - Divisão Administrativa (DA) 

VI - Serviços Regionais (SR) e órgãos especializados. 

Capítulo I 

Do plenário 

Art. 4.º - O Plenário é composto de um presidente e oito 
conselheiros, todos designados por decreto. 

Parágrafo único - Os conselheiros serão: 
a) um representante do Ministério da Guerra; 
b) um representante do Ministério da Marinha; 
e) um representante do Ministério da Aeronáutica (artigo 

único do Decreto-lei 3. 594, de 5-9-1941); 
d) um representante do Ministério da Fazenda; 
e) um representante do Ministério da Agricultura; 
/) um representante do Ministério da Viação e Obras Pú-

blicas; 
g) um representante de classe da Indústria; 
h) um representante das organizações de classe do Comércio; 
Art. 5.º - Para presidente ou membro do Conselho Nacional 

do Pretróleo é necessário: 
a) ser brasileiro nato, de notória competência e reputação 

ilibada, e maior de trinta anos de idade; 
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b) estar em gôso dos direitos civis e políticos; 
e) não ter no momento da designação, nem ter tido nos cin-

co anos precedentes, interêsses diretos ou indiretos em emprêsas 
particulares que se dediquem ou se hajam dedicado a pesquisa, la-
vra, industrialização ou comércio do petróleo e seus subprodutos. 

Art. 6.0 - Os conselheiros, representantes dos Ministérios, 
são escolhidos livremente dentre os oficiais generais ou superiores 
do serviço ativo, funcionários de alta categoria, membros do ma-
gistério superior ou pessoas estranhas ao funcionalismo público; 
os representantes das organizações de classe são escolhidos de lis-
tas tríplices, uma para a Indústria, outra para o Comércio, feitas, 
respectivamente, pela Confederação Nacionar da Indústria (arti-
go único do Decreto n.0 12. 321, de 30-4-1943, e Art. 535, § 1.0 do 
Decreto-lei n.º 5 .452, de 1-5-1943) e pela Federação das Associa-
ções Comerciais do Brasil. 

Parágrafo único - O Presidente e os membros do Conselho 
Nacional do Petróleo, deposit4rios da confiança do Presidente da 
República, recebem a investi,µura em caráter de comissão pelo 
prazo de três anos, podendo ser substituídos ou reconduzidos. 

Art. 7.º - Compete ao Plenário do Conselho exercer as atri-
buições de natureza deliberativa contidas no Art. 2.º dêste Re-
gimento. 

Art. 8.º - O Plenário reunir-se-á uma vez por semana e, ex-
traordinàriamente, sempre que o Presidente o convocar, presente 
a maioria dos conselheiros. 

§ 1.o - As sessões serão presididas pelo presidente do Conse-
lho e, na sua falta ou impedimento, pelo conselheiro mais antigo, 
ou pelo mais idoso, no caso qe igualdade de condições. 

§ 2.0 - As deliberações ~erão tomadas por maioria de votos, 
tendo o presidente do Conselho, além do voto próprio, o de 
desempate. 

§ 3.º - As sessões serão secretas, salvo resolução em con-
trário do Plenário . 

Art. 9.0 - O Processo que deva ser submetido ao Plenário 
será distribuído pelo Presidente a um dos conselheiros, que terá, 
para relatá-lo, o prazo de vir,tte dias, prorrogável a juízo do Ple-
nário. 
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Art. 10 - A seqüência dos trabalhos das sessões será a 
seguinte: 

a) leitura, votação e assinatura da ata da sessão anterior; 
b) expediente; 
e) relatório verbal do Presidente; 
d) ordem-do-dia (discussão e votação de relatórios e pare-

ceres); 
e) indicações. 
Parágrafo único - Esta sequencia poderá ser alterada pelo 

Plenário, para tratar de matéria urgente ou, a requerimento de 
preferência de qualquer dos conselheiros, para determinado as-
sunto. 

Art. 11 - A ordem-do-dia será organizada com os processos 
em pauta e com aquêles cuja discussão ou votação tenham sido 
adiadas. 

§ 1.0 - No caso de urgência, reconhecida pelo Plenário, pode-
rão ser submetidos a discussão e votação processos não incluídos 
na ordem-do-dia. 

§ 2.º - A ordem-do-dia e as cópias dos relatórios e pareceres 
dos processos nela incluídos deverão ser enviadas aos conselhei-
ros com a antecedência mínima de quarenta e oito horas, salvo a 
hipótese do parágrafo anterior. 

Art. 12 - Para discussão dos relatórios e pareceres, o Presi-
dente da sessão concederá a palavra aos conselheiros que a so-
licitarem. 

§ 1.º - Durante a discussão poderão ser apresentadas, por 
escrito, emendas ou substitutivos às conclusões dos pareceres. 

§ 2.º - Qualquer conselheiro poderá também, por essa ocasião, 
formular requerimentos verbais ou escritos, propondo providên-
cias para o boa instrução do assunto em debate. 

§ 3.º - O conselheiro que não se julgar suficientemente escla-
recido poderá pedir vista do processo ou adiamento da discussão. 

§ 4.º - O prazo de vista será de uma semana, salvo prorro-
gação a juízo do Plenário. 

§ 5.º - Findo o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem 
que o processo haja sido restituído, entrará êste na ordem-do-dia, 
se assim deliberar o Plenário . 
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Art. 13 - Após o encerramento da discussão, os pareceres e 
emendas ou substitutivos serão submetidos a votação nominal. 

§ 1.º - Qualquer conselheiro poderá requerer preferência nas 
votações. 

§ 2.0 - Não havendo preferência concedida, votar-se-á em 
primeiro lugar o parecer, sem prejuízo das emendas ou substituti-
vos, que serão votados a seguir, se fôr o caso. 

§ 3.º - Será concedida a palavra, para encaminhamento da 
votação, ao conselheiro que a solicitar, podendo o prazo para êsse 
fim ser limitado pelo Plenário . 

Art. 14 - Quando as indicações envolverem matéria nova ou 
assunto destinado a formar processo, poder~o ser encaminhadas, 
para instrução, aos órgãos competentes do Conselho. 

Art. 15 - As dúvidas sôbre a aplicação dêste Regimento, no 
que concerne às atividades do Plenário, constituirão questões de 
ordem, que poderão ser levantadas em qualquer fase da sessão. 

Art. 16 - Os trabalhos do Plenário serão secretariados por 
um elemento do Conselho, d~signado pelo Presidente. 

Art. 17 - De cada sess~o se lavrará uma ata, com a expo-
sição sucinta dos trabalhos. 

§ 1.º - A ata, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Presidente da sessão, conselheiros presentes e secretário. 

§ 2.0 - As retificações ~ ata, aprovadas pelo Plenário, serão 
consignadas na ata seguinte. 

§ 3.0 - Não havendo S{~ssão por falta de número legal, la-
vrar-se-á um têrmo de ata, que será assinado pelos conselheiros 
presentes e pelo secretário. 

lA.rt. 18 - As sessões serão taquigrafadas, devendo as notas 
respectivas, depois de traduzidas, ser devidamente arquivadas no 
Gabinete do Presidente. 

Parágrafo único - As notas taquigráficas poderão ser revis-
tas pelos conselheiros, a seu pedido . 

Capítulo II 

Da Comissão Executiva 

Art. 19 - A Comissão Executiva é constituída pelo presiden-
te do Conselho e por dois diretores de divisão nomeados por decre-
to (Art. 6.º da Lei n.0 488, de 15-11-1948). 
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Parágrafo único - E' vedado aos membros da Comissão Exe-
cutiva, enquanto nela servirem, o exercício de qualquer função, 
cargo ou emprêgo na administração pública, ficando, entretanto, 
assegurados ao funcionário público, civil ou militar, no exercício 
da nova função, os direitos e vantagens que lhes cabem quando 
em serviço efetivo ou ativo, exceto a respectiva remuneração. 

Art. 20 - Compete à Comissão Executiva: 
a) desempenhar as atribuições de caráter executivo conti-

das no Art. 2.º dêste Regimento, inclusive as que decorram de 
decisões do Plenário; 

b) exercer a direção geral dos serviços técnicos e administra-
tivos do Conselho. 

Parágrafo único - As dúvidas entre os diversos setores da 
Comissão Executiva serão resolvidas pelo presidente do Conselho. 

Art. 21 - Os órgãos técnicos e administrativos do Conselho 
grupam-se em três divisões, - Divisão Administrativa, Divisão 
Técnica e Divisão Econômica, - cada uma das quais diretamente 
subordinada a um dos membros da Comissão Executiva, cabendo 
ao Presidente a superintendência geral. 

Parágrafo único - O Presidente designará um assistente para 
a divisão que lhe estiver diretamente subordinada, com o qual des-
pachará o respectivo expediente e a quem competirá orientar, 
coordenar e fiscalizar os serviços da citada divisão. 

Art. 22 - A Comissão Executiva reunir-se-á sob a presidên-
cia do presidente do Conselho, sempre que fôr pelo mesmo 
convocada. 

Art. 23 - Junto à Presidência do Conselho funcionarão um 
Gabinete, um Serviço Jurídico, os Consultores e Assessôres-técni-
cos necessários e as comissões que forem criadas com o obje-
tivo especial. 

Parágrafo único - Os chefes do Gabinete e do Serviço Jurí-
dico serão de livre escolha e designação do Presidente do Con-
selho. 

Art. 24 - Compete ao Gabinete do Presidente (Gab.): 
a) redigir a correspondência do Gabinete e preparar o ex-

pediente para despacho da Presidência; 
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b) registar em livro próprio a correspondência e demais do-
cumentação sigilosa do Conselho, bem como manter o respec-
tivo arquivo; 

e) superintender a elaboração do relatório anual do Con-
selho; 

d) preparar os processos que devam ser encaminhados ao 
Plenário e remetê-los aos relatores designados; 

e) enviar aos conselheiros, com a antecedência mínima de 
quarenta e oito horas, a ordem-do-dia das sessões, bem como cópia 
dos relatórios e pareceres dos processos nela incluídos; 

f) providenciar quanto à realização das sessões do Plenário 
e à redação das respectivas atas; . 

g) 'orientar e controlar os serviços de taquigrafia das sessões 
do Plenário; 

h) promover o expediente necessário à execução das delibe-
rações do Plenário; 

i) providenciar sôbre fl. publicação, no Diário Oficial, das 
decisões assumidas em plenário, salvo as de natureza reservada; 

j) atender às solicitações dos conselheiros, sôbre assuntos 
pertinentes ao Conselho, no ~entido de lhes facilitar o cumprimen-
to das atribuições; 

k) executar outros en~argos e realizar os estudos que lhe 
forem cometidos pelo Presidente do Conselho. 

Art. 25 - Compete ao Serviço Jurídico (SJ) : 
a) 1proceder ao estudo de processos sob o ponto de vista legal, 

emitindo parecer; 
b) estudar ou minutar contratos em que seja parte o Con-

selho Nacional do Petróleo; 
e) examinar ou elaborar projetos de ordens e instruções de 

serviço; 
d) estudar os pedidos de autorização para o funcionamento 

de emprêsas de mineração de jazidas de petróleo e gases naturais 
e de rochas betuminosas e pirobetuminosas; 

e) colecionar leis, decretos, resoluções, avisos, portarias, pa-
receres e outros atos oficiais que se relacionem com as atividades 
do Conselho; 

f) proceder ao estudo sistemático da legislação do petróleo 
e da política petrolífera dos vários países do mundo; 
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g) acompanhar os trabalhos legislativos cujos assuntos in-
teressem ao Conselho Nacional do Petróleo; 

h) colaborar, nos assuntos da sua competência, com os de-
mais órgãos do Conselho; 

i) realizar outros estudos de natureza jurídica que lhe forem 
atribuídos pelo presidente do Conselho. 

Capítulo III 

Da divisão técnica 

Art. 26 - Compete à Divisão Técnica: 
a) orientar os trabalhos do Conselho Nacional do Petróleo 

quanto à pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gases na-
turais (Classe X) e de rochas betuminosas e pirobetuminosas 
(Classe IX); 

b) proceder diretamente à pesquisa de jazidas da Classe X 
e à pesquisa e lavra de jazidas da Classe IX, até que o desenvol-
vimento dos trabalhos aconselhe a criação dos órgãos regionais 
previstos neste Regimento; 

e) ,processar os pedidos de autorização para a pesquisa ou 
lavra de jazidas das Classes IX e X, bem como opinar sôbre os 
pedidos de autorização para o funcionamento de emprêsas de 
mineração dessas jazidas; 

d) orientar e fiscalizar os trabalhos de pesquisa e de lavra 
de jazidas das Classes IX e X, quando efetuadas em virtude de 
autorização; 

e) ..opinar sôbre os pedidos de renovação ou prorrogação de 
prazo das autorizações para a pesquisa de jazidas das Classes 
IX e X; 

/) propor a caducidade ou anulação das autorizações conce-
didas para a pesquisa ou lavra de jazidas das Classes IX e X; 

g) proceder à demarcação das áreas concedidas para a pes-
quisa ou lavra de jazidas da Classe X, bem como à imissão 
de posse das jazidas da Classe IX e à demarcação das respecti-
vas áreas; 

h) sugerir a reserva de zonas presumidamente pretrolíferas, 
dentro das quais não se outorgarão autorizações de pesquisa ou 
lavra, bem como a constituição de reservas petrolíferas nas áreas 
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dos campos de pesquisa que excederem as dos campos de lavra 
porventura concedidos; 

i) propor as medidas que julgar necessárias à intensificação 
das pesquisas de petróleo no País; 

j) propor medidas no sentido de incentivar no País a indústria 
de refinação do petróleo, de destilação das rochas betuminosas e 
pirobetuminosas e dos combustíveis fósseis sólidos, bem como pro-
porcionar assistência técnica aos respectivos titulares de autori-
zação; 

k) opinar, quanto às condições técnicas, sôbre os pedidos de 
autorização para a ins.talação de depósitos destinados ao armaze-
namento de petróleo e seus derivados, refinarias de petróleo, oleo-
dutos e destilarias de rochas betuminosas e pirobetuminosas; 

l) propor medidas destinadas a favorecer a formação de téc-
nicos de petróleo; 

m) manter cooperação com entidades oficiais ou particula-
res, no País e no estrangeiro, cujas atribuições estejam vincula-
das, direta ou indiretamente, ao estudo do petróleo e das rochas 
betuminosas e pirobetuminosas; 

n) promover ou realizçi,r os ensaios e as análises necessárias, 
bem como estudos de paleontologia, petrografia e mineralogia, 
relacionados com as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo; 

o) opinar sôbre os contratos de serviço com técnicos ou em-
prêsas técnicas; 

p) opinar sôbre a aqu~sição de materiais destinados aos tra-
balhos de pesquisa ou lavra de jazidas das Classes IX e X; 

q) realizar, direta ou indiretamente, os serviços, técnicos 
auxiliares necessários aos trabalhos do Conselho; 

r) organizar boletins técnicos; 
s) orientar a Secção d~ Documentação e Biblioteca, da Divi-

são Administrativa, na seleção e classificação de dados para o ar-
quivo técnico e histórico de assuntos concernentes ao petróleo, às 
rochas betuminosas e piro betuminosas e aos combustíveis fósseis 
sólidos; 

t) opinar sôbre outros assuntos de natureza técnica que lhe 
forem submetidos pelo presidente do Conselho; 

u) coligir os dados e i=laborar o relatório técnico anual do 
Conselho. 
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Art. 27 - Compõem a Divisão Técnica: 
I - Seção de Geologia (SG) 

II - Seção de Geofísica (SGf) 
III - Seção de Sondagem e Produção (SSP) 
IV - Seção de Rochas Betuminosas e Pirobetuminosas 

(SRBP) 
V - Seção de Autorizações e Fiscalização (SAF) 

VI - Seção de Cartografia e Fotografia (SCF) 
VII - Turma de Administração (TA) 

Art. 28 - O Diretor de Divisão terá um secretário. 

I - Da Seção de Geologia 

Art. 29 - Incumbe à Seção de Geologia: 
a) organizar, orientar e realizar trabalhos geológicos de su-

perfície e subsuperfície, quando de execução direta pelo Conselho 
Nacional do Petróleo; 

b) orientar e fiscalizar os trabalhos referidos na alínea ante· 
rior, quando executados por contrato; 

e) !rever periodicamente o mapa geológico do Brasil, com o 
objetivo de definir e limitar bacias sedimentares; 

d) propor a execução dos trabalhos geofísicos que se reco· 
mendarem como complemento dos trabalhos geológicos; 

e) opinar sôbre a locação das perfurações pioneiras e 
sôbre o plano de perfurações para pesquisa ou lavra de jazidas 
da Classe X; 

f) opinar sôbre os relatórios de pesquisa ou lavra de jazidas 
das Classes IX e X apresentados pelos titulares de autorização, no 
que se refere à geologia; 

g) sugerir as regiões do Pais que devam ser levantadas e 
estudadas pelo Conselho; 

h) executar, por determinação do diretor da Divisão, outros 
encargos de natureza técnica. 

II - Da Seção de Geofísica 

Art. 30 - Incumbe à Seção de Geofísica: 
a) organizar, orientar e realizar os trabalhos de prospecção 

geofísica, quando de execução direta pelo Conselho Nacional do 
Petróleo; 
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b) orientar e fiscalizar os trabalhos referidos na alínea an-
terior, quando executados por contrato; 

e) opinar sôbre os relatórios de pesquisa ou lavra apresenta-
dos pelos titulares de autorização, no que se refere à geofísica; 

d) executar, por determinação do diretor da Divisão, outros 
encargos de natureza técnica. 

III - Da Seção de Sondagem e Produção 

Art. 31 - Incumbe à Seção de Sondagem e Produção: 
a) organizar e orientar a realização dos planos de sondagem 

e produção de petróleo e gases naturais, bem como proceder a 
trabalhos de sondagem, quando de execução direta ou Conselho 
Nacional do Petróleo; 

b) orientar e fiscaliza,r os trabalhos referidos na alínea an-
terior, quando executados por contrato; 

e) organizar o cadastro dos poços perfurados para pesquisa 
ou lavra do petróleo e gases naturais, e acompanhar a vida produ-
tiva daqueles que se revelaram comercialmente exploráveis; 

d) manter fiscalizaçãQ técnica junto aos titulares de autori-
zação, quando solicitados pela Secção de Autorizações e Fiscaliza-
ção, para que os trabalhos d\:) perfuração e produção dos poços obe-
deçam às normas universal:J;nente aceitas para a máxima recupe-
ração do óleo bruto e do gás natural, bem como a outras que forem 
adotadas pelo Conselho Nacional do Petróleo; 

e) proceder periódicamente ao balanço das reservas de petró-
leo e gases naturais, medidas, indicadas e inferidas; 

f) promover estudos para a determinação de métodos mais 
eficientes de exploração dos campos petrolíferos; 

g) opinar sôbre os relatórios de pesquisa ou lavra de jazidas 
da Classe X apresentados pelos titulares de autorização, no que se 
~efere à sondagem e produção; 

h) executar, por deter:µiinação do diretor da Divisão, outros 
encargos de natureza técnica. 
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IV - Da Seção de Bochas Betuminosas e Pirobetuminosas 

Art. 32 - Incumbe à Seção de Rochas Betuminosas e Piro-
betuminosas: 

a) organizar, orientar e executar trabalhos geológicos de su-
perfície e trabalhos de sondagem, para estudo das jazidas da 
Classe IX; 

b) proceder ao estudo litológico das amostras de minério, 
aos respectivos ensaios e anâlises de laboratório e aos câlculos das 
reservas de minério, medidas, indicadas e inferidas; 

e) orientar e fiscalizar os trabalhos referidos nas alíneas an-
teriores, quando executados por contrato ou acôrdo; 

d) promover estudos para a determinação de métodos mais 
eficientes e econômicos de mineração das jazidas da Classe IX e 
de destilação do minério; 

e) opinar sôbre os relatórios de pesquisa ou lavra de jazidas 
da Classe IX apresentados pelos titulares de autorização, quando 
solicitado pela Seção de Autorização e Fiscalização. 

/) manter fiscalização técnica junto aos titulares de auto-
rização de pesquisa ou lavra de jazidas da Classe IX, quando so-
licitada pela Secção de Autorizações e Fiscalização, e proporcio-
nar-lhes assistência técnica; 

g) executar, por determinação do diretor da Divisão, outros 
encargos de natureza técnica. 

V - Da Seção de Autorização e Fiscalização 

Art. 33 - Incumbe à Seção de Autorização e Fiscalização 
da Divisão Técnica: 

a) processar os pedidos de autorização para pesquisa ou la-
vra de jazidas das Classes IX e X; 

b) opinar sôbre os pedidos de autorização para funciona-
mento de emprêsas de mineração de petróleo e de rochas betumi-
nosas e pirobetuminosas; 

e) orientar e fiscalizar as atividades dos titulares de autori-
zação de pesquisa ou lavra de jazidas das Classes IX e X. 

d) opinar sôbre os relatórios de pesquisa ou lavra apresenta-
dos pelos titulares de autorização; 
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e) · verificar a exatidão das informações e relatórios dos titu-
lares de pesquisa ou lavra de jazidas das Classes IX e X; 
· · : /)'. · éstudar e processar os pedidos de renovação ou prorro-
gação de prazo das autorizações para pesquisa ou lavra de jazidas 
das Classes.IX e X; 

g) . sugerir e processar a caducidade ou anulação das auto-
rizações concedidas para a pesquisa ou lavra de jazidas das Clas~ 
ses .IX e X; 

h): : proceder à demarcação das áreas concedidas para a pes-
quisa ou lavra. de jazidas da Classe X, bem como à emissão de 
po&s~ ds jazidas da Classe IX e à demarcação das respecti-
vas áreas; 

· . ;i) estudar, quanto às condições técnicas, os pedidos de auto-
rização para instalação de depósitos destinados ao armazenamen., 
to de petróleo e seus derivados, refinarias de petróleo, oleodutos 
e dt;1stilaria~ de rochas betuminosas e pirobetuminosas; 

j) executar, por determinação do diretor da Divisão, outros 
encargos de natureza técll.ica. 

VI - Da Seção de· Cartografia e Fotografia 

Art . 34 - Incumbe à Seção de Cartografia e Fotografia: 
a) executar serviços de cartografia e desenho relativos a 

trabalhos do Conselho Nacional do Petróleo; 
b) executar quaisque+ trabalhos de fotografia ou microfoto-

grafia, bem como de cópias heliográficas e fotostáticas, necessá-
rios ao Conselho; 

e) verificar a exatidão das plantas e mapas apresentados 
ao Conselho; 

d) manter atualizados o arquivo e o fichário de desenhos 
e de fotografias aéreas de propriedade do Conselho. 

VII - Da Turma de Administração 

Art. 35 - Incumbe à Turma de Administração da Divisão 
Técnica: 

a) articular-se com as demais repartições do Conselho, no sen-
tido da maior coordenação çlos trabalhos afetos à Divisão Técnica. 

b) controlar o movimento de papéis e processos, bem como 
os prazos porventura fixados; 

http:Classes.IX


c) manter em dia o arquivo de documentos e o respectivo 
fichário; 

d) preparar o expediente da Divisão, providenciando as pu-
blicações necessárias; 

e) executar trabalhos de taquigrafia e mecanografia; 
f) traduzir para o vernáculo documentos e publicações em 

idioma estrangeiro, bem como fazer as versões necessárias; 
g) prover à coleta de dados para a elaboração do relatório 

técnico anual do Conselho; 
h) organizar e manter atualizada uma coleção de leis, de-

cretos, regulamentos, circulares, portarias, ordens e instruções de 
serviço que digam respeito às atividades da Divisão Técnica; 

i) executar, por determinação do diretor da Divisão, quais-
quer outros encargos de natureza administrativa. 

Capítulo IV 

Da Divisão Econômica 

Art. 36 - Compete à Divisão Econômica: 
a) processar os pedidos relativos à importação, exportação, 

transporte, distribuição e comércio de petróleo bruto e seus 
derivados, bem como dos produtos de destilação das rochas betu-
minosas e pirobetuminosas; 

b) processar os pedidos de autorização para instalação de 
depósitos destinados ao armazenamento de petróleo e seus deriva-
dos, opinando quanto à sua localização; 

e) processar os pedidos de autorização para instalação de 
refinarias de petróleo, oleodutos e destilarias de rochas betumino-
sas e pirobetuminosas, opinando sôbre a localização e capacidade 
de produção das refinarias e sôbre a natureza e qualidade dos pro-
dutos de refinação; 

d) controlar o exercício das atividades mencionadas nas Alí-
neas a, b e e dêste artigo; 

e) sugerir medidas tendentes ao barateamento dos hidrocar-
bonetos fluídos em geral, quer de produção nacional, quer 
importados; 

f) estudar e propor, sempre que conveniente, na defesa dos 
interêsses da economia nacional e cercando a indústria de refina-
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ção do petróleo de garantias capazes de assegurar-lhe êxito, 
o estabelecimento dos limites, máximo e mínimo, dos preços de 
venda dos produtos refinados, - importados em estado final ou 
elaborados no País, - tendo em vista, tanto quanto possível, a 
sua uniformidade em todo o território da República; 

g) fiscalizar as operações financeiras e mercantis das em-
prêsas que se dediquem à exploração da indústria de refinação 
do petróleo, importado ou de produção nacional, propondo, quando 
necessário, o exame da sua escrituração contábil, a fim de colher 
elementos que permitam a determinação exata do custo de 
produção dos derivados; 

h) preparar as normas gerais de contabilidade a serem ado-
tadas pelas emprêsas que explorem a indústria de refinação, de 
molde a facilitar o exame de que trata a alínea anterior. 

i) organizar e manter um serviço estatístico, tão completo 
quanto possível, de tôdas as operações relativas ao abastecimento 
nacional de petróleo, inclµsive dos preços de venda do petróleo 
bruto e seus derivados no território nacional; 

j) indicar, dentre os subprodutos de destilação do petróleo, 
aquêles que, de acôrdo com a legislação em vigor, devam ser incluí-
dos no abastecimento nacional de petróleo; 

k) verificar periodicamente o consumo de hidrocarbonetos 
sólidos ou fluídos nas diversas zonas do País, os estoques existen-
tes e indicar as quotas que os interessados poderão importar, den-
tro de prazo determinados, bem como a distribuição dessas quotas 
pelos diferentes pontos de entrada no País; 

l) propor os estoques mínimos de hidrocarbonetos fluidos a 
serem permanentemente rp.antidos pelos importadores ou refina-
dores, nos diferentes pontps do País, e bem assim a natureza e 
qualidade dos respectivos produtos; 

m) 1sugerir a alteração dos impostos e taxas de qualquer 
natureza que gravem a indústria e o comércio do petróleo e seus 
subprodutos, ou a criação de novos impostos e taxas; 

n) estudar os compromissos internacionais a serem assumi-
dos pelo Govêrno e que gravem a indústria e o comércio do petróleo 
e seus subprodutos; 

o) opinar sôbre a proporção da mistura de álcool anidro 
nacional com a gasolina; 



-169-

p) sugerir as medidas que considere necessárias para asse-
gurar o fiel cumprimento das disposições contidas nas leis e re-
gulamentos relativos ao abastecimento nacional de petróleo, pro-
pondo a apreensão de mercadorias e o fechamento de estabeleci-
mentos e instalações de qualquer gênero que se acharem em con-
travenção às ditas leis e regulamentos, e bem assim a aplicação 
de multas até o máximo de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cru-
zeiros) por infração, sem prejuízo da ação penal que no caso 
couber; 

q) estudar as questões econômicas concernentes ao petróleo, 
exceto no que se prende à mineração; 

r) organizar boletins econômicos e estatísticos; 
s) opinar sôbre outros assuntos de natureza econômica que 

lhe forem submetidos pelo presidente do Conselho. 
Art. 37 - Compõem a Divisão Econômica: 

I .:__ Seção de Autorizações e Fiscalização (SAF) 
II - Seção de Produção e Consumo (SPC) 

III - Seção de Comérçio e Indústria (SCI) 
IV - Seção de Estatística (SE) 
V - Turma de Administração (TA) 

Art. 38 - O diretor da Divisão terã um secretário. 

I - Da Seção ãe Autorizações e Fiscalização 

Art. 39 - Incumbe à Secção de Autozações e Fiscalização 
da Divisão Econômica: 

a) processar os pedidos de registo para o exercício de ativi-
dades comerciais referentes a petróleo e seus derivados, bem como 
a produtos de destilação de rochas betuminosas e pirobetu-
minosas; 

b) controlar o exercício das atividades de que trata a alínea 
anterior; 

e) processar os pedidos de autorização para importação e 
exportação de petróleo e derivados; 

d) processar os pedidos de autorização para instalação de 
depósitos destinados ao armazenamento de petróleo e seus sub-
produtos, opinando quanto à respectiva localização; 

e) proceder ao registo das autorizações processadas na Di-
visão Econômica; 



/) fàzer o processo de contravenção concernente ao exércício 
das atividades mencionadas acima, bem como sugerir as medidas 
e propor a aplicação das multas de que trata êste Regimento; 

g) manter registo atualizado dos importadores e distribui-
dores de petróleo e seus derivados; dos meios de transporte, arma.:. 
zenamento e distribuição existente no País; e, de modo geral, de 
tôdas as entidades que exerçam qualquer das atividades referi-
das na Alínea a dêste artigo. 

II - Da Seção de Produção e Consumo 

Art. 40 :__ Incumbe à Seção de Produção e Consumo: 
a) examinar os demonstrativos mensais de consumo, produ-

ção e estoque, fornecidos ao Conselho pelas entidades importado-
ras e distribuidoras de produtos de petróleo, pelas refinarias e 
pelos consumidores em geral; 

b) manter fichário qos dados colhidos nos demonstrativos 
referidos na alínea anteriqr; 

e) fazer resumos mensais dos . prh1cipais dados registados. 
d) e~tudar a situação dos estoques de petróleo e derivados 

e indicar as quotas que os interessadós poderão importar, dentro 
de prazos determinados,. b~m como a distribuição dessas quotas 
pelos diferentes pontos dé entrada rio País; · 

e) indicar os estoques mínimos de hidrocarbonetos fluídos 
a serem permanentemente mantidos pelos importadores ou refb 
nadores, nos diferentes pontos do País, e bem assim a natureza 
e qualidade dos respectivos produtos; 

f) indicar a proporção da mistura de álcool anidro nacional 
com a gasolina. 

III - Da Seção de Comércio e Indústria 

Art. 41 - Incumbe à Seção de Comércio e Indústria: 
:. a') processar os ·pedidos de autorização para instalação de 

refinarias de petróleo, oleodutos e destilarias de rochas betumi-
nosas e pirobetuminosas, opinando sôbre a localização e capa~ 
cidade de produção das refinarias e sôbre a natureza e qualidade 
dos produtos de refinação; 
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·· b) estudar o estabelecimento dos limites, máximo e mínimo, 
dos preços de. venda dos produtos refinados, - importados em 
estado final ou elaborados no País, - tendo em vista, tanto quan-
to possível, a sua uniformidade em todo o território· da República; 

e) estudar medidas tendentes ao barateamento dos hidro-
carbonetos fluídos em geral, quer de produção nacional, . quer 
importados; 

d) fiscalizar as operações financeiras e mercantis das em-
prêsas que se dediquem· à exploração da indústria de refinação 
do petróleo, importado ou de produção nacional, sugerindo, quan-
do necessário, o exame da sua escrituração contábil, à fim de co-
lher elementos que permitam a determinação exata do custo de 
produção dos derivados; 

e) estudar as normas gerais de contabilidade a serem adota-
das pelas emprêsas que explorem a indústria de refinação, para 
facilitar o exame de que trata a alínea anterior; 

f) 1sugerir, dentre os subprodutos de destilação do petróleo 
aquêles que, de acôrdo com a legislação em vigor, devam ser in-
cluídos no abastecimento nacional de petróleo; 

g) estudar a alteração dos impostos e taxas de qualquer na-
tureza que gravem a indústria e o comércio do petróleo e seus 
subprodutos, bem como a criação de novos impostos e taxàs; 

h) estudar os compromissos internacionais a serem assumi-
dos pelo Govêrno e que gravem a indústria e· o comércio do petró-
leo e seus subprodutos; 

i) estudar questões econômicas concernentes ao petróleo, 
exceto no que se prende à mineração. 

IV - Da Seção de Estatística 

Art. 42 - Incumbe à Seção de Estatística: 
a) coligir e manter rigorosamente atualizados, por meio de 

cadastros e fichários adequados, os informes considerados úteis 
ao abastecimento de petróleo, nacional e estrangeiro, abrangen-
do produção, importação, exportação, estoque, transporte, capa-
cidade de armazenamento e de transporte, distribuição, consu-
mo, etc.; 

b) ,colecionar os dados relativos aos preços de venda do pe-
tróleo bruto e seus derivados no território nacional; 
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e) colecionar dados que, de modo geral, interessem à indus-
trialização do petróleo, qualquer que seja a sua fonte de extração; 

d) interpretar, criticar e analisar os dados estatísticos; 
e) realizar pesquisas estatísticas; 
/) propor a divulgação de dados estatísticos; 
g) executar, por determinação do diretor da Divisão, quais-

quer outros trabalhos estatísticos. 

V - Da Turma de Aministração 

Art. 43 - Incumbe à Turma de Administração da Divi-
são Econômica: 

a) articular-se com as demais repaTtições do Conselho, no 
sentido da maior coordenação dos trabalhos afetos à Divisão 
Econômica; 

b) controlar o movimento de papéis e processos, bem como 
os prazos porventura fixados; 

e) manter em dia º' arquivo de documentos e o respectivo 
fichário; 

d) preparar o expeqiente da Divisão, providenoiando as 
publicações necessárias; 

e) ·executar trabalhos de taquigrafia e mecanografia; 
/) traduzir para o vernáculo documentos e publicações em 

idioma estrangeiro, bem como fazer as versões necessárias; 
g) prover à coleta de dados para a elaboração do relatório 

anual do Conselho, no que se prende às atividades econômicas; 
h) organizar e manter atualizada uma coleção de leis, de-

cretos, regulamentos, circulares, portarias, ordens e instruções de 
serviço que digam respeito às atividades da Divisão Econômica; 

i) executar, por determinação do diretor da Divisão, quais-
quer outros encargos de natureza administrativa. 

Capitulo V 

Da Divisão Administrativa 

Art. 44 - Compete à Divisão Administrativa: 
a) prover, de modo geral, aos serviços de administração ne-

cessários à execução dos trabalhos do Conselho Nacional do Pe-
tróleo; 
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b) controlar a aplicação das verbas distribuídas ao Conse-
lho Nacional do Petróleo e coordenar os assuntos orçamentários 
fiscalizando e escriturando tôdas as operações de natureza econô-
mica e financeira; 

e) coordenar os assuntos relativos aos servidores do Con-
selho, bem como executar e fiscalizar as medidas de caráter admi-
nistrativo e financeiro que a seu respeito forem adotadas; 

d) coordenar os assuntos concernentes a material e, bem 
assim, executar e fiscalizar as medidas de caráter administrativo 
relativas ao mesmo; 

e) superintender o serviço de comunicações do Conselho 
Nacional do Petróleo e proceder ao registo e arquivamento de 
todos os documentos; 

f) manter a biblioteca e o serviço de documentação do 
Conselho; 

g) opinar sôbre quaisquer assuntos de natureza adminis-
t.rataiva que lhe forem submetidos pelo presidente do Conselho; 

h) superintender os serviços de transportes; 
i) superintender os serviços de portaria e os de manuten-

ção e conservação da sede do Conselho. 
Art. 45 - Compõem a Divisão Administrativa: 

I - Seção do Pessoal (SP) 
II - Seção do Material (SM) 

III - Seção de Orçamento e Contabilidade (SOC) 
IV - Seção de Documentação e Biblioteca (SDB) 
V - Seção de Comunicação e Arquivo (SCA) 

VI - Turma de Administração (TA) 
VII - Turma de Transportes (TT) 

VIII - Portaria (Port.) . 
Art. 46 - O diretor da Divisão terá um secretário. 

I - Da Seção do Pessoal 

Art. 47 - Incumbe à Seção do Pessoal: 
a) coordenar os assuntos relacionados com os servidores do 

Conselho Nacional do Petróleo; 
b) executar e fiscalizar as medidas de caráter administra-

tivo e financeiro que forem adotadas em relação ao pessoal do 
Conselho; 
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e) organizar o expediente relativo à posse dos conselheiros 
e funcionários e ao serviço dos demais servidores; 

d) propor quaisquer medidas que considere úteis ao aper-
feiçoamento e ao melhor aproveitamento do pessoal; 

e) opinar sôbre a aplicação da legislação relativa ao pes-
soal; 

f) publicar o "Boletim do Pessoal"; 
g) opinar, por determinação do diretor da Divisão, sôbre 

quaisquer outros assuntos concernentes ao pessoal 
Art. 48 - A Seção do Pessoal compreende: 
1 - Turma Administrativa (TA) 
2 - Turma de Contrôle (TC) 
3 - Turma Financeira (TF). 
Art. 49 - Compete à Turma Administrativa: 
a) opinar, tendo em vista as necessidades dos serviços, sôbre 

a criação e a supressão de funções; 
b) organizar os proce~sos de admissão, readmissão, melho-

ria de salário e dispensa de servidores; 
e) instruir os processios relativos à remoção, permuta e 

transferência de servidores; 
d) instruir os processos referentes à lotação e relotação dos 

servidores; 
e) instruir os processos e expedir as necessárias comunica-

ções relativas a deveres, direitos, vantagens e demais assuntos con-
cernentes aos servidores do Çonselho Nacional do Petróleo; 

f) promover a requisição de inspecção médica para efeito 
de licença e aposentadoria, bem como a de visitas médicas para 
comprovação de ausência de servidores; 

g) organizar as relações nominais dos extranumerários, com 
indicação dos elementos constantes das relações numéricas; 

h) preparar o "Boletim do Pessoal", de distribuição sema-
nal, com as decisões e atos ri;lativos aos servidores do Conselho; 

i) lavrar e registar os atos concernentes aos servidores. 
j) providenciar a expedição de declarações e certidões re-

lativas aos assentamentos individuais dos servidores; 
k) manter rigorosamente em dia o assentamento individual 

dos servidores, com indicação dos elementos de identificação, en-
cargos de família, natureza profissional, exercício das funções, 
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psicotécnica e quaisquer outros dados que se relacionem, direta 
ou indiretamente, com o exercício de função pública; 

Z) manter rigorosamente atualizados os elementos necessá-
rios ao processamento das melhorias de salário; 

m) organizar, manter em dia e publicar a lista de antigui-
dade dos servidores; 

n) providenciar a matrícula dos extranumerários no InstiA 
tuto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado; 

o) emitir a "Caderneta do Extranumerário"; 
p) organizar o expediente relativo à posse dos conselheiros 

e funcionários e ao extucício dos demais servidores; 
q) preparar o expediente necessário à requisição de servi-

dores de outros órgãos da administração pública; 
r) /estudar e instruir os processos referentes à concessão de 

salário-família, mantendo atualizado o contrôle dos dependentes. 
Art. 50- Compete à Turma de Contrôle: 
a) organizar e manter em dia a ficha financeira individual 

dos servidores; 
b) organizar e manter em dia a conta-corrente das séries 

funcionais; 
e) organizar e manter em dia a conta-corrente dos diferen-

tes órgãos de serviço; 
d) ficalizar a distribuição e a aplicação das verbas de pessoal; 
e) controlar a freqüência dos servidores; 
/) proceder à averbação e classificação dos descontos e con-

signações, exercendo a fiscalização necessária; 
g) encaminhar à Turma Financeira os boletins de altera-

ções, com os novos elementos e as modificações de crédito e dé-
bito do pessoal;:· · 

h) expedir guias de crédito correspondentes aos descon-
tos autorizados; 

i) conferir os valores averbados e classificados. 
Art. 51 - Compete à Turma Financeira: 
a) elaborar as fôlhas de pagamento e as relações dos des-

contos obrigatórios e autorizados; 
b) organizar a demonstração mensal da despesa com o 

pessoal; 
e) apurar o custeio do pessoal; 
d) conferir os valores apurados e descontados; 
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e) .encaminhar à Turma Administrativa, devidamente orga-
nizados, os elementos de despesa que devam ser publicados no 
"Boletim do Pessoal". 

II - Da Seção do Material 

Art. 52 - Incumbe à Seção do Material: 
a) coordenar os assuntos concernentes a material e forne-

cimento de serviços, bem como a execução e fiscalização das medi-
das de caráter administrativo referentes aos mesmos; 

b) realizar as concorrências e coletas de preços do material 
a ser adquirido no País ou no exterior; 

e) ouvir a Divisão Técnica sôbre a. aquisição de material 
especializado para a pesquisa ou lavra de jazidas das Classes 
IX e X; 

d) proceder à conferência, perícia, recebimento, movimen-
tação, despacho, expedição, transporte, acondicionamento e distri-
buição do material adquiridf?, permanente ou de consumo; 

e) exercer fiscalização sôbre os fornecedores de material, 
quanto aos prazos de entrega e demais condições estipuladas, 
propondo as providências que se fizerem necessárias; 

/) sugerir a adoção de especificações ou descrições, bem como 
a atualização ou maior desenvolvimento das que existirem, no 
sentido da perfeita caracterização do material a adquirir; 

g) providenciar o con~êrto, a conservação, o recondiciona-
mento e a recuperação do material do Conselho;  

h) manter contrôle dos preços do material;  
i) fazer o processamento das contas.  
Art. 53 - A Seção de Material compreende:  
1 - Turma de Aquisições no País (TAP)  
2 - Turma de Aquisições no Exterior (TAE)  
3 - Almoxarifado (Alm.)  
Parágrafo único - As 'furmas e o Almoxarifado poderão ser 

desdobradas em Grupos, de acôrdo com as necessidades do serviço 
e a critério do diretor da Divisão. 

Art. 54 - Compete à 'furma de Aquisições no País: 
a) registar as requisições de material a ser adquirido no 

País e tôdas as requisições di; serviço dos diversos setores do Con-
selho Nacional do Petróleo; 
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b) estudar as propostas de preços e realizar os processos de 
concorrência; 

e) ouvir os setores interessados na aquisição do material, sô-
bre a substituição de marca ou título, em virtude de melhores co-
tações obtidas nas concorrências ou nas coletas de preços para 
artigos similares; 

d) organizar e manter em dia o cadastro dos seus fornece-
dores, fazendo o respectivo registo, depois de apurada a idonei-
dade dos mesmos; 

:e) arquivar os pedidos, notas e faturas de material; 
f) processar as contas apresentadas; 
g) remeter à Secção de Orçamento e Contabilidade, devida-

mente conferidas e dentro do menor prazo possível, as faturas de 
material, a fim de ser providenciado o seu pagamento e a res-
pectiva contabilização; 

h) manter o registo do material no Pais; 
i) fornecer periodicamente aos diferentes órgãos do Conse-

lho a relação completa do material permanente e de consumo sob 
a responsabilidade de cada um; 

j) organizar e manter atualizadas as listas e os catálogos 
técnicos do material. 

Art. 55 - Compete à Turma de Aquisições no Exterior: 
a) registar as requisições de material a ser adquirido no 

exterior para os diversos setores do Conselho; 
b) preparar o expediente para a encomenda de material a 

ser importado; 
e) examinar as cotações e faturas do meteria!, passando-as 

à Secção de Orçamento e Contabilidade; 
d) ouvir os setores interessados na aquisição do meteria!, 

sôbre a substituição de marca ou titulo, em virtude de melhores 
cotações obtidas nas concorrências ou nas coletas de preços para 
artigos similares; 

e) organizar e manter em dia o cadastro dos seus fornece-
dores; 

f) conferir e remeter aos setores interessados os documentos 
sôbre embarques de material encomendado no exterior; 

g) manter registo do material adquirido no exterior; 
h) organizar e manter atualizadas as listas e os catálogos 

técnicos do material de importação. 
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Art. 56 - Compete ao Almoxarifado: 
a) receber, conferir, armazenar e distribuir o material ad-

quirido, permanente ou de consumo, opinando previamente sôbre 
a conveniência ou não da sua aceitação; 

b) solicitar perícia do material, quando necessário; 
e) promover o acondicionamento e embarque do material 

para os setores requisitantes, fazendo aos mesmos a devida 
comunicação; 

d) manter registo dos embarques, despesas de transporte 
e conhecimentos, bem como dos certificados de recebimento do 
material pelos setores requisitantes; 

e) proceder ao desembaraço do material importado; 
f) declarar nos respectivos dooumentos o re~ebimento do 

material, depois de devidamente conferido e achado conforme; 
g) fazer a classificação, codificação e marcação do material 

permanente em uso na sede do Coriselho; 
h) registar, especifica~amente, com clareza e sem rasuras, 

a entrada e a saída do material, de modo que a qualquer· tempo 
se possa conhecer: 

l.º A quantidade, natureza e' marca do material entrado, 
bem como o seu preço unit(trio e nome do fornecedor; 

2.0 a quem foi o mesmo distribuído ou enviado, total ou par-
celadamente, bem como o nome do servidor requisitante e o nú-
mero da requisição; 

3.º qual o estoque existente; 
i) providenciar o consêrto, a conservação, o recondiciona-

mento e a recuperação do material do Conselho. 

III - Da Secção cf,e Orçamento e Contabilidade 

Art. 57 - Incumbe à Seção de Orçamento e Contabilidade: 
a) coordenar os assuntos orçamentári~s do Conselho Nacio-

nal do Petróleo, fazendo o registo de todos os dados que interes-
sem, direta ou indiretamente, à elaboração da proposta orçamen-
tária ou à execução do orçamento; 

b) fiscalizar e escriturar tôdas as operações de crédito e dé-
bito concernentes às ativid~des do Conselho; 

e) realizar pagamentos e recebimentos. 
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Art. 58 - A Seção de Orçamento e ·Contabilidade com-
preende: 

1 - Turma de Orçamento (TO) 
2 - Turma de Contabilidade (TCb) 
3 - Pagadoria (Pag.). 
Art. 59 - Compete à Turma de Orçamento: 
a) preparar, dentro dos programas estabelecidos, a propos-

ta orçamentária; 
b) preparar o expediente necessário ao registo, pelo Tribu-

nal de Contas, das dotações atribuídas ao Conselho Nacional do Pe-
tróleo, bem como à sua distribuição ao Tesouro Nacional e à aber-
tura dos créditos correspondentes no Banco do Barisl; 

e) coordenar e controlar a execução do orçamento do 
conselho; 

d) organizar balancetes mensais dos saldos disponíveis de 
cada verba; 

e) examinar, do ponto de vista legal e contábil, os balance-
tes de comprovação das despesas realizadas e pagas pelos chefes 
dos Serviços Regionais e dos órgãos especializados ou por servido-
res que hajam recebido adiantamentos; 

/) proceder à averbação e classificação dos empenhos; 
g) preparar a prestação anual de contas ao Tribunal de 

Contas; 
h) executar, por determinação do diretor da Divisão, quais-

quer outros encargos de natureza orçamentária. 
Art. 60 - Compete à Turma de Contabilidade: 
a) escriturar tôdas as operações de crédito e débito concer-

nentes às atividades do Conselho Nacional do Petróleo; 
b) fiscalizar a aplicação do plano de contas e das normas 

de contabilidade industrial, de sorte a controlar o emprêgo das 
verbas disponíveis e conhecer o custo dos diferentes serviços rea-
lizados pelo Conselho; 

e) controlar os balancetes mensais organizados e enviados 
pelos Serviços Regionais, pelos órgãos especializados e pelos ser-
vidores que hajam recebido adiantamentos; 

d) proceder ao balanço anual do Conselho, organizando o 
levantamento do ativo e passivo, com tôdas as discriminações, 
mapas e quadros; 
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e) orientar e fiscalizar a contabilidade dos Serviços Regio-
nais e dos órgãos especializados, mediante instruções, relatórios 
e inspeções; 

f) executar, por determinação do diretor da Divisão, quais, 
quer outros encargos de natureza contábil. 

Art. 61 - Compete à Pagadoria: 
a) efetuar o pagamento do pessoal; 
b) efetuar o pagamento das faturas relativas à aquisição de 

material e ao fornecimento de serviços; 
e) arrecadar e recolher às entidades estatais e paraestatais 

os descontos obrigatórios ou autorizados; 
d) recolher ao Tesouro Nacional, ou· às entidades designa-

das em lei, os recebimentos efetuados pelos Conselho Nacional do 
Petróleo e os saldos das verbas por ocasião do encerramento do 
exercício financeiro; 

e) organizar o balancete diário da Caixa; 
f) efetuar quaisquer oµ.tros pagamentos ou recebimentos au-

torizados. 

IV - Da Seção de Documentação e Biblioteca 

Art. 62 - Incumbe à iSeção de Documentação e Biblioteca: 
a) promover a aquisição e a permuta de livros e publicações, 

nacionais e estrangeiros, qe interêsse para o Conselho Nacio-
nal do Petróleo; 

b) registar, catalogar, guardar e conservar os livros e as 
publicações; 

e) manter registo dos consulentes e das obras e publicações 
consultadas; 

d) emprestar livros e publicações, por prazo determinado 
e na forma das instruções especiais a serem baixadas pelo diretor 
da Divisão; 

e) manter cadastro e contrôle das obras e publicações que, 
por sua natureza, devam permanecer em poder dos diferentes se-
tores do Conselho; 

f) organizar bibliografias e digestos de assuntos técnicos es-
pecializados; 

g) coligir, classificar e conservar a documentação referente 
ao Conselho Nacional do Petróleo, exceto a de natureza sigilosa; 
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h) coligir e classificar dados para o arquivo técnico e his-
tórico de assuntos concernentes ao petróleo, às rochas betumi-
nosas e pirobetuminosas e aos combustíveis fósseis sólidos, de 
acôrdo com a Divisão Técnica; 

i) organizar e manter mapoteca, discoteca e filmoteca, bem 
como arquivo fotográfico e microfotográfico, para fins de documen-
tação, sem prejuízo dos arquivos dos setores especializados do 
Conselho; 

j) promover a distribuição ou a expedição das obras e publi-
cações editadas pelo Conselho e fazer o registo dos destinatários; 

k) executar, por determinação do diretor da Divisão, quais-
quer outros serviços relativos a documentação e biblioteca. 

V - Da Seção de comunicações e Arquivo 

Art. 63 - Incumbe à Seção de Comunicações e Arquivo: 
a) receber, registar, distribuir, quardar e expedir correspon-

dência, processos e demais documentos referentes ao Conselho 
Nacional do Petróleo; 

b) prestar informações aos interessados sôbre a situação dos 
respectivos papéis ou processos; 

e) passar as certidões autorizadas e submetê-las ao visto 
do diretor da Divisão. 

Art. 64 - A Secção de Comunicações e Arquivo compreende: 
1 - Turma de Recebimento e Registo (TRR) 
2 - Turma de Andamento e Informações (TAI) 
3 - Turma de Expedição (TE) 
4 - Turma de Arquivamento (TAr.). 
Art. 65 - Compete à Turma de Recebimento e Registo: 
a) receber a correspondência e os documentos enviados ao 

Conselho Nacional do Petróleo; 
b) classüicar, carimbar e registar os papéis recebidos, ex-

ceto os de natureza sigilosa, que deverão ser entregues ao chefe 
do Gabinete do Presidente; 

e) fazer a autuação dos documentos que devam constituir 
processo; 

d) remeter os documentos à Turma de Andamento e Infor-
mações, com as respectivas fichas de registo. 
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Art. 66 - Compete à Turma de Andamento e Informações: 
a) classificar e àrquivar as fichas de registo enviadas pela 

Turma de Recebimento e Registo, bem como receber os documen-
tos correspondentes; 

b) organizar os processos de acôrdo com as normas esta-
belecidas; 

e) encaminhar ao destino os papéis e processos, e controlar 
o seu movimento por meio de fichas e recibos adequados; 

d) prestar aos interessados as informações que solicitarem 
sôbre a situação dos respectivos processos e papéis. 

Art. 67 - Compete à Turma de Expedição: 
a) receber, conferir, numerar e registar os documentos a 

serem expedidos; 
b) classificar e colecionar uma das cópias dos documentos, 

devidamente rubricada pelo respectivo responsável; 
e) remeter as cópias restantes ao arquivo de destino, à Tur-

ma de Arquivamento e aos (>rgãos internos de origem, de acôrdo 
com as instruções que forerrt expedidas; 

d) preparar os recibos de entrega e fazer a expedição dos 
documentos; 

e) manter arquivo dos recibos de entrega. 
Art. 68 - Compete à Tµrma de Arquivamento: 
a) receber, classificar e guardar os documentos e processos 

a serem arquivados; 
b) proceder, por determinação superior, à busca de do-

cumentos; 
e) dar vista, em recinto próprio e sob fiscalização, de pro-

cessos e documentos arquivados, mediante autorização prévta do 
Presidente do Conselho; 

d) promover tôdas as facilidades aos conselheiros, diretores 
de divisão e chefes de serviço do Conselho para a consulta dos do-
cumentos e processos arquivados; 

e) redigir certidões autorizadas de documentos arquivados; 
/) controlar a retirada de papéis e processos do arquivo, 

quando requisitados; 
g) remeter ao Arquivo Nacional, com autorização superior 

e devidamente relacionados, os papéis e processos que tenham 
ficado arquivados por mais de dez anos . 
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VI ....._ Da Turma de Administração 

Art. 69 - Incumbe à Turma de Administração da Divisão Ad-
ministra tiva: 

a) articular-se com as demais repartições do Conselho, no 
sentido da maior coordenação dos trabalhos afetos à Divisão 
Administrativa; 

b) controlar o movimento de papéis e processos, bem como 
os prazos porventura fixados; 

e) manter em dia o arquivo de documentos e o respectivo 
fichário; · · 

d) preparar o expediente da Divisão, providenciando as 
publicações necessárias; 

e) executar trabalhos de taquigrafia e mecanografia; 
/) traduzir para o vernáculo documentos e publicações 

em idioma estrangeiro, bem como fazer as versões necessárias; 
g) prover à coleta de dados para a elaboração do relatório 

anual do Conselho, no que se prende às atividades da Divisão 
Administrativa; 

h) organizar e manter atualizàda uma coleção de leis, 
decretos, regulamentos, circulares, portarias, ordens e instru-
ções de serviço que digam respeito às atividades da Divisão 
Administrativa; 

i) providenciar alojamento e ·transporte local, bem como 
requisições ou aquisições de passagens para o pessoal a ser-
viço do Conselho; 

j) executar, por determinação do diretor da Divisão, quais-
quer outros encargos de natureza administrativa. 

VII - Da Turma de Transportes 

Art. 70 - Incumbe à Turma de Transportes prover à movi-
mentação, manutenção, conservação e reparação dos veículos, 
de carga ou de passageiros, a serviço do Conselho Nacional 
do Petróleo. 

§ 1.º - E' vedado o uso dos veículos do Conselho para ativi-
dades estranhas ao serviço público, bem como o pernoite dos 
mesmos fora dos locais oficialmente designados, salvo autori-
zação especial . 
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§ 2.0 - Os automóveis e caminhões só poderão ser diri-
gidos por motoristas legalmente habilitados. 

§ 3.o - Cada veículo a motor deverá possuir uma ficha de 
contrôle, onde serão anotadas as horas de saída e de recolhimen-
to, a quilometragem percorrida diàriamente, o consumo de com-
bustível e lubrificante, os reparos efetuados, as peças e acessó-
rios fornecidos ou substituídos, bem como quaisquer ocorrências 
que se verifiquem com o mesmo. 

VIII - Da Portaria 

Art. 71 - Incumbe à Portaria:  
a) abrir e fechar as portas e janelas da sede do Conselho;  
b) proceder à limpeza dos dependências da sede, bem como  

zelar pelo bom estado de conservação e aparência das portas, 
janelas, pisos e paredes; 

e) prover à rigorosa hfgiene das instalações sanitárias; 
d) manter em perfeito funcionamento as instalações elétri-

cas, hidráulicas e de gás; 
e) zelar pela limpeza e conservação dos móveis, tapêtes e 

cortinas; 
f) providenciar a coleta do lixo em tôdas as dependências; 
g) fazer pequenas rep13-rações nas instalações, móveis, por-

tas e janelas; 
h) executar os trabalhos de polimento e lustração dos pisos; 
i) remover móveis e volumes, quando necessário; 
j) exercer vigilância permanente nos locais de entrada e 

saída; 
k) atender ao público com urbanidade, prestando os escla-

recimentos necessários; 
l) encaminhar as part~s aos chefes de serviço a quem pre-

cisarem falar; 
m) :distribuir internarpente a correspondência e o expe-

diente; 
n) executar, por determinação do diretor da Divisão, quais-

quer outros trabalhos atinentes ao serviço de portaria. 
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Capitulo VI 

Dos Serviços Regionais e órgãos especializados 

Art. 72 - Quando o desenvolvimento dos trabalhos exigir, po-
derão ser criados Serviços Regionais e órgãos especializados para 
a execução dos trabalhos oficiais de pesquisa e lavra de jazidas das 
Classes IX e X, bem como de quaisquer outro~ empreendimentos 
ou encargos relacionados com o abastecimento nacional de pe-
tróleo. 

§ 1.º - Os Serviços Regionais e os órgãos especializados fun-
cionarão sob a superintendência do Presidente do Conselho e serão 
constituídos mediante ordens de serviço pelo mesmo expedidas, de 
acôrdo com o vulto e a natureza dos trabalhos a realizar . 

§ 2.0 - Os chefes dos Serviços Regionais e dos órgãos especia-
lizados serão de livre escolha e designação do Presidente do Con-
selho, que também determinará as relações de subordinação dos 
mesmos às diferentes divisões do Conselho. 

TÍTULO TERCEIRO 

Das atribuições do pessoal 

Art. 73 - Compete ao Presidente do Conselho Nacional do 
Petróleo superintender os seus órgãos técnicos e administrativos, 
exercendo as atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, e especialmente: 

a) presidir as sessões do Plenário e convocar sessões extraor-
dinárias, bem como designar a ordem do dia, os relatores e co-
missões de conselheiros; 

b) participar dos debates do plenário, cabendo-lhe além do 
voto próprio o de desempate; 

e) convocar e presidir as reuniões da Comissão Executiva; 
d) superintender os Serviços Regionais e os órgãos especia-

lizados; 
e) dar posse aos conselheiros e aos diretores de divisão; 
f) :designar os diretores para as divisões, bem como os res-

pectivos substitutos eventuais; 
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g) designar e dispensar o secretário das sessões do Ple-
nário; 

h) designar e dispensar os chefes dos Serviços Regionais e 
dos órgãos especializados, o assistente da divisão que lhe estiver 
diretamente subordinada, o pessoal do seu Gabinete, o chefe do 
Serviço Jurídico e os consultores e assessôres técnicos da Presidên-
cia, bem como arbitrar-lhes gratificações, mediante prévia autori-
zação do Presidente da República; 

i) designar e dispensar, por indicação do respectivo diretor, 
os ocupantes de função gratüicada de chefia e os seus subs-
titutos eventuais; 

j) requisitar, de acôrdo com a legislação em vigor, funcio-
nários técnicos e administrativos pertencentes aos quadros do ser-
viço público, bem como admitir o demais pessoal necessário ao 
Conselho e fixar-lhe as remunerações, mediante prévia autoriza-
ção do Presidente da República; 

k) movimentar o pesSOlfl-1 lotado no Conselho, de acôrdo com 
a conveniência do serviço, anteéipar e prorrogar o período normal 
de trabalho por mais de uma hora diária, e autorizar turnos de 
trabalho com horário especiftl; 

Z) designar servidores do Conselho para trabalho, missão ou 
estudo em qualquer ponto dQ território nacional e, mediante pré-
via autorização do Presidente da República, no exterior, bem como 
autorizar o estágio de estudantes e de técnicos nos diferentes ser-
viços do Conselho, quando a~sim julgar conveniente; 

m) conceder licença e salário-família, expedir boletins de 
merecimento, aprovar e alterar escalas de férias, determinar a 
instauração de processos administrativos, elogiar e impor penas 
disciplinares, e, de modo geral, dar decisão nos pareceres, proces-
sos e demais papéis que ver.sem sôbre a aplicação da legislação 
geral aos servidores em exercício no Conselho; 

n) organizar e submeter à aprovação do Presidente da Re-
pública as tabelas numéricas de mensalistas e as tabelas de 
ajudas de custo e de diárias a serem concedidas ao pessoal 
em serviço fora da sede do Conselho, bem como propor a cria-
ção ou a alteração de funções; 

o) proceder à livre movJmentação dos crédtitos postos à sua 
disposição no Banco do Brasil, podendo conceder adiantamentos 
a servidores na forma da legislação em vigor; 
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p) autorizar a aquisição de material, requisições de trans-
porte, prestação de serviços e demais despesas relacionadas com 
os trabalhos do Conselho; 

q) autorizar despesas de caráter secreto com investigações, 
sindicâncias, coletas de dados e inf armações, por conta da dota-
ção orçamentária a êsse fim destinada; 

r) visar as fôlhas de pagamento e os demais clocum~ntos 
relativos a despesas com o pessoal da sede do Conselho; · 

s) constituir comissões de estudo, de inquérito, ou especiais, 
e expedir portarias, instruções e ordens de serviço; 

t) despachar com o Presidente da República e comunicar-se 
diretamente com qualquer autoridade pública; 

u) apresentar anualmente ao Presidente da República rela-
tório circunstanciado das atividades do Conselho Nacional do Pe-
tróleo e solicitar as medidas que considere necessárias ao regular 
funcionamento do mesmo; 

v) determinar ou autorizar a divulgação de qualquer ato ou 
documento do Conselho; 

w) cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário e 
êste Regimento, bem como exercer as demais atribuições inerentes 
à sua função e não especificadas neste artigo. 

'. Art. 74 - Compete aos conselheiros exercer as atribuições de 
natureza deliberativa contidas no Art. 2.º dêste Regimento, e 
especialmente: 

a) comparecer às sessões do Plenário e requerer a convoca-
ção de sessões extraordinárias, justificando a sua necessidade; 

b) presidir as sessões, nos casos previstos no Art. 8.º, § 1.º, 
dêste Regimento; 

e) estudar e relatar os processos que lhes forem distribuí-
dos, emitindo parecer; 

d) tomar parte nas discussões e votações, apresentar, por 
escrito, emendas ou substitutivos às concluões dos pareceres e pe-
dir vista de processos ou adiamento da discussão; 

e) requerer urgência para a discussão e votação de proces-
sos não incluídos na ordem do dia, bem como preferência nas vota-
ções ou para a discussão de determinado assunto; 

/) apresentar indicações e levantar questões de ordem; 
g) rever as notas taquigráficas e propor retificações à ata 

das sessões; 



-188-

h) solicitar ao Presidente as medidas que considerem ne-
cessárias ao cabal desempenho das suas atribuições. 

Parágrafo único - Aos conselheiros representantes dos Mi-
nistérios militares cabe, outrossim, o direito de recurso previsto 
no Art. 85 dêste Regimento. 

Art. 75 - São atribuições dos diretores de divisão: 
a) tomar parte nas reuniões da Comissão Executiva; 
b) orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos da Divisão; 
e) distribuir os trabalhos pelos órgãos componentes da Di-

visão; 
d) assinar ou visar o expediente que lhes competir; 
e) emitir ou visar pareceres e informações; 
/) baixar instruções para a execução dos serviços internos 

da Divisão; 
g) despachar com o Presidente do Conselho e propor quais-

quer medidas que considerem úteis ao aperfeiçoamento do ser-
viço; 

, 

h) propor as diligências e viagens necessárias à execução 
das atribuições da Divisão e, bem assim, a organização de turnos 
de trabalho com horário e~pecial; 

i) determinar ou autorizar a execução de serviço externo e 
antecipar ou prorrogar, até uma hora diária, o período normal 
de trabalho, fazendo a devida comunicação à Secção do Pessoal; 

j) ,propor a designação de um dos chefes de secção para seu 
substituto eventual; 

k) propor a designação e a dispensa dos ocupantes de fun-
ção gratificada de chefia, bem como dos. respectivos substitutos 
eventuais; 

Z) designar e dispens11r o seu secretário e os encarregados 
de turma, cabendo, ademais, ao diretor da Divisão Administrativa 
a designação e a dispensa do chefe da Portaria e dos encarre-
gados da Pagadoria e do Almoxarifado; 

m) propor a requisiç&,o ou a volta de servidores às respecti-
vas repartições e, bem as~im, a admissão, melhoria, remoção e 
dispensa de extranumeráriqs; 

n) distribuir pelos diferentes serviços o pessoal lotado na 
Divisão, bem como expedir boletins de merecimento e organizar 
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e alterar a escala de férias dos servidores que lhes estiverem dire-
tamente subordinados; 

o) propor a concessão de vantagens aos servidores da 
Divisão; 

p) elogiar os servidores da Divisão e aplicar-lhes penas dis-
ciplinares, até a de suspensão por trinta dias, bem como propor 
ao presidente do Conselho a aplicação de maior penalidade; 

q) dirigir-se, em assuntos da sua atribuição, aos chefes ou 
diretores de repartições públicas; 

r) apresentar relatório anual sôbre as atividades da Divisão. 
Art. 76 - São atribuições do chefe do Gabinete do Presidente: 
a) orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos afetos ao 

Gabinete; 
b) baixar instruções para a melhor orientação dos serviços 

internos do Gabinete; 
e) despachar com o Presidente e propor quaisquer medidas 

que considere úteis ao aperfeiçoamento do serviço; 
d) despachar o expediente que lhe competir, bem como, em 

nome do Presidente, o que êste determinar; 
e) emitir ou visar pareceres e informações; 
/) entender-se com os diretores de divisão e os demais chefes 

de serviço do Conselho sôbre o preparo do expediente destinado 
a despacho do Presidente; 

g) representar o Presidente do Conselho, quando para isso 
designado; 

h) comunicar mensalmente à Secção do Pessoal a freqüên-
cia dos conselheiros às sessões do Plenário e providenciar o res-
pectivo pagamento; 

i) organizar e alterar a escala de férias e expedir boletins 
de merecimento do pessoal do Gabinete; 

j) submeter à decisão do Presidente quaisquer medidas con-
cernentes ao pessoal sob a sua direção; 

k) ter sob a sua guarda a responsabilidade o arquivo da cor-
respondência e demais documentação sigilosa do Conselho; 

Z) superintender a elaboração do relatório anual do Con-
selho; 

m) providenciar quanto à realização das sessões do Plená-
rio e à redação das respectivas atas, bem como orientar e contra-
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lar o serviço de taquigrafia das sessões e promover o expediente 
necessário à execução das deliberações do Plenário; 

n) executar outros encargos e realizar os estudos que lhe 
forem cometidos pelo presidente do Conselho. 

Art. 77 - São atribuições do chefe do Serviço Jurídico: 
a) orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos e estudos afe-

tos ao Serviço Jurídico; 
b) assinar ou visar os pareceres e informações emitidos pelo 

Serviço Jurídico; 
e) 1despachar com o presidente do Conselho e propor quais-

quer medidas que considere úteis ao apeFfeiçoamento d<;> serviço; 
d) baixar instruções para a melhor orientação dos trabalhos; 
e) submeter à decisão do Presidente quaisquer medidas con-

cernentes ao pessoal sob a sua direção e expedir boletins de mere-
cimento, bem como organizar e alterar a escala de férias do pessoal 
lotado no Serviço Jurídicq; 

f) determinar a exe<mção do serviço externo, fazendo a de-
vida comunicação à Secção do Pessoal; 

g) propor a requisiç;ão ou a volta de servidores às respecti-
vas repartições e, bem assim, a admissão, melhoria, remoção e 
dispensa de extranumerários; 

h) colaborar, nos assuntos da sua competência, com os de-
mais órgãos do Conselho; 

i) realizar os estudos de natureza jurídica que lhe forem atri-
buídos pelo presidente do Conselho. 

Art. 78 - Compete aos chefes de secção: 
a) distribuir os trabalhos aos subordinados, orientando e fis-

calizando a sua execução; 
b) examinar os trabalhos realizados e submetê-los, com o 

seu parecer, à apreciação do Diretor; 
e) velar pela disciplina nas salas de trabalho; 
d) expedir boletins ele merecimento, bem como submeter ao 

Diretor a escala de férias dos servidores da Secção; 
e) apresentar relatório mensal dos trabalhos da Secção; 
f) realizar os estudos e executar os encargos que lhes forem 

determinados pelo diretor da Divisão. 



-191-

Art. 79 - Incumbe aos secretários de diretor: 
a) atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o 

diretor da Divisão; 
b) representar o diretor, quando para isso designados; 
e) redigir a correspondência do Diretor; 
d) manter estreita colaboração com o encarregado da Turma 

de Administração; 
e) exef:utar quaisquer outros encargos que lhes forem atri-

buídos pelei Diretor. 
Art. 80 - Incumbe aos encarregados de turma de admi-

nistração: 
a) distribuir os trabalhos aos subordinados, orientando e fis-

calizando a sua execução; 
b) examinar os trabalhos realizados e submetê-los ao diretor 

da Divisão; 
e) velar pela disciplina nas salas de trabalho; 
d) organizar e submeter ao diretor da Divisão a escala de 

férias dos servidores da Turma; 
e) providenciar quanto às demais atribuições da Turma e 

desincumbir-se de ,outros encargos de natureza administrativa que 
lhes forem atribuídos pelo diretor da Divisão. 

Art. 81- Compete ao encarregado da Turma de Transportes: 
a) determinar os plantões e a escala de serviço dos moto-

ristas e do pessoal incumbido da limpeza e conservação dos veí-
culos dos Conselho; 

b) velar pela correta apresentação dos motoristas e pelo per-
feito preenchimento das fichas de contrôle dos veículos a serviço 
do Conselho; 

e) controlar o fornecimento e o consumo de combustível, 
lubrificante e pneumáticos, bem como do material destinado à 
limpeza e conservação dos veículos; 

d) providenciar quanto ao perfeito funcionamento e apre-
sentação dos veículos, verificando e comunicando ao diretor da 
Divisão Administrativa os defeitos observados; 

e) velar pela perfeita execu,ção dos serviços de reparos e 
de substituição de peças, bem como certificar a prestação dos ser-
viços e a colocação das peças; 
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f) organizar e submeter ao diretor da Divisão Administrati-
va a escala de férias do pessoal sob a sua direção; 

g) velar pelo exato cumprimento dos demais encargos atri-
buídos à Turma de Transportes. 

Art. 82 - Incumbe ao chefe da Portaria: 
a) determinar os plantões e a escala diária do pessoal da 

Portaria, de acôrdo com as necessidades do serviço; 
b) atender, com presteza, às reclamações e solicitações do 

Presidente, conselheiros, diretores e demais chef'.'.i., i1·\l.e serviço 
do Conselho; 

e) velar pela correta apresentação dos porteiros, serventes 
e mensageiros, providenciando sôbre os respectivos uniformes; 

d) providenciar quanto ao material necessário aos serviços 
de limpeza e conservação das dependências da sede do Conselho; 

e) :comunicar ao diretor da Divisão Administrativa qualquer 
anormalidade verificada; 

f) organizar e subfi1ieter ao diretor da Divisão a escala de 
férias do pessoal lotado n~ Portaria; 

g) velar pelo exato cumprimento das demais atribuições da 
Portaria. 

Art. 83 - Aos demais servidores compete: 
a) cumprir com zêlo, pontualidade e discrição os seus deve-

res e as ordens que lhes forem transmitidas, observando os prazos 
marcados para a execução dos trabalhos; 

b) zelar pela conservação e pelo bom aproveitamento do ma-
terial e das máquinas e aparelhos de que se utilizarem. 

'fÍTULO QUARTO 

Disposições gerais 

Art. 84 - As decisões do Conselho Nacional do Petróleo serão 
publicado no Diário Ofic~al da União e, em seguida comunica-
das diretamente aos interessados, com indicação da publicação, 
delas cabendo recurso para o Presidente da República dentro do 
prazo de trinta dias a contar da data do envio da comunicação. 

Parágrafo único - Das comunicações expedidas deverá ser 
exigido o competente recibo ou aviso postal de recebimento 
(recibo AR) . 
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Art. 85 - Aos conselheiros representantes dos Ministérios 
militares, isolada ou conjuntamente, caberá o direito de, sem de-
claração de motivos, recorrer, com efeito suspensivo, para o Presi-
dente da República, de qualquer decisão do Conselho que possa 
afetar a defesa ou a segurança militar do País. 

Art. 86 - Os conflitos de atribuições entre o Plenário e o 
Presidente do Conselho ou a Comissão Executiva serão soluciona-
dos pelo Presidente da República. 

Art. 87 - Os casos omissos dêste Regimento serão resolvidos 
pelo Plenário . 

Art . 88 - Aos servidores do Conselho Nacional do Petróleo 
é vedado divulgar de qualquer modo, sem prévia autorização do 
Presidente, quaisquer dados concernentes às atividades do Con-
selho e aos assuntos que lhes digam respeito, e que chegarem 
ao conhecimento dos mesmos em virtude das funções que exer-
çam. 

("Diário Oficial" de 10-4-51) . 
* * * 

DECRETO N.0 29.537, DE 8-5-lll51 

Reserva à União zona presumidamente petrolífera nos Estados da Bahia 
e de Sergipe. 

O Presidente da República, tendo em vista o Art. 27 do De-
creto-lei n.º 3. 236, de 7-5-1941, e usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 87, Inciso I, da Constituição, decreta: 

·Art. 1.º - Fica reservada à União, como zona presumidamen-
te petrolífera, dentro da qual não se outorgarão autorizações de 
pesquisa ou lavra, a faixa sedimentar dos Estados da Bahia e de 
Sergipe, delimitada, a oeste, pelo meridiano verdadeiro de trinta e 
nove graus (39º); a Leste, pelo meridiano verdadeiro de trinta e 
sete graus e trinta minutos (37° 30'); ao Norte, pela Margem di-
reita do Rio São Francisco, na extensão compreendida entre aquêles 
meridianos; e ao Sul, pelo arco de circunferência de sessenta qui-
lômetros (60 km) de raio a que se refere o Art. l.º do Decreto 
n.º 3. 701, de 8-2-1939, desde a sua interseção, ao Oeste, com o me-
ridiano verdadeiro de trinta e nove graus (39º) até encontrar, a 
Leste, a linha da costa, e por esta linha até a sua interseção com o 
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meridiano verdadeiro de trinta e sete graus e trinta minutos 
(37º30'). 

Art. 2.o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 8 de maio de 1951; 130.0 da Independência e 

63.º da Repbúlica. 
GETÚLIO VARGAS 

Francisco Negrão de Lima 
Horácio Lafer 
João Cleofas 

("Diârio Oficial" de 9-5-51) . 
* * * 

DECRETO N.0 29.577, DE 23-5-1951 

Declara a utilidade pública da desapropriação dos imóveis que menciona~. 
necessários à instalação da Refinaria de Petróleo de Cubatão•. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 87, Inciso I, d.a Constituição e tendo em vista o dis-
posto no Art. 5.0 , Letra h, do Decreto-lei n.º 3. 365, de 21-6-1941, 
combinado com o Art. 1.º do Decreto-lei n.º 395, de 29-4-1938, de-
creta: 

Art. 1.º - Fica declarada a utilidade pública da desapropria-
ção dos imóveis abaixo di,scriminados, com as construções e ben-
feitorias neles existentes, situados no Município de Cubatão, Es-
tado de São Paulo: 

a) uma faixa de terras compreendida entre o Rio Cubatão e 
a faixa de transmissão da Light & Power Company, tendo como 
divisa Leste a divisa com a antiga Vila Bruncken, hoje de proprie-
dade da Refinaria de Petróleo de Cubatão e como divisa Oeste 
um córrego sem nome que deságua no Rio Cubatão, cêrca de 480 
metros da divisa Leste acima mencionada, sôbre o mesmo rio. 
Esta área tem cêrca de 188. 800 metros quadrados. 

b) uma área na região do Cruzeiro a Oeste da estrada que 
liga Santos a Cubatão e que no trecho que atravessa o Município 
de Cubatão denominou-se Avenida 9 de Abril, abrangendo os an-
tigos Lotes, 168, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 e mais uma área entre 
a antiga Vila Bruncken e p Lote 179, tendo como divisa: ao Norte 
a faixa de transmissão da Light & Power Company, ao Sul os anti-
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gos Lotes 169, 170 e 172 e a Leste a Avenida 9 de Abril; e a Oeste 
a divisa dos terrenos já adquiridos pela Refinaria de Petróleo de 
Cubatão. Esta área tem cêrca de 92. 000,00 metros quadrados. 

e) uma gleba de terras ao Sul do Rio Cubatão, com testada 
para a rua Joaquim Miguel Couto, assim discriminada: começa 
em ponto da linha de testada direita da rua Joaquim Miguel Cou-
to, distante cêrca de 847,00 m do meio-fio esquerdo da Avenida 
9 de Abril. Acompanha a referida linha de testada numa distân-
cia de 299,00 m, defletindo daí para a direita com 90º23' numa 
extensão de 339,95 m até um ponto situado no pé do morro ai 
existente; dêste ponto deflete para a direita com 11053• numa ex-
tensão de 316,90 m e daí deflete ainda para a direita com 11°41', 
numa extensão de 99,73 m, até um ponto da margem direita do 
Rio Cubatão. Dêste ponto acompanha a referida margem do Rio 
Cubatão numa extensão de, aproximadamente, 478,00 m, de onde 
deflete para a direita com 60º18' numa extensão de 344,76 m, daí 
deflete para a direita com 36º45' numa extensão de 157,00 m, 
depois para a esquerda com 7º35' numa extensão de 75,20 m e 
finalmente deflete para a esquerda com 14º48', encontrando, à 
distância de 95,40 m, o ponto de partida. Esta área tem uma su-
perfície de cêrca de 272 .668 metros quadrados, abrangendo pro-
priedades dos Srs. Francisco e Júlio Cunha. 

Art. 2.º - Destinam-se os referidos imóveis à integração da 
área necessária à instalação da Refinaria de Petróleo de 45 .000 
barris diários a cargo do Conselho Nacional do Petróleo. 

Art. 3.º - E' declarada a urgência da desapropriação, nos 
têrmos do Art. 15 do citado Decreto-lei n.0 3. 365, ficando o Con-
selho Nacional do Petróleo autorizado a efetivá-la na forma do 
Art. 10 do mesmo Decreto-lei n.º 3.365. 

Art. 4.º - O presente decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 23 de maio de 1951; 130.º da Independência 
e 63.º da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Francisco Negrão de Lima 
("Diário Oficial" de 26-5-51) . 
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* * * 
DECRETO N.0 30.161, DE 12-11-1951 

Dispõe sôbre órgãos técnicos de expl-Oração de petróleo. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 87, Inciso I, da Constituição e nos têrmos dos Arts. 7.o, 
§ 3.º, e 13 do Decreto-lei n.º 538, de 7-7-1938, decreta: 

Art. 1.º-0 Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, como 
Superintendente Geral da Comissão Executiva, de que trata o§ 3.º 
do Art. 7.0 do Decreto-lei n.o 538, de 7-7-1938, tem a seu cargo a 
direção da Divisão Técnica. 

Art. 2.º - São incorporados à DivisãQ Técnica a que se refere 
o artigo anterior e, por conseguinte, ficam diretamente subordina-
dos ao Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, os seguintes 
órgãos: 

a) Comissão de Constituição da Refinaria Nacional de Pe-
tróleo S. A. (Mataripe); 

1 

b) Comissão da Refiµaria de Petróleo de Cubatão; 
c) Comissão de Aqui~ição de Petroleiros; 
d) Administração da Frota Nacional de Petroleiros; 
e) Comissão de Industrialização do Esquisto Betuminoso; 

Parágrafo único. O Bresidente do Conselho Nacional do Pe-
tróleo expedirá as ordens e instruções necessárias à efetiva incor-
poração e ao funcionamento dos órgãos referidos neste artigo. 

Art. 3.0 -O Presidente do Conselho Nacional do Petróleo apre-
sentará ao Presidente da ~epública no prazo de sessenta dias a 
contar da publicação dêste Decreto um anteprojeto de lei destinado 
a reorganizar as atividades governamentais no domínio da explo-
ração do petróleo. 

Art. 4.0 - Ficam expressamente revogadas as disposições dos 
decretos e atos que colidirem com a execução dêste Decreto. 

Art. 5.0 - Êste Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1951; 130.0 da Independência 
e 63.0 da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Francisco Negrão de Lima 
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* * * 
DECRETO N.0 30.955, DE 7-6-1952 

Disp6e sôbre funções consideradas de car.áter ou interêsse militar. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 87, Inciso 1, da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 São consideradas de caráter ou de interêsse militar, 
para efeito do disposto nos Arts. 24, Letra e, e 29 Letra i, da Lei 
n.0 1.316, de 20-1-1951, as seguintes funções: 

a) No Exército: 

1. Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e 
o respectivo Ajudante de Ordens; 

2. Comandante e Instrutores do Corpo de Bombeiros do Dis-
trito Federal; 

3. Comandante da Polícia Militar dos Estados e Territórios 
Federais; 

4. Diretor de Instrução, Instrutores Chefes, Instrutores e Au-
xiliares de Instrução nas Polícias Militares; 

5. Instrutor, Auxiliar de Instrutor ou Aluno de cursos em 
estabelecimentos de ensino pertencentes aos Ministérios da Ma-
rinha e da Aeronáutica, bem como Oficiais postos à disposição de 
Organizações dêsses Ministérios; 

6. De direção ou orientação técnica em estabelecimentos ci-
vis produtores de material de interêsse para o Exército, assim con-
siderados pelo Govêrno Federal, inclusive em departamentos, au-
tarquias ou emprêsas mistas onde a União fôr a maior interessada, 
tendo por objetivo a pesquisa, lavra e o refino do petróleo; 

7. De pesquisas sôbre pólvoras, explosivos, energia atômica 
e engenhos militares em estabelecimentos civis ou institutos cien-
tíficos, reconhecidos para êsse fim pelo Govêrno Federal. 

b) Na Marinha: 
1. Instrutor, Auxiliar de Instrutor ao Aluno de curso em es-

tabelecimentos de ensino pertencentes aos Ministérios da Guerra 
e da Aeronáutica, bem como Oficiais postos à disposição de Orga-
nizações dêsses Ministérios; 
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2. De direção ou orientação técnica em estabelecimentos ci-
vis produtores de material de interêsse para a Marinha, assim 
considerados pelo Govêrno Federal, inclusive em departamentos, 
autarquias ou emprêsas mistas onde à União fôr a maior interessa-
da, tendo por objeto a pesquisa lavra e o refino do petróleo; 

3. De pesquisas sôbre pólvoras, explosivos, energia atômica 
e engenhos navais em estabelecimentos civis ou institutos cientí-
ficos, reconhecidos para êsse fim pelo Govêrno Federal. 

c) Na Aeronáutica: 

1. Instrutor, Auxiliar de Instrutor eu Aluno de cursos em es-
tabelecimentos de ensino pertencentes aos Ministérios da Guerra 
e da Marinha, bem como Oficiais postos à disposição de Organiza-
ções dêsses Ministérios; 

2. De vôo ou de assistência técnica a material de vôo per-
tencente ou à disposição de organizações de outros Ministérios, ou 
de Governos Estaduais; 

3 . De direção ou de orientação técnica em estabelecimentos 
civis produtores de materiftl de interêsse para a Aeronáutica, assim 
considerados pelo Govêrno Federal, inclusive em departamentos, 
autarquias ou emprêsas mistas onde a União fôr a maior interessa-
da, tendo por objeto a pesquisa, lavra e o refino do petróleo. 

4. Da pesquisa sôbr~ pólvoras, explosivos, energia atômica e 
engenhos aeronáuticos em estabelecimentos civis ou institutos cien-
tíficos, reconhecidos para êsse fim pelo Govêrno Federal. 

Art. 2.º O presente Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 7 de junho de 1952, 131.º da Independência 
e 64.º da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Francisco Negrão de Lima 
Renato de Almeida Guillobel 
Ciro Espírito Santo Cardoso 
Nero Moura 

("Diário Oficial", de 16-~-52) . 
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* * * 
DECRETO N.0 31.062, DE 2-7-1952 

Reserva à União áreas presumidamente petrolíferas nos Estados de São 
Paulo e Paraná. 

O Presidente da República, tendo em vista o Art. 27 do Decre-
to-lei n.0 3. 236, de 7-5-1941, e usando da atribuição que lhe confe-
re o Art. 87, Inciso I, da Constituição, decreta: 

Art. 1.0 Ficam reservadas à União, como áreas presumidamen-
te petrolíferas, dentro das quais não se outorgarão autorizações de 
pesquisa ou lavra: duas âreas sedimentares dos Estados de São 
Paulo e Paraná delimitadas respectivamente: pelos meridianos de 
quarenta e sete graus e cinqüenta e três minutos e quarenta e oito 
graus e vinte e quatro minutos, oeste de Greenwich (47.º 53' e 48.0 

24', W. Gr.), e os paralelos de vinte e três graus e vinte e três graus 
e trinta e três minutos, sul (23.0 00' e 23.º 33', S); pelos meridianos 
de quarenta e nove graus e quarenta e cinco minutos e cinqüenta 
graus, oeste de Greenwich (49.0 45' e 50.0 00', W. Gr.), e os paralelos 
de vinte e três graus e vinte e três graus e vinte minutos, Sul 
(23.0 00' e 23.0 20', S.). 

Art. 2.0 • O presente decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 2 de julho de 1952; 151.0 da Independência e 
64.º da República. 

GETÚLIO VARGAS 

Horácio Lafer 
João Cleofas 

("Diário Oficial" de 4-7-52) . 
* * * 

DECRETO N.0 31.139, DE 17-7-1952 

Dispõe sôbre o pessoal do Conselho Nacional do Petróleo. 

O Presidente da República usando da atribuição que lhe con-
fere o Art. 87, Item I, da Constituição, e tendo em vista o que 
dispõe o Art. 5.º do Decreto-lei n.º 1.143, de 9-3-1939, o Decreto-lei 
n.0 30 .161, de 12-11-1951 e o Decreto-lei n.º 5. 452, de 1-5-1943, de-
creta: 

Art. 1.0 - Os serviços a cargo do Conselho Nacional do Petró-
leo serão executados: 
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a) - por pessoal requisitado, nos têrmos do Art. 4.º do Decre-
to-lei n.0 1.143, de 9-3-1939; 

b) - por pessoal extranumerário, admitido na forma da le-
gislação em vigor; 

c) - por pessoal empregado, que ficará sujeito ao regime pre-
visto no Decreto-1.ei n.0 5.452, de 1-5-1943. 

Art. 2.º - O pessoal empregado, a que se refere a alínea o do 
artigo anterior, será utilizado exclusivamente nos trabalhos de pes-
quisa, exploração, transporte e industrialização de petróleo, bem 
como na realização de outros empreendimentos e encargos de na-
tureza industrial, relacionados com o abastecimento nacional de 
petróleo e executados diretamente pelo Conselho e órgãos subor-
dinados. 

§ l.º - Para os efeitos do Art. 5.0 do Decreto-lei n.º 1.143, 
de 1939 os limites máximos dos salários do pessoal empregado 
serão aprovados pelo Pre'sidente da República, mediante proposta 
do Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, tendo em vista 
a natureza de cada atividade, as condições do mercado do tra-
balho local e as peculiaridades atinentes ao exercício da função. 

§ 2.º - Admissão, mpvimentação, dispensa e demais atos rela-
tivos ao pessoal empregado, serão processados de acôrdo com as ins-
truções que forem baixa~as pelo Presidente do Conselho. 

§ 3.º - Os serviços elos órgãos técnicos e administrativos cen-
trais do Conselho continµarão a ser executados por servidores re-
quisitados e pessoal extn+numerário. 

Parágrafo único - Ftessalvado o caso de designação para che-
fia de caráter técnico, o pessoal empregado não poderá ter exer-
cício nos órgãos centrais a que se refere êste artigo, sob pena de 
responsabilidade funciorn.:i.l e financeira de quem autorizar a irre-
gularidade ou nela cons(lmtir. 

Art. 4.0 - São consideradas extintas, à medida que vagarem, 
as funções de extranumerário de menor referência existentes nos 
serviços regionais do Conselho. 

Parágrafo único - A.os servidores que solicitarem dispensa das 
funções que ocupam para o fim de ingressarem na categoria de pes-
soal encarregado, será assegurada a contagem do tempo de serviço 
prestado como extranum~rário. 

http:Decreto-1.ei
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Art. 5.º - :&:ste Decreto entrará em vigor na data da sua pu-
blicação. 

Art. 6.º - Fica sem efeito o Decreto n.0 30. 991, de 16-7-1952. 
Art. 7.º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, em 17 de julho de 1952, 131.º da Independência 

e 64.º da República. 
GETÚLIO VARGAS 

Francisco Negrão de Lima 
("Diário Oficial" de 19-7-52) . 

* * * 

DECRETO N.0 28.661, DE 10-9-1950 

Cria a Comissão de Industrialização do Xisto Betuminoso e dá outras pro-
vidências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o Art. 87, Inciso I, da Constituição, e nos têrmos do Art. 
13 do Decreto-lei n.º 538, de 7-7-1938, e da decisão do Conselho de 
Segurança Nacional, em sessão de 28 de agôsto de 1950, decreta: 

Art. 1.º Fica criada a Comissão de Industrialização do Esquis-
to Betuminoso, subordinada ao Presidente da República, por inter-
médio da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

Art. 2.º A Comissão de Industrialização do Esquisto Betumi-
noso submeterá à aprovação do Presidente da República o plano de 
realizações das suas finalidades. 

§ 1.º. A Comissão assinará os contratos para aquisição de 
materiais, equipamentos e construção das instalações para indus-
trialização do esquisto betuminoso, mediante prévia autorização do 
Presidente da República. 

§ 2.0 • A Comissão, no exercício de suas atividades, realizará, 
no País e no estrangeiro, as diligências que se tornarem necessárias, 
requisitando servidores civis e militares na forma da Lei. 

Art. 3.0 • As despesas da Comissão e as necessárias às aqui-
sições de terrenos, maquinismos e demais utilidades indipensáveis 
à exploração do esquisto do Vale do Paraíba e respectivas instala-
ções, correrão à conta dos recursos previstos na Lei n.0 1.102, de 
18-5-1950. 
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* * * DECRETO N.0 24.642, DE 10-7-1934 

Decreta o Código de Minas. 

O Chefe do Govêrno Provisório da República dos Estados 
Unidos do Brasil, usando das atribuições que lhe confere o Art. 1.º 
do Decreto n.º 19. 398, de 11-11-1930, e: 

Considerando que se torna necessário consolidar em um só 
corpo de doutrina os dispositivos de leis e regulamentos expedidos 
em diversas épocas e que até data vinham regulando a indústria 
extrativa mineral; 

Considerando a imperiosa necessidade de remover os obstáculos 
e embaraços criados ao racional aprovei~amento das riquezas do 
sub-solo, pelo estado legal de condomínio generalizado e outras 
causas; 

Considerando que o desenvolvimento da indústria mineira está 
na dependência de medidas que facilitem, incentivem e garantam 
as iniciativas privadas nos trabalhos de pesquiza e lavra dessas 
riquezas; ' 

Considerando que, com a reforma por que passaram os ser-
viços afetos ao Ministério d;a. Agricultura, está o govêrno aparelhado 
por seus órgãos competent~s a ministrar assistência técnica e ma-
terial, indispensável à COJ1.Secução de tais objetivos; 

Resolve: 
Decretar o seguinte C9digo de Minas, cuja execução compete 

ao Ministério da Agricultu;ra e que vai assinado pelos ministros de 
Estado: 

CóDIGO DE MINAS DA REPúBLICA DOS ESTADOS  
UNIDOS DO BRASIL  

Jazidas e minas, sua classificação e aproveitamento 

Art. 1.0 - Para efeitos dêste código há que distinguir: 
1 - Jazidas, isto é, m~ssa de substâncias minerais, ou fósseis, 

existentes no interior ou na superfície da terra e que sejam ou ve-
nham a ser valiosas para a indústria; 

II - Mina, isto é, a jazida na extensão concedida, o conjunto 
dos direitos constitutivos dessa propriedade, os efeitos da explo-
ração e ainda o título e co:p.cessão que a representam. 
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Art. 2.0 - As jazidas que constituem objeto dêste código se 
classificam como segue: 

Classe I, dos minérios metálicos em suas jazidas primárias; 
Classe II, dos minérios metálicos em jazidas de aluviões de 

várzeas antigas ou recentes; 
Classe III, dos minérios metálicos em aluviões de leitos de 

rios; 
Classe IV, dos minérios e minerais não metálicos em suas 

jazidas primárias; 
Classe V, dos minérios e minerais não metálicos em jazidas 

de aluviões de várzeas antigas ou recentes; 
Classe VI, dos minérios e minerais não metálicos em aluviões 

de leitos de rios ou em praias de mar; 
Classe VII, dos minérios terrosos; 
Classe VIII, dos combustíveis fósseis sólidos; 
Classe IX, das rochas betuminosas e pirobetuminosas; 
Classe X, do petróleo e gases naturais; 
Classe XI, das fontes de águas minerais, termais e gasosas. 
Parágrafo único. Quaisquer dúvidas relativas à classificação 

de jazidas serão resolvidas pelo Departamento Nacional da Produ-
ção Mineral. 

Art. 3.º - O aproveitamento das jazidas, quer do domínio 
público, quer do domínio particular, far-se-á pelo regime de autori-
zações e concessões instituido neste Código. 

§ 1.º - Independem de autorização ou concessão do poder 
público, sem prejuizo do disposto no Art. 89, as minas que estejam 
sendo lavradas na data da publicação dêste Código desde que se-
jam manifestadas na forma e prazo prescritos no Art. 10 e en-
quanto não cesse a lavra; cessada a lavra, cairão no regime dêste 
Código; 

§ 2.0 - Também ficam excetuadas as jazidas de substâncias 
minerais próprias para construção, cujo aproveitamento só de-
penderá dos respectivos proprietários, observados os regulamentos 
administrativos; 

§ 3.0 - Quando alguma das substâncias a que alude o Pará-
grafo 2.0 , tiver aplicação a qualquer ramo de indústria fabril ou 
às construções de interêsse público, poderá cair no regime de auto-
rizações e concessões instituído neste Código, ouvido o Departa-
mento Nacional da Produção Mineral. 
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§ 4.º - Na hipótese prevista no § 3.0 , caberá ao proprietário 
o direito de que trata o Art. 6.0 • 

§ 5.º - As autorizações de pesquisa e concessões de lavra 
serão conferidas exclusivamente a brasileiros e a emprêsas orga-
nizadas no Brasil. 

§ 6.º - Ao proprietário da jazida será assegurada: 
a) preferência para a respectiva lavra; 
b) ou uma razoável coparticipação nos lucros quando a la-

vra for concedida a outrem. 

CAPíTULO II 

Propriedade das jazidas e minas 

Art. 4.0 - A jazida é bem imóvel e tida como coisa distinta 
e não integrante do solo ou subsolo, em que está encravada. Assim 
a propriedade da superfície abrangerá a do subsolo, na forma do 
direito comum, excetuadas, porém, as substâncias minerais ou 
fósseis úteis à indústria. ' 

§ 1.º - A propriedade mineral reger-se-a pelos mesmos prin-
cípios da propriedade comum, salvo as disposições especiais dêste 
Código. 

§ 2.º - As jazidas de substâncias minerais próprias para 
construção, enquanto na forma dêste Código estejam fora do seu 
regime (Art. 3.º, § 2.º), seguem o do direito comum em tôda a sua 
extensão. 

Art. 5.º - As jazidas conhecidas pertencem aos proprietários 
do solo, onde se encontrem, ou a quem fôr por legítimo título. 

§ 1.º - As jazidas desconhecidas, quando descobertas, serão 
incorporadas ao patrimônio da nação, como propriedade impres-
citível e inalienável. 

§ 2.º - Só serão copsideradas conhecidas, para os efeitos 
dêste Código, as jazidas qqe forem manifestadas ao poder público 
na forma e prazo prescritos no Art. 10. 

Art. 6.0 - O direito do proprietário sôbre a jazida limita-se à 
preferência na concessão da lavra ou à coparticipação, que êste 
Código estipular, nos resultados da exploração. 

Parágrafo único. No caso de condomínio só terá lugar o di-
reito da preferência à concessão da lavra se houver acôrdo entre 
todos os condomínios; na hipótese contrária, bem como no caso 
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da propriedade em litígio, só subsistirá o direito de coparticipação 
nos resultados da exploração, entendendo-se por proprietário, para 
êsse efeito, o conjunto dos condomínios. 

Art. 7.0 - O direito do concessionário de lavra é o de uma pro-
priedade resolúvel na forma da concessão e dêste Código. 

Parágrafo único. Quando o concessionário fôr o proprietário 
da jazida, resolvida a propriedade, subsistirá o seu direito à copar-
ticipação nos resultados da exploração. 

Art. 8.º - Numa mina em atividade consideram-se ainda imó-
veis, além da jazida, a parte integrante dela: 

I, as coisas destinadas à exploração, com o caráter de perpe-
tuidade, como as construções, máquinas, aparelhos, instrumentos; 

II, os animais e veículos empregados no serviço interior da 
concessão, seja superficial ou subterrâneo; 

III, as provisões necessárias para os trabalhos que se levam 
na mina, pelo prazo de cento e vinte (120) dias. 

Art. 9.0 - A mina pro-derelicto ou extinta na concessão por 
qualquer das causas previstas nêste Código, é dada por acabada 
e considerado extinto o seu anterior registro, podendo ser con-
cedida a outro empresário pelo poder público. 

Art. 10 - Os proprietários das jazidas conhecidas e os interes-
sados na pesquisa e lavra delas por qualquer título válido em di-
reito serão obrigados a manifestá-las dentro do prazo de um (1) 
ano contado da data da publicação dêste Código e na seguinte 
forma: 

II, terão que produzir, cada qual por si, uma justificação no 
juízo do fôro da situação da jazida, com a assistência do órgão do 
Ministério Público consistindo dita justificação, para uns e outros, 
na prova da existência, natureza e condições da jazida por teste-
munhas dignas de fé, e da existência, natureza e extensão dos seus 
direitos sôbre a jazida por documentos com eficiência probatória, 
devendo entregar-se à parte os autos independentemente de tras-
lado; 

II, terão que apresentar ao Govêrno Federal a justificação ju-
dicial de que trata o N.0 1 e mais os dados sôbre a existência, na-
tureza e condições da jazida de que se ocupam os seguintes. 

III, em se tratando de mina: 
a) estado, comarca, município, distrito e denominação das 

terras em que está situada a mina; 
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b) breve histórico da mina, desde o início da exploração, ou, 
pelo menos, nos últimos anos; 

e) breve descrição das instalações e obras de arte, subterrâ-
neas e superficiais, destinadas à extração e ao tratamento do mi-
nério; 

d) quantidade e valor dos minerais ou dos metais extraídos 
e vendidos anualmente, desde o início da exploração ou, pelo menos, 
nos últimos anos; 

e) nome da emprêsa que a explora e a que título;  
f) nome ou nomes dos proprietários do solo;  
IV, em se tratando de jazida:  
a) estado, comarca, município, distrito e denominação das  

terras em que está situada a jazida; 
b) natureza da jazida, descrita em condições de poder ser 

esta classificada de acôrdo com o Art. 2.º; 
e) provas da existência da jazida, a saber: um caixote com 

amostras do minério (em 1garrafas, se se tratar de substâncias 
líquidas ou gasosas), plantar da jazida (embora tosca, mas de pre-
ferência em escala métric131-), e, sendo possível, relatórios, pare-
ceres, fotografias e mais esclarecimentos sôbre a existência da 
jazida; 

d) modo de ocorrêncift da jazida, isto é, descrição (quanto 
mais minuciosa, melhor) qa jazida e seus arredores, e a área, 
embora aproximada em metros quadrados, ocupada pela jazida 
ou seus afloramentos, onde quer que o minério seja notado à sim-
ples vista ou por escavações superficiais; 

e) situação topográfica da jazida, isto é, distância e obstá-
culos de comunicação a vencer entre a jazida e o caminho mais 
próximo, natureza dêsse caminho e sua distância até encontrar 
o ponto mais acessível servido por estrada de ferro ou de rodagem, 
ou por pôrto de embarque em rio ou mar, e, sendo possível, uma 
planta (embora tosca de preferência em escala métrica) que re-
presente o que acaba de ser dito; 

f) nome ou nomes dos proprietários do solo e dos interessados 
na jazida a outro título que não o de propriedade e a que título 
o são. 

Art. 11 - O proprietário ou interessado que não satisfizer as 
exigências do Art. 10 perderSJ, ipso facto todos os seus direitos sôbre 
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a jazida, que será considerada desconhecida na forma do Parágrafo 
2.º do Art. 5.0 

• 

Art. 12 - O proprietário ou interessado que satisfizer, dentro 
do prazo legal, as exigências do Art. 10, terá direito à concessão de 
lavra da jazida pertinente ao seu caso, precedida da autorização 
de pesquisa, se houver necessidade. 

§ 1.0 - :aisses títulos estão sujeitos ao mesmo processo e con-
dições dos títulos ordinários. 

§ 2.º - Quando concorrerem o proprietário e o interessado, a 
concessão ou a autorização será comum aos dois, entendendo-se 
substabelecidas em dita concessão ou autorização as relações ju-
rídicas existentes entre ambos, se não chegarem a novo acôrdo. 

T1TULO II 

CAPÍTULO 1 

Autorização de pesquisa 

Art. 13 - O direito de pesquisar substâncias minerais no ter-
ritório nacional, seja em terras do domínio público, seja em terras 
do domínio particular, institui-se por autorização do Govêrno da 
União, salvo os casos previstos no Título VI e legalmente insti-
tuído impõe-se ao proprietário ou possuidor do prédio onde se 
haja de efetuar a pesquisa. 

Art. 14 - Por pesquisa entendem-se os trabalhos necessários 
para o descobrimento da jazida e o conhecimento do seu valor 
econômico, a abrangerão duas fases distintas: 

1, a de prospecção, ou seja, os trabalhos de reconhecimento 
geológico e mais investigações feitas à superfície; e 

II, a de pesquisa propriamente dita, ou seja, os trabalhos no 
subsolo, desde as escavações superficiais até os furos de sonda e 
abertura de poços e galerias. 

,Art. 15 - Os proprietários ou possuidores do solo são obrigados, 
contra reparação integral e prévia do dano, a permitir sejam exe-
cutados os trabalhos de pesquisa, sendo que os de prospecção, in-
clusive medições, levantamento de planta, colheita de amostras e 
outros semelhantes, independem de indenização. 

§ l.º - O dano, não havendo acôrdo entre as partes, será 
fixado por perícia de arbitramento e só será imputável ou autori-
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zado quando êste começar os trabalhos de pesquisa propriamente 
dita. 

§ 2.º - O arbitramento será regulado na forma do sistema 
instituído no Decreto n.º 737, de 25-11-1850, permitidos, todavia, em-
bargos à sentença que o julgar, de qualquer natureza, e especial-
mente embargos consistentes em ter sido excessiva ou insuficiente 
a avaliação, embargos êsses que serão processados e julgados con-
forme o direito comum que rege as praças em execução de senten-
ça, cabendo agravo da sentença que o julgar e não ficando portanto 
livre às partes o recurso à via ordinária. 

§ 3.º - Fixado como coisa julgada o valor da indenização e 
satisfeito o pagamento, ou mediante aceitação dêle e quitação dada 
pelo credor, ou, no caso de recusa do credor e em outros que a lei 
permite, mediante o depósito em pagamento da quantia corres-
pondente, feito a requerimento do interessado e com citação ·do 
credor, os embargos admissíveis a depósito desta espécie na forma 
do direito comum e que forem aceitos, até serem julgados, não te-
rão efeito suspensivo nos trabalhos de pesquisa se o embargado 
prestar fiança idônea, nos atitos, à sua responsabilidade. 

Art. 16 - As autoridades locais administrativas, a requeri-
mento do interessado e devidamente instruidas, quer na fase de 
prospecção, quer na fase de pesquisa própriamente dita, depois da 
consignação judicial (depós~to em pagamento) a que alude o Pa-
rágrafo 3.º do artigo anteripr, são obrigadas a prestar mão forte 
ao autorizado, havendo necessidade para a consecução dos seus fins, 
ou seja, a execução dos tral:,ialhos. 

Art. 17 - Ao autorizado que ultimar os trabalhos de pesquisa 
fica assegurado o direito à concessão da lavra, na forma dos Arts. 
21 a 24. 

Art. 18 - A autorização ou direito de pesquisar será concedido 
a requerimento do interessado, por intermédio do Ministério da 
Agricultura, ouvido o Departamento Nacional da Produção Mine-
ral, salvo os casos previstos no Título VI. 

§ l.º - Será expedida por decreto, no qual se nomearão as 
propriedades superficiais por ela atingidas ou se designará por 
limites ou confrontações, a superfície que fôr. 

§ 2.0 - O pretendente fornecerá os dados necessários para o 
preenchimento da formalidade anterior e indicará as substâncias 
minerais que pretende pesquisar. 
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§ 3.º - Justificará, se o Govêrno entender, que os indivíduos a 
serem encarregados dos trabalhos têm para êle as necessárias ha-
bilitações, bem como a suficiência de fundos de que dispõe. 

§ 4.º - O título, que será uma via autêntica do decreto de au-
torização, pagará, de sêlo, a quantia que, na forma da lei, fôr fi-
xado no mesmo decreto. 

§ 5.º - Só será válido depois de transcrito no respectivo re-
gistro (Art. 83 Letra b), após o pagamento do sêlo. 

Art. 19 - A autorização será concedida nas seguintes con-
dições: 

I, o título será pessoal e somente transmissível no caso de 
herdeiros necessários e cônjuge sobrevivente, bem como no de su-
cessão comercial. 

II, a autorização durará dois (2) anos, podendo ser renovada 
na conformidade do Art. 20, e o campo de pesquisa será delimitado, 
não podendo exceder à área marcada no regulamento. 

III, a pesquisa seguirá um plano preestabelecido, que será or-
ganizado e submetido à aprovação do Govêrno, ouvido o Departa-
mento Nacional da Produção Mineral. 

IV, o Govêrno fiscalizará a execução do plano, podendo mesmo 
orientar melhor a marcha dos trabalhos. 

V, na conclusão dos trabalhos, sem prejuízo de quaisquer in-
formações pedidas pelo Govêrno no curso dêles, o autorizado apre-
sentará um relatório circunstanciado, acompanhado de perfis geo-
lógicos e plantas, onde sejam indicados com exatidão os cortes que 
se houverem feito no terreno, o máximo de profundidade que hou-
verem atingido os trabalhos de pesquisa, e a inclinação e direção 
do veeiro ou depósito que se houver descoberto, bem como de 
outros esclarecimentos que se tornarem necessários para o reco-
nhecimento e apreciação da jazida. 

VI, dos minérios e materiais extraídos, o autorizado não po-
derá utilizar-se senão de pequenas quantidades, suficientes para 
análises e ensáios industriais, só podendo dispor do mais depois 
de iniciada a lavra. 

VII, as pesquisas em leitos de rios navegáveis ou flutuáveis só 
poderão ser concedidas sem prejuízo ou com ressalva dos interêsses 
da navegação ou flutuação, sujeitando-se, portanto, o autorizado 
às exigências que lhe forem impostas neste sentido pelas autori-
dades competentes. 
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VIII, as pesquisas nas proximidades das fortificações, das vias 
públicas, das estradas de ferro, dos mananciais de água, de alimen-
tação, ou dos logradouros públicos, sàmente serão permitidas com 
assentimento e especial fiscalização das respectivas autoridades. 

IX, serão respeitados os direitos de terceiros, ressarcindo o 
autorizado danos e prejuízos que ocasionar, a quem de direito e não 
respondendo o Govêrno pelas limitações que possam sobrevir ao 
título, da oposição dos ditos direitos. 

Art. 20 - Três (3) meses antes de expirar o prazo da autoriza-
ção, poderá o Govêrno renová-la e marcar novos limites ao campo 
da pesquisa, quando o autorizado o requerer, precedendo consulta 
ao Departamento Nacional da Produção Mineral sôbre a importân-
cia dos trabalhos que se tiverem empreendido. 

Art. 21 - Terminado o prazo da autorização ou o da sua reno-
vação, quando houver, o autorizado que quiser assegurar o seu 
direito à concessão da lavra, terá que preencher as seguintes con-
dições: 

I, apresentar ao Gov'êrno, dentro de um (1) mês, o relatório 
final a que se refere o n.0 V do Art. 19, acompanhado de amostras 
da substância mineral pe~:quisada, e de uma descrição da locali-
dade e posição da jazida, com indicação do terreno que pretende 
seja reservado; 

II, requerer, juntamcmte, que o Govêrno mande verificar à 
custa do requerente, a exatidão do relatório e o resultado obtido. 

Art. 22 - Satisfeitos t!stes requisitos, o Govêrno fará verificar 
pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e à custa do re-
querente, a exigência do depósito, a natureza e riqueza do minério, 
e as suas principais condiç6es no seio da terra. 

Art. 23 - Se o resultado da pesquisa não fôr satisfatório, a 
juízo do Govêrno, e ao pesquisador não convier ultimar os traba-
lhos, a jazida ficará livre e desembaraçada de qualquer onus em 
relação ao pesquisador; se o resultado fôr satisfatório, o Govêrno 
passará certidão dos direi~os adquiridos pelo pesquisador, à vista 
do parecer do Departamep.to Nacional da Produção Mineral, de-
clarando-se os limites que deverá ter a concessão da lavra. 

Art. 24 - Conceder-se-á ao pesquisador um (1) ano para se 
habilitar. 

§ 1.0 - Se durante êsse tempo não tiver alcançado a organi-
zação de uma sociedade ou os meios necessários para a lavra, o 

http:Departamep.to
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Govêrno, ouvido o Departamento Nacional da Produção Mineral, 
decretará a disponibilidade da jazida pesquisada para quem aqui-
ser lavrar. 

§ 2.º - Será arbitrado neste caso um prêmio ao pesquisador 
e designados os outros encargos que tenham de ser satisfeitos pela 
sociedade ou particular, que obtiver a lavra. 

Art. 25 - Se o Govêrno houver cooperado com o autorizado 
nos gastos e trabalhos de pesquisa, será reembolsado das despezas 
em justa proporção e pelo modo que se estipulará no título de con-
cessão de lavra. 

Parágrafo único - Entende-se que, se o Govêrno fizer só os 
trabalhos de pesquisa, será integralmente indenizado das despezas 
pelo concessionário da lavra, seja êste o autorizado ou outro, sem 
prejuízo, todavia, do que se preceitua no Parágrafo único do ar-
tigo seguinte. Na hipótese dêste parágrafo, ao autorizado não ca-
berá nenhum prêmio, se não se habilitar à lavra na forma do 
Art. 24. 

Art. 26 - Quando o Govêrno pesquisar em terras do domínio 
alheio, públicas ou particulares, sem que seja demandado por qual-
quer dano causado, o proprietário das terras gozará do direito de 
preferência para a concessão da lavra, se entrar com o seu reque-
rimento dentro de seis (6) meses contados da data em que o Go-
vêrno lhe houver comunicado o resultado e conclusão das pesquisas. 

Parágrafo único. - O proprietário, requerendo a lavra, inde-
nizará o Govêrno, na forma do artigo anterior, e não na do seu 
parágrafo, levando-se em conta o dano e a ocupação da sua pro-
priedade motivados pela pesquisa. 

CAPfTULO II 

Abandono, caducidade e anulação da autorização de pesquisa 

Art. 27 - Considera-se abandonada a autorização: 
I, se o autorizado não iniciar os trabalhos de pesquisa dentro 

dos seis (6) primeiros meses contados da data da autorização; 
II, se interromper os trabalhos depois de iniciados por igual 

espaço de tempo, salvo motivo de fôrça maior, a juízo do Govêrno; 
III, se não apresentar o plano dos trabalhos em tempo útil 

para poder dar início à sua execução dentro do prazo a que alude 
o n.º I; 
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IV, se findo o prazo da autorização, sem ter sido renovada, 
não apresentar dentro de 1 (um) mês o relatório final, nas condi-
ções especificadas no n.º V do Art. 19; e o mesmo ao fim do tempo 
da renovação. 

Parágrafo único. - A autorização abandonada importará ca-
ducidade, que será motivada e declarada por decreto, sem indeni-
zação e independentemente de interpelação judicial. 

Art. 28 - Se o autorizado infringir o n.0 1 ou o n.0 VI do 
Art. 19, ou não se submeter às exigências de fiscalização, princi-
palmente as resultantes nos ns. III, VII e VIII do mesmo artigo, 
será anulada a autorização, sendo a anulação motivada e declarada 
por decreto, sem indenização e independentemente de interpelação 
judicial. · 

Art. 29 - Antes de o Govêrno decretar a caducidade da auto-
rização motivada por abandono, a matéria do motivo será aduzida 
e processada administrativamente, sendo intimada a parte a, den-
tro de quinze (15) dias, apresentar contestação. Se a parte não 
fizer oposição ou se os mot'ivos e causas por ela oferecidas e postas 
em prova, não iludirem a imputação do abandono e as provas já 
produzidas ou que forem produzidas, o Ministro da Agricultura 
pronunciará a caducidade ~m despacho motivado. 

Parágrafo único. - Será observado o mesmo processo com 
referência à anulação da autorização. 

TfTULO III 

ÇAPfTULO 1 

Concessão de lavra 

Art. 30 - Entende-se por lavra todos os trabalhos executados 
para extração de substâncitts minerais, e bem assim o seu beneficia-
mento in loco. 

Art. 31 - Só será feita a concessão de lavra se a jazida estiver 
pesquisada com resultado aatisfatório, ouvido o Departamento Na-
cional da Produção Mineral. 

Art. 32 - A emprêsa social ou individual que pretender a con-
cessão de lavra de determinada jazida deverá dirigir um requeri-
mento, por intermédio do Ministério da Agricultura, em que apre-
sente: 
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1, certidão da situação e natureza da jazida passada pelo De-
partamento Nacional da Produção Mineral, com a nota de que a 
mesma pode ser lavrada, feitas as respectivas diligências à custa do 
interessado; 

II, os documentos com que prove ter os fundos precisos para 
a lavra; 

III, os estatutos da sociedade, havendo-a, e as provas de sua 
existência e funcionamento legais. 

Art. 33 - Admitido o requerimento, o Govêrno ordenará: 
1, a publicação no Diário Oficial de editos, em que sejam cla-

ramente definidas a situação e dimensões da superfície a conceder, 
as suas confrontações, a natureza da jazida e incorporada a petição 
do interessado; 

II, a comunicação dos editos ao juiz competente, onde estiver 
a jazida, a fim de que os faça publicar como citações editais aos 
interessados a quem a concessão possa prejudicar, para que, dentro 
do prazo de noventa (90) dias, apresentem suas reclamações. 

Art. 34 - Findo o prazo das citações editais, se não houver 
reclamação, ou se o juiz a julgar improcedente, comunicará o ocor-
rido ao Govêrno para que êste resolva .sôbre a concessão da lavra. 

Art. 35 - Decorridos três (3) meses depois da publicação dos 
editos do Govêrno e das citações do juiz, e resolvidas tôdas as re-
clamações, se a pretenção fôr despachada favoràvelmente, lavrar-
-se-á um título provisório, em que se regulem os direitos do pesqui-
sador da jazida, se não tiverem sido por convenção, e de um modo 
geral as obrigações e outros encargos do concessionário, indican-
do-se aproximadamente os limites que deverá ter a concessão. 

Art. 36 - A demarcação provisória dêste terreno será feita 
pelo engenheiro que tiver de dirigir os trabalhos de lavra, à vista 
de um comissário do Govêrno, procedendo-se no dia previamente 
designado para êste fim do modo seguinte: 

I, far-se-á, por linhas retas, qualquer que seja a configuração 
do solo; 

II, fixar-se-ão no terreno estacas bem visíveis para indicar 
as linhas de demarcação; 

III, lavrar-se-á auto, assinado pelo engenheiro e legalizado 
pelo comissário do Govêrno, em que conste circunstanciadamente 
tudo quanto se tiver praticado naquele ato, exprimindo com exa-
tidão cada uma das linhas de demarcação e os pontos ocupados 
pelas estacas fixadas para as indicar. 
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Art. 37 - Demarcado o campo da concessão, remeter-se-á ao 
Ministério da Agricultura, no preciso termo de quinze (15) dias, 
o auto original, acompanhando: 

I, uma nota das condições especiais que devam impor-se à 
concessão; 

II, as servidões e desapropriações necessárias ao empreendi-
mento da lavra; 

III, as oposições apresentadas no ato da demarcação, que 
não tiverem ficado definitivamente aplanadas. 

Art. 38 - Seis (6) meses depois da data do título provisório, 
o concessionário apresentará em duplicata a planta do terreno da 
concessão, levantada na escala de 1por1.090 e 1por10.000; sôbre 
ela traçará o plano geral dos trabalhos de lavra, que houver de 
seguir-se, e bem assim os pontos e linhas, que determinem precisa-
mente os limites da concessão. Da planta, depois de verificada e 
rubricada pelo comissário do Govêrno e aprovada se juntará um 
exemplar ao decreto de concessão de lavra, e se dará o outro ao 
concessionário . 1 

Art. 39 - O concessionário deverá confiar a direção dos tra-
balhos de lavra a profissioqal de idoneidade reconhecida pelo Go-
vêrno mediante apresentação de documentos comprobatórios. 

Parágrafo único. - Para ser admitido como engenheiro de mi-
nas, é necessário ter as habilitações teóricas em alguma escola de 
minas ou mostrar por docun;ientos autênticos, que exercitou as fun-
ções dêste cargo, dirigindo pelo espaço de dois (2) anos, pelo me-
nos, um estabelecimento de mineração em lavra ativa. 

Art. 40 - Preenchidas as exigências contidas nos Arts. 37 e 39, 
o Govêrno, precedendo parecer do Departamento Nacional da Pro-
dução Mineral, resolverá sucessivamente: 

I, sôbre os quesitos de Art. 37; 
II, sôbre a idoneidade do engenheiro proposto; 
III, sôbre a planta do terreno da concessão e o plano geral dos 

trabalhos. 
Art. 41 - Quando a resolução de que trata o artigo anterior 

estiver concluída, comunicar-se-ão ao concessionário as condições 
da concessão e, sendo por êle aceitas, passar-se-á o título definitivo 
dela. 

§ 1.º - O título que sefá expedido por decreto, por intermédio 
do Ministério da Agricultura, será uma via autêntica do mesmo 
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decreto e pagará de sêlo a quantia que fôr fixada, na forma da lei. 
§ 2.0 Só será válido depois de transcrito no respectivo registro 

(Art. 83, Letra e,) após o pagamento do sêlo. 
Art. 42 - Expressar-se-ão no título as condições com que se 

faz a concessão; estas condições podem ser gerais ou acidentais. 
As condições gerais são as seguintes: 

1, lavrar a jazida de acôrdo com o plano preestabelecido, or-
ganizado pelo concessionário e submetido à aprovação do Govêrno, 
com todos os elementos necessários para a sua devida apreciação 
pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, com prazo mar-
cado para o início de sua execução; 

II, executar os trabalhos de mineração, conforme as regras 
da arte, submetendo-se os empresários, empregados e trabalhadores 
às regras de polícia que marquem os regulamentos; 

III, responder por todos os danos e prejuízos que, por causa 
direta ou indireta da lavra, possam resultar a terceiros; 

IV, dar início à lavra dentro do prazo de um (1) ano, contado 
da data do decreto de concessão, ficando salva a circunstância de 
fôrça maior plenamente justificada e aceita pelo Govêrno. 

V, ter a mina em estado de lavra ativa; 
VI, dar as providências necessárias, · no prazo que lhe fôr 

marcado, quando a mina ameace ruína, pela má direção dos tra-
balhos; 

VII, não dificultar ou impossibilitar, por uma lavra ambiciosa, 
o ulterior aproveitamento da jazida; 

VIII, não suspender os trabalhos da mina com intenção de 
abandonar, sem dar antes parte ao Govêrno e deixar a sustentação 
dos trabalhos em bom estado; 

IX, pagar, na forma da lei: 
a) pelos produtos da mina, os direitos do pesquisador, da 

produção efetiva da mina ou do valor dessa produção, à escolha 
do proprietário; 

b) igual quota ao Govêrno da União nas mesmas condições, 
enquanto durar a lavra, ou o duplo dessa quota, se o concessioná-
rio fôr o proprietário da jazida ou mina; 

X, satisfazer: 
a) pelos produtos da mina, os direitos do pesquisador, sob a 

forma que fôr arbitrada pelo Govêrno ou convencionada pelos in-
terêsses; 
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b) pela mina e seus produtos, os impostos que estabelecem as 
leis, na conformidade do Art. 84; 

XI, enviar ao Departamento Nacional da Produção Mineral 
do Ministério da Agricultura, nas épocas que lhe forem marcadas 
relatórios sôbre os trabalhos feitos no período anterior; 

XII, não admitir novo engenheiro para dirigir os trabalhos de 
lavra, sem licença do Govêrno, precedendo informação do Departa-
mento Nacional da Produção Mineral; 

XIII, estabelecer as obras necessárias para a segurança e sa-
lubridade das povoações ou dos operários; 

XIV, executar as obras que se prescreverem para evitar o ex-
travio de águas e das regas, ou para secar as acumuladas nos tra-
balhos e que possam ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos; 

XV, não extrair do solo senão as substâncias úteis indicadas 
no decreto de concessão e aquelas que se acharem com elas asso-
ciadas, no mesmo depósito; 

XVI, tolerar, no campo da concessão trabalhos de pesquisa 
de outras substâncias úteis, quando o Govêrno julgar conveniente 
autorizá-los; 

XVII, a concessão perdurará enquanto fôr mantida em franca 
atividade a lavra, e a sua superfície não poderá exceder a área má-
xima marcada no regularnento para cada classe de jazidas; 

XVIII, concessão nãq pode transmitir-se sem aprovação do 
Govêrno, salvo no caso de :P.erdeiros necessários e cônjuge sobrevi-
vente, bem como no de sucessão comercial; 

XIX, a concessão ficl:\- sujeita às condições de nulidade, cadu-
cidade, extinção que o Códi~o prescreve. 

§ 1.o - Entende-se por produção efetiva de uma mina a que 
realmente fôr extraída e ~ratada para venda, e por valor dessa 
produção o que constar das contas de venda da mesma produção, 
isto é, o líquido dessas co:q.tas. 

§ 2.º - As obras a que se referem os ns. XIII e XIV serão as 
que ordenarem as autoridades locais, e, no caso de não assentimen-
to do empresário, as que ordenar o Govêrno Federal, ouvidos os 
Departamentos Nacionais da Produção Mineral e da Saúde Pública, 
sem prejuízo das sanções ~m que possa ter incorrido o concessio-
nário por infração da legislação local. 

Art. 43 - Além das condições gerais expressas no artigo an-
terior, poderão impôr-se, segundo as circunstâncias particulares 
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da jazida ou mina, alguma ou algumas condições acidentais, como, 
por exemplo, as seguintes: 

I, sofrer a intervenção da autoridade militar nas minas que 
se achem situadas dentro de 1 . 320 metros (600 braças) de dis-
tância de praça de guerra e postos fortificados, e nos trabalhos de 
investigação, que se houverem de fazer por poços e galerias, os 
quais não podem abrir-se sem permissão do Ministério da Guerra, 
dentro das mesmas distâncias. 

II, observar as prevenções que lhe prescreverem as autorida-
des locais, quando os trabalhos da mina se houverem de executar 
dentro da zona de 33 metros (15 braças) aos lados das estradas ca-
minhos e canais. Sôbre estas obras, no caso de não estar de acôrdo 
com empresário da mina, observar-se-á o prescrito no § 2.0 do ar-
tigo anterior. 

Parágrafo único. - Ainda poderão expressar-se no decreto de 
concessão condições especiais convencionadas, em cada caso con-
creto, com os concessionários, bem como os favores concedidos pelo 
Govêrno, de acôrdo com a legislação em vigor. 

Art. 44 - Resistindo o concessionário a admitir alguma ou 
algumas das condições gerais ou acidentais, publicar-se-á imedia-
tamente no Diário Oficial, declarando-se a condição não admitida. 
Se em conseqüência dessa publicação, alguma companhia ou par-
ticular quiser tomar a lavra com a mesma condição, instruir-se-á o 
processo do modo seguinte: 

1, recebido o requerimento do novo pretendente, intimar-se-á 
por escrito o concessionário, que resistiu à condição, para que, no 
prefixo termo de quinze (15) dias, declare se desiste da contradição 
à condição ou condições que recusou, ou do direito à concessão. Se 
não responder dentro dêsse termo, o seu silência considerar-se-á 
desistência do direito; 

II, recebida a resposta do concessionário, ou decorrido o indi-
cado termo sem se dar, o Govêrno, ouvido o Departamento Nacional 
da Produção Mineral, resolverá acêrca da concessão ao novo pre-
tendente com indenização das despesas feitas pelo primeiro con-
cessionário. 

Art. 45 - O campo de uma concessão não pode ser repartido, 
tanto com relação aos seus concessionários, como com referência 
a terceiros adquirentes. Nem os concessionários, nem terceiros po-
dem lavrar uma parte do campo ou da jazida, independentemente 
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do plano geral da lavra, salvo no caso em que ulteriormente se co-
nheça que se pode dividir o campo em duas ou mais concessões 
distintas. 

Art. 46 - Uma concessão não autoriza senão à extração das 
substâncias úteis nela indicadas, e das que se acharem associadas 
com estas no depósito. O campo de uma lavra concedida pode ser 
objeto de pesquisa de outras substâncias, e a lavra destas conc&-
dida sem prejuízo dos direitos do concessionário preexistente. 

Art. 47 - Com autorização do Govêrno, o concessionário po-
derá vender, ceder, transpassar ou hipotecar a concessão ou ainda 
emitir obrigações sôbre a mesma, na forma da lei. 

Parágrafo único. Entende-se que, em ·qualquer alienação ju-
dicial ou extrajudicial, em virtude dos atos a que alude êste artigo, 
subsistirá inalterável a concessão, seja em seus direitos ou obriga-
ções ou limitações ou efeitos; sendo que os ditos atos deverão ser 
anotados à margem do registro originário da concessão. 

Art. 48 - Expedido o tf tulo definitivo da concessão de lavra, 
apresentar-se-á com êle o in~eressado ao Ministério da Agricultura, 
solicitando a posse da jazida. :S:ste ato executar-se-á do modo se-
guinte: 

I, intimar-se.,ão os co:q.cessionários das minas limítrofes, se 
as houver, com três (3) dias de antecipação, para que possam pre-
senciar o ato por si ou por seus representantes. Esta intimação 
compreenderá a demarcaçãq dos limites da jazida, de que se vai 
dar a posse; 

I, no dia e hora deter:rµinados fixar-se-ão definitivamente os 
marcos da jazida, que o interessado terá para êsse fim preparados, 
colocando-se precisamente :qos pontos indicados na demarcação; 

III, em seguida, dar-se-á ao concessionário a posse da jazida 
com tôdas as formalidades legais; 

IV, lavrar-se-á têrmo dêste ato, assinado pelos interessados e 
testemunhas, e legalizado pelo comissário do Govêrno junto ao ato. 

Art. 49 - Os marcos, fix~dos com a solenidade prescrita no ar-
tigo anterior, não podem mudar-se sem aprovação do Govêrno, e 
os concessionários são obrigados a conservá-los sempre em pé e 
bem visíveis. 

Art. 50 - Será recusada a concessão se a lavra fôr considerada 
prejudicial ao bem público ou comprometer interêsses que se su-
perem à utilidade da exploração industrial. 
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Parágrafo único. Nesse último caso, o pesquisador terá direito 
de receber do Govêrno a indenização das despesas feitas com os 
trabalhos de pesquisa. 

Art. 51 - Os trabalhos de faiscação e garimpagem serão regu-
lados de acôrdo com o Decreto n.º 24.193, de 3-5-1934. 

CAPÍTULO II 

Abandono e suspensão de lavra 

Art. 52 - Sendo dever do concessionário de uma lavra entre-
gar a mina sem deterioração, quando não lhe convenha continuar 
a lavrar a jazida, observar-se-ão para o abandono as disposições 
seguintes: 

I, o concessionário dará conhecimento da sua resolução ao 
Ministro da Agricultura, com trinta (30) dias de antecipação, por 
meio de um requerimento fundado nos motivos que tem para aban-
donar a concessão; 

II, o Ministro da Agricultura mandará acusar sem demora a 
recepção dêsse aviso, para salvaguarda do concessionário; 

III, ordenará imediatamente que o Departamento Nacional 
da Produção Mineral providencie no sentido de se verificar a exa-
tidão do plano e dos fatos que expressa a condição n.º I; 

IV, se êstes não se verificarem, mandar-se-ão executar as 
obras necessárias à custa do concessionário, se o abandono fôr de-
vido a culpa sua, e por conta do mesmo se fechará também a mina; 

V, o Ministro da Agricultura fará anunciar o abandono no 
Diário Oficial, a fim de que outra emprêsa social ou individual 
possa solicitar a concessão. 

Art. 53 - O concessionário de uma lavra que suspender os 
trabalhos com intenção de abandonar a mina, sem dar o prévio 
aviso de que trata o artigo anterior, será responsável por todos os 
danos e prejuízos que a suspensão dos trabalhos ocasionar à mes-
ma mina ou a terceiro; bem como pelo pagamento dos direitos e 
dos impostos que se deverem até que se declare legalmente o aban-
dono. 

Art. 54 - Imediatamente que, por aviso de alguma autoridade 
ou funcionário, ou por denúncia de parte, ou por outro qualquer 
modo, chegue à notícia do Ministro da Agricultura o abandono de 
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uma mina, sem que se tenha cumprido com o requisito do prévio 
aviso, ordenará que se execute o reconhecimento determinado no 
n.o III do Art. 52 . 

§ 1.º - De acôrdo com a informação do Departamento Nacional 
da Produção Mineral, fará responsabilizar o concessionário da lavra 
abandonada na forma prescrita no n.0 V do Art. 52. 

§ 2.º - No caso de o interessado contradizer o fato do aban-
dono, seguir-se-á o estabelecido para os casos em que caducam as 
autorizações de pesquisa (Art. 29). 

Art. 55 - As concessões de lavra que se julgarem abandonadas 
serão postas em disponibilidade e concedidas pelo modo ordenado 
no presente Código, podendo o novo conc~ssionário aproveitar-se 
de todos os trabalhos subterrâneos que achar feitos, sem pagar 
retribuição alguma por êles à emprêsa que abandonou a lavra. 

CAPÍTULO III 

Nulidade, caducidade ~ extinção da concessão da lavra 

Art. 56 - Será nula a concessão feita com infração das dispo-
sições dêste Código. 

Parágrafo único. A nulidade será decretada por sentença 
judiciária, em ação sumária. São competentes para pedir a nuli-
dade: 

1, o Ministério Público; 
II, qualquer interessado, dentro do prazo de um (1) ano. 
Art. 57 - Por ato do Govêrno, ouvidos o Departamento Nacio-

nal da Produção Mineral e \D concessionário na forma do Art. 29, 
será decretada a caducidade da concessão: 

1, não apresentando o concessionário a planta do terreno da 
concessão no prazo de seis (6) meses contados da data do título 
provisório; 

II, não começando os trabalhos dentro do prazo marcado na 
concessão; 

III, tnão tendo a mina constantemente em estado de lavra 
ativa; 

IV, se não der as providências necessárias no prazo, que lhe 
fôr marcado, havendo perigo por má direção dos trabalhos; 
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V, não pagando os direitos devidos durante 1 (um) ano e os 
impostos durante dois (2) anos consecutivos; 

VI, se, em virtude de uma lavra ambiciosa, dificultar ou im-
possibilitar o ulterior aproveitamento da jazida; 

VII, deixando de cumprir ordens, decisões ou instruções oriun-
das do decreto de concessão ou das leis e regulamentos em vigor; 

VIII se o concessionário fôr declarado incapaz de continuar 
os trabalhos ou por si ou por seus representantes legais. 

Parágrafo único. Nos casos designados nos ns. I, II, III e VII, 
fica salva a circunstância de fôrça maior, devidamente provada, 
que tenha tornado impossível ou desaconselhável o andamento dos 
trabalhos. 

Art. 58 - Verificada a caducidade, havendo benfeitorias per-
tencentes ao concessionário, excluidos os trabalhos subterrâneos, 
terá o concessionário direito a indenização delas pelo seu valor, 
deduzidos, porém, o preço dos materiais cedidos gratuitamente pelo 
Govêrno e o total das quantias que, a título de favores, houver o 
concessionário recebido. 

Parágrafo único. A indenização será paga pelo novo con-
cessionário pela forma que se estipular no ato da concessão. 

Art. 59 - Estingue-se a concessão: 
I, pela renúncia do concessionário; 
II, pela morte do concessionário, ou pela extinção da pessoa 

jurídica concessionária, excetuados os casos em que é permitida, 
por êste código, a transmissão da concessão, independentemente do 
consentimento do Govêrno. 

TíTULO IV 

CAPíTULO úNICO 

Vizinhança e servidões das minas 

Art. 60 - Para as pesquisas e lavras das minas instituem-se, 
na propriedade ou propriedades vizinhas, servidões de solo e sub-
solo. 

§ 1.º Na superfície pode o pesquisador ou explorador ocupar 
nas propriedades vizinhas o terreno necessário para: 

I, construção de oficinas, engenho, obras acessórias e mora-
dias de operários; 
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II, abertura da vias de comunicação e de transporte de qual-
quer natureza; 

III, condução de aguadas necessárias à alimentação dos ope-
rários e ao serviço necessário da mina; 

IV, transporte de energia elétrica em condutores aéreos ou 
subterrâneos; 

V, escoamento das águas da mina e das oficinas de trata-
mento do minério. 

§ 2.º - No subsolo instituem-se as servidões de passagem do 
pessoal e material, de condutos de ventilação, de energia elétrica 
e de escoamento de água para as minas vizinhas. 

Art. 61 - Fica reconhecido o direitg de servidão das águas 
que não estiverem aproveitadas no serviço agrícola ou industrial 
das propriedades da superfície . 

Art. 62 - Tôdas as servidões se instituem mediante prévia in-
denização do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes 
dessa ocupação. 

Parágrafo único. Sendo de natureza urgente os trabalhos a 
executar, a servidão será ipstituída mediante caução prévia, arbi-
trada por peritos, na form:.:i. da lei. 

Art. 63 - Os serviços superficiais ou subterrâneos da viação 
pública ou quaisquer outrqs da administração federal ou estadual 
preferem aos da mineração. 

Parágrafo único. No caso de serem suspensos êsses serviços 
ao concessionário da jazidSJ., deve o Govêrno a indenização respec-
tiva, fixada pela avaliação das benfeitorias a desapropriar. 

Art. 64 - A divisa subterrânea entre as minas confrontantes 
será sempre a superfície vertical, passando pelas linhas divisórias 
que no solo separam entre si as respectivas concessões . 

Art. 65 - Quando as r,ninas forem vizinhas, não poderá o con-
cessionário de uma delas estender as escavações além da superfí-
cie vertical que as limita, em busca de veeiros ou de massas de mi-
nério que se prolonguem, &alvo expresso consentimento ou acôrdo 
do concessionário da mina confinante, mediante aprovação do Go-
vêrno. 

Art. 66 - Correm por conta do concessionário da mina os da-
nos causados a terceiros, tanto pelos trabalhos superficiais como 
pelos subterrâneos. 
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Art. 67 - No caso em que as águas dos mananciais, dos cór-
regos ou dos rios forem poluídas por efeito da mineração, susci-
tando reclamações dos proprietários e populações vizinhas, o Go-
vêrno, ouvidas as repartições competentes da Saúde Pública e ou-
tras, providenciará por instruções e medidas que forem necessárias 
para evitar os males públicos, tendo em vista, quanto possível, as 
condições econômicas da lavra da mina. 

TíTULO V 

CAPíTULO úNICO 

Fiscalização da pesquisa e lavra 

Art. 68 - O Govêrno fiscalizará, por seus órgãos técnicos, todos 
os serviços de pesquisa e lavra de jazidas, fazendo cumprir os re-
gulamentos de: 

I, proteção aos operários; 
II, conservação e segurança das construções e trabalhos; 
III, precaução contra perigos às propriedades vizinhas e pro-

teção ao bem-estar público; 
Art. 69 - As condições gerais dos trabalhos nas minas serão 

reguladas por lei federal . 
Art. 70 - A fiscalização deve incidir sôbre o cumprimento das 

disposições legais e dos regulamentos especiais de higiene, recor-
rendo neste intúito às autoridades locais, quando fôr preciso. 

Art. 71 - No caso de acidente afetando a vida ou a saúde dos 
operários, são os diretores do serviço obrigados a dar comunicação 
imediata às autoridades locais, e à repartição administrativa com-
petente. 

Art. 72 - As regras técnicas para a proteção do solo e segu-
rança das construções e do pessoal serão organizadas pelo Depar-
tamento Nacional da Produção Mineral e, depois de aprovadas pelo 
Govêrno, publicadas no Diário Oficial e comunicadas às emprêsas 
de mineração. 

Art. 73 - A fiscalização dos trabalhos de pesquisa e lavra de 
jazidas será feita pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, 
do Ministério da Agricultura. 

§ l.º - A fiscalização do cumprimento das disposições legais 
e seus regulamentos sôbre o serviço de pesquisa e lavra será exer-
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cida por funcionários do Serviço de Fomento da Produção Mine-
ral. 

§ 2.º - O cargo de fiscal de minas só poderá ser exercido por 
engenheiro de minas de provada competência. 

§ 3.0 - Além da fiscalização geral, haverá também a fiscali-
zaÇão especial, que resultar do ato da concessão ou de regime 
tributário, que liga a lavra da mina ao poder público. 

§ 4.0 - Como condição para a segurança pessoal e geral do 
contrato de locação de serviços, a fiscalização, devidam., ..1te soli-
citada pelos interessados, poderá exercer-se em todos os trabalhos 
de lavra, tanto nas minas como nas pedreiras. 

Art. 74 - As emprêsas de mineraçij.o, assim como os diretores 
de serviços de pesquisa e lavra, são obrigados a facilitar a inspeção 
de todos os trabalhos aos agentes da fiscalização e a fornecer-lhes 
tôdas as informações exigidas sôbre a marcha dos serviços, bem 
como todos os dados necessários para a confecção dos mapas e es-
tatísticas da Produção Mineral. 

1 

Art. 75 - Notificad~s pelo Govêrno, as emprêsas de mineração 
ficam obrigadas a exec1:1.tar os planos determinados para a segu-
rança do pessoal e para ~proteção do solo, salvo justificação satis-
fatória de melhor alvitr~~ por parte delas. 

Art. 76 - Quando o Govêrno verificar que é perigoso o estado 
de uma mina, poderá ordenar seja sustado o prosseguimento da 
lavra, até a realização de novos trabalhos de acesso ou de garantia 
à segurança do pessoal ou à proteção do solo . 

Art. 77 - As empr~sas de mineração ficam isentas de taxa 
especial para fins de fiscalização. 

Art. 78 - No regulamento que o Govêrno houver de expedir 
para o serviço de fiscalização, poderão ser cominadas multas desde 
200$000 até 5: 000$000. 

TfTULO VI 

CAPÍTULO úNICO 

Competência dos Estados para autorizar ou conceder pesquisa e 
lavra de jazidas minerais 

Art. 79 - A União transferirá aos Estados as atribuições que 
lhe são conferidas neste Oódigo para autorizar a pesquisa e conce-
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der a lavra de jazidas e minas, mediante as condições estabelecidas 
no presente capítulo. 

Art. 80 - A transferência de que trata o artigo anterior so-
mente será feita quando o Estado interessado possuir um serviço 
técnico-administrativo a que sejam afetos os assuntos concernentes 
a mineração e metalurgia, com a seguinte organização pessoal e 
material: 

a) Seção de Geologia Econômica dispondo de, pelo menos, 
dois técnicos de comprovada competência em Mineralogia, Geo-
logia, Lavra de Minas e Metalurgia, com respectivos auxiliares; 

b) Seção de Fiscalização, Concessões e Cadastro de Minas, sob 
a chefia de um engenheiro de minas e dotada de pessoal necessário 
para atender às exigências do serviço; 

e) Escritório técnico com pessoal suficiente para as necessi-
dades dos trabalhos técnicos e administrativos a executar; 

d) laboratórios convenientemente aparelhados, de: 
I, Mineralogia e petrografia; 
II, Química analítica mineral; 
III, Ensaios metalúrgicos semi-industriais. 
§ l.º - Os laboratórios deverão ser confiados a profissionais da 

respectiva especialidade. 
§ 2.o - O Estado proverá o serviço dos recursos financeiros 

indispensáveis ao seu eficiente funcionamento. 
§ 3.º - Organizado e provido que seja o serviço e a requeri-

mento do Estado, o Govêrno Federal expedirá o ato de transferên-
cia, ouvido o Departamento Nacional da Produção Mineral, que 
terá de se pronunciar, após verificação sôbre o cumprimento dado 
pelo Estado às exigências da lei. 

Art. 81 - Os Estados exercerão, dentro dos respectivos terri-
tórios, as atribuições que lhes forem transferidas, de acôrdo com 
as disposições dêste código e com relação a tôdas as classes de ja-
zidas, excetuadas as seguintes jazidas e minas: 

a) de minérios de metais nobres; 
b) de combustíveis fósseis sólidos, líquidos e gasosos; 
e) de substâncias betuminosas e pirobetuminosas. 
§ 1.0 -As autorizações e concessões feitas pelos Estados devem 

ser comunicadas ao Govêrno Federal, por ocasião da publicação 
dos respectivos atos, e só serão válidos os respectivos títulos, que 
ficam isentos do sêlo federal, depois de transcritos nos registros a 
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cargo do Serviço de Fomento da Produção Mineral, do Ministério 
da Agricultura (Art. 83, Letras b e e). 

§ 2.0 - As autorizações e concessões estaduais feitas com inob-
servância dos dispositivos dêste código, são nulas de pleno direito, 
não sendo registrados os respectivos títulos. 

§ 3.º - Os Estados perderão o direito de exercer as atribuições 
que lhes são atribuidas pelo Art. 79, quando por qualquer motivo, 
não mantiverem devidamente organizados, a juízo do Govêrno Fe-
deral, os serviços discriminados no presente título. 

Art. 82 - A União auxiliará aos Esta.dos que não possuiremos 
necessários serviços técnicos e administrativos de que trata o Art. 
80, no sentido do conveniente estudo e aparelhamento das estâncias 
mínero-medicinais e termais. 

§ 1.º - Nos casos previstos neste artigo, o Govêrno Federal 
poderá realizar os seguintes trabalhos necessários ao aproveita-
mento racional das fontes mínero-medicinais e termais: 

a) estudo geológicp local com levantamento topográfico; 
b) estudo físico-químico das águas e emanações gasosas; 
e) trabalhos preliminares de captação - poços, sondagens e 

galerias; 
d) projeto de capti:Lção e aproveitamento da fonte. 

TíTULO VII 

CAPfTULO I 

Disposições gerais 

Art. 83 - Haverá no Serviço de Fomento da Produção Mineral 
do departamento respectivo do Ministério da Agricultura, três re-
gistros: 

a) "Registro das .fazidas e Minas Conhecidas", onde serão 
inscritas as jazidas e minas manifestadas de acôrdo com o Art. 10; 

b) "Registro das Au.torizações de Pesquisa'', onde serão trans-
critos os respectivos títulos (Art. 18, § 4.º e Art. 81, § 1.º); 

e) "Registros das Concessões de Lavra", onde serão trans-
critos os respectivos títulos (Art. 41, Parágrafo único e Art. 81 
§ 1.º) . 

§ 1.º - Os livros de registro, que terão os títulos e letras por 
que são designados neste artigo, serão abertos, numerados, rubrica-
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dos e encerrados pelo diretor geral do Departamento Nacional da 
Produção Mineral do Ministério da Agricultura. 

§ 2.º - Os livros de registro seguirão modelos apropriados, 
que serão mantidos uniformemente e baixados pelo Ministro da 
Agricultura. 

§ 3.º - Os oficiais encarregados do registro providenciarão 
para a substituição dos livros, logo que estiverem escritos dois ter-
ços dos em andamento, para não haver interrupção nos serviços a 
seu cargo. 

§ 4.º - Findando-se um livro, o imediato tomará o número se-
guinte, acrescido à respectiva letra. 

§ 5.º - Os números de ordem dos registros não serão interrom-
pidos no fim de cada livro, mas continuarão, indefinidamente, nos 
seguintes da mesma espécie. 

Art. 84 - O concessionário de uma lavra não poderá ser tri-
butado pela União, pelo Estado e pelo município, além de uma per-
centagem máxima da renda líquida da emprêsa, fixada em lei fe-
deral, mediante audiência do órgão técnico competente do Minis-
tério da Agricultura. 

Parágrafo único. Dessa quota serão deduzidos, na seguinte 
ordem de preferência, os direitos do proprietário da jazida, dopes-
quisador e da União, e do excedente serão cobrados pro rata e, por-
tanto, sem ordem de preferência, os demais impostos. 

Art. 85 - Será oportunamente regulada em lei especial a na-
cionalização progressiva das minas e jazidas minerais julgadas 
básicas ou essenciais à defesa econômica ou niilitar da Nação. 

Art. 86 - São declaradas caducas tôdas as concessões anterio-
res à data dêste Código, cujos concessionários não houverem cum-
prido, dentro dos prazos assinados, as cláusulas estipuladas para a 
efetiva lavra. 

Art. 87 - As renovações e prorrogações das concessões vigentes 
serão feitas de acôrdo com êste Código. 

Art. 88 - As emprêsas de mineração organizadas sob o regime 
dêste Código gozarão dos seguintes favores: 

a) isenção de impostos de importação para máquinas, apa-
relhos, ferramentas, modelos e material de consumo, que não exis-
tirem no País em igualdade de condições, sendo esta importação 
fiscalizada pelos agentes técnicos do Ministério da Agricultura, sem 
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que os interessados tenham de pagar importância alguma pelos 
respectivos atestados. 

b) tarifas mínimas nas estradas de ferro, nas companhias 
de navegação e nos serviços de cais e baldeação nos portos, custea-
dos ou garantidos pelo Govêrno, não só para o transporte dos tra-
balhadores, como também do material, minério, combustível e pro-
dutos manufaturados. 

Art. 89 - Os particulares ou emprêsas que na data da publi-
cação dêste Código estiverem efetuando trabalhos de lavra de 
jazidas ou minas, em virtude de contrato firmado com o Poder 
Público, ficarão obrigados a proceder à revisão dos mesmos para 
se sujeitarem às normas de regulamentação consagradas por êste 
Código. 

Parágrafo único. Enquanto não fôr procedida a revisão, os 
particulares e emprêsas a que se refere êste artigo não poderão 
gozar nenhum dos favores concedidos em lei em benefício da in-
dústria mineral. 

Art. 90 - Somente gozarão dos favores a que se referem as 
Letras a e b do Art. 88 os particulares ou emprêsas que se abriga-
rem: 

1, a admitir no seu serviço dois terços no mínimo de enge-
nheiros nacionais; 

II, a ter três quartos no mínimo de operários nacionais; 
III, a manter uma ou mais escolas para os operários e os fi-

lhos dêstes nas vizinhanças do estabelecimento; 
IV, a fundar hospJtais para o tratamento do seu pessoal ou 

prover os necessários serviços médicos, a juízo do Govêrno. 

CAPfTULO II 

Disposições transitórias 

Art. 91 - Os particulares ou emprêsas que ao tempo da pro-
mulgação da Constituição explorarem a indústria de mineração 
ficarão sujeitos às normas de regulamentação consagradas neste 
Código, procedendo-se para êsse efeito à revisão dos contratos exis-
tentes. 

Art. 92 - No Ministério da Agricultura, será encarregado dos 
assuntos de mineração, ;a que se refere êste Código, o Departamen-
to Nacional da Produção Mineral. 
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Art. 93 - tste Código independe de regulamentação, a não ser 
para as áreas das autorizações de pesquisas e concessões de lavra 
e para o serviço de fiscalização. 

Parágrafo único. Enquanto não forem as áreas regulamenta-
das, serão concedidas de acôrdo com o Decreto n.º 15. 211, de 
28-12-1921. 

Art. 94 - Para atender à execução dêste Código, fica o Go-
vêrno autorizado a aumentar o quadro do pessoal técnico e admi· 
nistrativo do Serviço de Fomento da Produção Mineral do respec· 
tivo Departamento do Ministério da Agricultura. 

Art. 95 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Rio de Janeiro, 10 de julho de 1934, 113.º da Independência e 

46.º da República. 
GETÚLIO VARGAS 

Juarez do Nascimento Fernandes Távora 
José Américo de Almeida 
Protógenes Guimarães 
Osvaldo Aranha 
P. Góes Monteiro 
Washington F. Pires 
Francisco Antunes Maciel 
Félix de Barros Cavalcante de Lacerda 
Joaquim Pedro Salgado Filho. 



RESOLUÇÕES 

CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO 

RESOLUÇÃO DE 31 DE AGôSTO DE 1939 

Em sessão de 31 de agôsto de 1939, o Conselho Nacional do 
Petróleo adotou a seguinte resolução: 

Ficam autorizadas, até ulterior deliberação, as importações 
de petróleo e seus derivados, mencionados no Parágrafo único 
do Art. 1.0 do Decreto :q.º 4. 071, de 12-5-1939, até o máximo de 
trezentos e cinqüenta qu.ilogramas, por importador e por mês, de-
vendo os interessados, er+tretanto, preencher para fins estatísticos 
as fichas Modêlo 1, de que trata o Parágrafo 2.0 do Art. 2.0 do 
citado decreto. 

("Diário Oficial" de 11-9-39) . 
* * * 

RESOI.UÇAO N. 1, DE 11-2-1949 

Considerando a neceissidade de assentar normas sôbre a prova 
de capacidade financeira dos requerentes de autorização para pes-
quisa de jazidas de roch~s betuminosas e pirobetuminosas (Classe 
IX) e de jazidas de petról~o e gases naturais (Classe X), o Conselho 
Nacional do Petróleo resolve: 

Art. 1.0 O requerente de autorização para pesquisa de jazidas • 

de rochas betuminosas e pirobetuminosas (Classe IX) ou de petró-
leo e gases naturais (Classe X) deverá apresentar, juntamente com 
o pedido, orçamento estii.nativo das despesas a realizar durante o 
prazo da autorização, acompanhado das provas de capacidade fi-
nanceira e técnica. 

Art. 2.0 • A prova de capacidade financeira para a execução do 
orçamento de que trata o artigo anterior deverá consistir em al-
gum dos seguintes meios: 
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a) atestado de estabelecimento bancário declarando possuir 
o requerente da autorização crédito ou recursos financeiros sufi-
cientes para executar o orçamento apresentado; 

b) documentos comprobatórios de que o requerente dispõe de 
propriedade ou rendas suficientes para financiar a execução do or-
çamento proposto. 

Art. 3.0 . A prova de capacidade técnica consistirá na apresen-
tação de compromissos firmado com emprêsas ou técnico especiali-
zado que se obrigue a realizar as pesquisas dentro do orçamento 
apresentado. 

Art. 4.0 • No exame do orçamento oferecido, poderá o Con-
selho exigir as alterações convenientes, e, em conseqüência, o refôrço 
da prova de capacidade financeira. 

Art. 5.0 • Os pedidos de prorrogação de prazo ou de renovação 
de autorizações de pesquisa estão sujeitos às mesmas formalidades 
desta Resolução, considerando o serviço efetivamente realizado. 

("Diário Oficial" de 22-2-49) . 
* * * 

RESOLUÇÃO N.0 2, DE 11-3-1949 

O Conselho Nacional do Petróleo, tendo em vista as normas 
mandadas adotar pelo Senhor Presidente da República, publicadas 
no Diário Oficial de 25 de maio passado, sôbre a questão da pre-
ferência dos proprietários do solo, como solução de emergência, en-
quanto se aguarda a nova lei de minas, resolve: 

I. Os pedidos de autorização de pesquisa de jazidas das Clas-
ses IX e X serão regularmente processados e concedidos, quando 
solicitados pelos proprietários do solo. 

II. Solicitada a autorização por terceiros, os proprietários do 
solo serão interpelados, com o prazo de noventa dias, por ofício e 
por editais publicados no Diário Oficial da União. 

III. Deverá sempre o Conselho Nacional do Petróleo, para 
maior publicidade e de acôrdo com as praxes adotadas, enviar có-
pias do edital de interpelação aos órgãos oficiais dos Estados e ao 
juiz da jurisdição das jazidas, encarecendo a necessidade dessa di-
vulgação, para melhor conhecimento dos interessados, contando-se 
o prazo, entretanto, a partir da publicação do Diário Oficial da 
União. 
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IV. Caso o proprietário do solo abra mão da preferência, a 
autorização poderá ser concedida ao solicitante. 

V. Se o proprietário do solo não acudir à interpelação, dentro 
do prazo referido, ter-se-á o silêncio como desistência tácita do di-
reito à preferência, prosseguindo o processo na forma legal. 

VI. Manifestada discordância entre os interessados, o pro-
cesso deverá aguardar a regulamentação que fôr determinada por 
lei. 

("Diário Oficial" de 18-3-49) . 



CIRCULARES 

DIRETORIA DAS RENDAS INTERNAS  
DO TESOURO NACIONAL  

CIRCULAR N.0 14, DE 6-5-1944 

Em aditamento à Circular n.º 31, de 5-11-1943, e de conformi-
dade com o resolvido no processo fichado no Tesouro Nacional sob 
n.º 129. 044, de 1943, declaro aos senhores Delegados Fiscais, para 
seu conhecimento e devidos fins, que: 

a) a utilização das substâncias minerais de jazidas de ro-
chas betuminosas e pirobetuminosas (Classe IX), para fins de es-
tudo sôbre o minério e custeio dos trabalhos de pesquisa, depende 
de guia expedida pelo Conselho Nacional do Petróleo, na forma 
do Art. 79 do Decreto-lei n.º 1. 985, de 29-1-1940 (Código de Minas); 

b) a quantidade máxima de rochas betuminosas e pirobetu-
minosas que os concessionários poderão utilizar na fase de pesquisa 
foi fixada em 1. 000 toneladas; 

e) ao Conselho Nacional do Petróleo deverão ser remetidas 
2 vias da guia de recolhimento a que alude a parte final da Cir-
cular n.0 31, de 5-11-1943. Em 6 de maio de 1944 - Hortêncio de 
Alcântara Filho. 

("Diário Oficial" de 10-5-44) . 

* * * 
CIRCULAR N.0 43, DE 30-9-1940 

O diretor das Rendas Internas do Tesouro Nacional, tendo em 
vista o que dispõe o § 2.º, do Art. 5.0 , do Decreto-lei n.º 2. 615, de 
219-1940, que instituiu o impôsto único federal sôbre os combustí-
veis e lubrificantes líquidos minerais, importados e produzidos no 
País, resolve baixar as seguintes instruções sôbre a fiscalização e a 
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fórmula de cobrança do referido impôsto por ocasião da saída dos 
produtos das refinarias ou destilarias: 

1.ª - O impôsto único, federal, de que trata o Decreto-lei 
n.º 2. 615, de 21 de setembro corrente, recai sôbre o combustíveis e 
lubrificantes líquidos, minerais, importados ou produzidos no País, 
e será cobrado a partir de 1 de outubro de 1940, sob a forma de 
direitos de importação para consumo, quando de procedência es-
trangeira, e de impôsto de consumo, quando produzidos no pais. 

2.ª - Os derivados do petróleo, mencionados no Art. l.º do 
aludido decreto, quando produzidos no País, por quaisquer refi-
narias ou destilarias, ficam sujeitos, por quilograma ou fração, pêso 
líquido, ao impôsto de consumo (selagein. por guia), na seguinte 
base: 

!-Gasolinas $620 
II-Querosene $285 

III-óleos refinados corpbustíveis para motores de com-
bustão interna (dü~sel oil) e óleos iluminantes para 
fabricação de gás, (gas oil) e para lamparinas de 
mecha ( signal oil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $065 

IV-óleos refinados combustíveis para fornos ou cal-
deiras de vapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $050 

V-óleos lubrificantes simples, compostos e emulsivos $350 

3.ª - As refinarias e destilarias ficam sujeitas, no que con-
cerne à arrecadação, fiscalização e demais obrigações fiscais, a tô-
das as normas, prescriçôes e sanções punitivas estatuídas no re-
gulamento expedido com.. o Decreto-lei n.o 739, de 24-9-1938, e es-
pecialmente as seguintes: 

a) ninguém poderãi, refinar ou destilar derivados de petróleo 
sem se achar habilitado com o competente registro, expedido pelas 
repartições arrecadadonts, na forma dos Arts. 8.º, 11, Letra a, 
e 14, Letras a, b e e, do citado regulamento; 

b) para obtenção do registo, os interessados, nos prazos re-
gulamentares apresentarão uma guia de pedido de registo, Modêlo 
I, do citado regulamento, mencionando o número de operários, apa-
relhos e máquinas, bem como a fôrça motora e sua natureza; 
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e) tratando-se da obtenção de registo inicial, a guia deverá 
ser exibida ao encarregado do serviço com o contrato social ou 
certidão do registo da firma, expedida pela repartição competente; 
tente; 

d) nenhuma patente de registo será concedida pelas repar-
tições arrecadadoras às refinarias ou destilarias sem que as mesmas 
façam a prova de que se acham autorizadas pelo Conselho Nacional 
do Petróleo a funcionar no país; 

e) os refinadores ou destiladores de derivados de petróleo pro-
duzidos no país ficam ainda obrigados: 

1.º, a ter o livro talão guia, Modêlo 15, do citado regulamento 
do impôsto de consumo; 

2.0 , a adquirir as estampilhas mediante guia, organizada em 
quatro vias, e de acôrdo com o Modêlo n.º 4, do regulamento em 
vigor; 

3.0 , a pagar o impôsto antes da saída dos produtos das re-
finarias ou destilarias por meio de guia, colocando-lhe os sêlos re-
tangulares, com a designação do § 35, do referido regulamento, 
partidos ao meio, tendo metade no talão, que ficar no estabeleci-
mento, e metade na guia, que acompanhar· a mercadoria; 

4.º, a inutilizar essas estampilhas com a data, indicando dia, 
mês e ano, a manuscrito ou a carimbo, em cada uma das partes 
(talão e guia). 

f) além dessas exigências, ficam os refinadores e destilado-
res também obrigados: 

1.0 , a ter o livro destinado à escrituração do movimento da 
produção e consumo e das estampilhas, conforme o Modêlo n.º 55, 
do aludido regulamento; 

2.0, a fazer rubricar e autenticar o livro da escrita fiscal nas 
repartições arrecadadoras competentes, antes de sua utilização; 

3.º, a conservar no estabelecimento o livro fiscal cuja escri-
turação deverá ser organizada com clareza, asseio e exatidão, de 
modo a não deixar dúvidas, devendo os lançamentos ser feitos 
diàriamente e encerrados mensalmente até o quinto dia útil de ca-
da mês; 

4.0 , a discriminar, mensalmente, o saldo de sêlos pelo número 
e valor das taxas, na coluna de observação; 
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5.0 , a apresentar à repartição arrecadadora local, até o úl-
timo dia de cada mês, cópia autêntica do resumo da escrituração 
relativa ao mês anterior; 

6.º, a ter no depósito, onde façam venda, por grosso ou a 
varejo, os produtos. acompanhados de guia, devidamente estam-
pilhada; 

7.º, a dar numeração seguida aos volumes em que forem 
acondicionados os produtos por ocasião da saída das refinarias ou 
destilarias; 

8.0 , a inutilizar, com as devidas explicações e colar no ta-
lão corespondente à guia relativa ao produto que foi rejeitado 
e devolvido, e, se a devolução fôr de parte ·ao produto compreendido 
na guia, a anotar no canhoto do talão relativo à mesma as mer-
cadorias recusadas; 

9.º, a fazer acompanhar de guia, sem estampilhamento, os 
produtos que, rejeitados e,devolvidos, forem de novo vendidos, men-
cionando nessa guia númiero e data da anterior pela qual foi pago 
o impôsto; 

10, a declarar em csrda volume o pêso. 
4.ª - Aos agentes fiscais do impôsto de consumo incumbe: 
a) velar pela completa execução do Decreto-lei n.º 2. 615, 

de 21-9-1940, visitando mensalmente as refinarias e destilarias, bem 
como os escritórios e estabelecimentos importadores, distribuidores, 
atacadistas e varejistas de combustíveis e lubrificantes líquidos, mi-
nerais, importados ou pro\fuzidos no País; 

b) conferir o movimento e vendas dos combustíveis e lubri-
ficantes de origem nacional, com o movimento da importação a 
granel, fiscalizando a sua descarga para evitar promiscuidade do 
produto estrangeiro com o nacional e conseqüente evasão da renda, 
competindo êsse serviço aos agentes fiscais do impôsto de consumo 
que servem junto às alfândegas; 

e) fazer cumprir e observar tôdas as prescrições atinentes à 
produção, selagem, distribuição, venda e consumo dos combus-
tíveis e lubrificantes min~rais importados e produzidos no País. 

Em 30 de setembro de 1940. - Abelardo Alvares de Araújo. 

(Diário Oficial de 1-10-40) . 
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CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO 

CIRCULAR N. 5 479, DE 17-8-1949 

Aos permissionários de lavra de jazidas de rochas betuminosas e pirobe-
tuminosas e aos manifestantes de jazidas e minas da mesma classe. 

De ordem do Senhor General Presidente do Conselho Nacional 
do Petróleo, faço lembrar aos permissionários de lavra de jazidas de 
rochas betuminosas e pirobetuminosas e aos manifestantes de ja-
zidas e minas da mesma classe que o Código de Minas (Decreto-lei 
n.º 1. 985, de 29-1-1940), nos Arts. 34, 49 e 56 e o Decreto-lei 
n.º 5.247, de 12-2-1943, têm expresso as condições que lhes cumpre 
observar, sob pena de caducidade, nos têrmos do Art. 37 do mesmo 
Código. 

Entre as condições legais, figura a de apresentar o relatório dos 
trabalhos. Para êsse fim, os interessados deverão enviar aquêle do-
cumento, até 31 de março de cada ano, abrangendo o período de 
1.0 de janeiro a 31 de dezembro imediatamente anterior, ao Con-
selho, que, em caso contrário, fará instaurar processo de caducidade. 

O relatório deverá conter os esclarecimentos seguintes: 
1) Nome do permissionário de lavra ou registante de mani-

festo de jazida e mina (mencionar as autorizações de direito, se 
fôr o caso), e seu enderêço postal; 

2) situação da jazida; 
3) substâncias minerais em exploração; 
4) número e data do decreto de autorização de lavra, ou do 

registo do manifesto de jazidas e minas no DNPM; 
5) trabalhos executados durante o período acima referido, 

mencionando se estão sendo feitos segundo os planos aprovados 
pelo Conselho; 

6) meios de transporte empregados na mina e desta aos 
centros de consumo; 

7) mercado consumidor interno; 
8) tipos de minério extraído e sua composição química; 
9) produção mensal dos diferentes tipos de minério extraído; 

10) processos de beneficiamento primário e produção mensal; 
11) custo à bôca da mina, por unidade de minério extraído, 

preços de venda do minério (dos diferentes tipos, se fôr o caso) e 
dos produtos resultantes do beneficiamento primário; 
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12) número de trabalhadores, especificadamente; 
13) nome dos técnicos responsáveis pelas diferentes seções, 

mencionando as respectivas carteiras profissionais; 
14) assinatura devidamente reconhecida do técnico respon-

sável (diretor, superintendente, ou que denominação tenha o refe-
rido técnico), que deve ser um engenheiro, legalmente habilitado 
ao exercício da engenharia de minas (Art. 34 do Decreto n.º 23. 569, 
de 11-12-933, que regula o exercício das profissões de engenheiro, 
de arquiteto e de agrimensor), devendo ainda fazer constar, ex-
plicitamente, abaixo da assinatura, o seu título profissional com-
pleto, seguido do número da carteira do CREA e respectiva região. 

Com referência ao exercício de 1948,· o relatório será recebido 
até 30 de setembro próximo. 

Lembro mais que a falta de pagamento dos tributos sôbre a 
mineração durante 6 meses consecutivos, acarreta também a cadu-
cidade do direito, de acôrdo com o citado Decreto-lei n.º 5. 247, 
de 12-2-1943. 

1 

Rio de Janeiro, 17 de agôsto de 1949. Avelino Ignacio de Oli-
veira - Diretor da Divisã9 Técnica. 

(Diário Oficial de 18-8-41) . 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

CIRCULAR N.0 12, DE 12-4-1951 

De acôrdo com o resolvido no Processo n.º 5.327-50, relativa-
mente a execução das normas estabelecidas pelo Decreto-lei 
n.0 4.627, de 27-8-1942, na parte que diz respeito a manifestos ori-
ginais e suplementares de petróleo e seus derivados, recomendo aos 
Senhores Inspetores das Alfândegas e chefes das demais estações 
aduaneiras sejam adotadas as normas seguintes: 

a) os originais dos manifestos de carga deverão ser entre-
gues à repartição aduaneira do pôrto em que fôr completada a 
descarga dos produtos constantes do mesmo manifesto, ou seja, 
no último pôrto de escala do vapor; 

b) à repartição adlJaneira do primeiro pôrto da escala do 
vapor deverá ser apresentada cópia do manifesto, assinada pelo 
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respectivo Capitão ou agente, a qual servirá para o processamento 
do despacho do que aí tiver sido descarregado; 

e) por ocasião da visita no primeiro pôrto da escala do vapor, 
à autoridade aduaneira caberá visar o manifesto original, se a 
carga tiver sido recebida em localidade onde não haja autoridade 
consular, ficando a cobrança dos emolumentos consulares para 
ser efetuada pela repartição aduaneira do último pôrto de escala do 
vapor; 

d) a entrega dos manifestos suplementares de que trata o 
§ 1.0 do Art. 5.º do citado Decreto-lei n.º 4.627 obedecerá à norma 
prescrita no Art. 350 da NCLA, fazendo-se, porém, concessão idên-
tica à prevista no Parágrafo único dêsse mesmo dispositivo legal. 

Outrossim, declaro que, no caso do vapor proceder de pórto 
onde não haja consulado brasileiro, deverá ser observado o dispos-
to no Art. 7.0 , § 1.0 , do regulamento baixado com o Decreto-lei 
n.0 17 .815, de 16-2-1945, devendo êsse procedimento se verificar na 
repartição aduaneira em que houver produto descarregado a des-
pachar, e antes de iniciado o despacho. 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 1951. - Horácio Lafer. 

(Diário Oficial de 7-5-51) . 

"' "' "' 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

PORTARIA N.0 31, DE 22-8-1950 

O Diretor Geral do Instituto Nacional de Tecnologia do Mi-
nistério do Trabalho, Indústria e Comércio, tendo em vista o Art. 14 
do Regulamento expedido pelo Decreto n. 4.257, de 16-6-rn:~u. 

Resolve expedir Instruções a que devem satisfazer os densi-
metros e os termómetros, respectivamente usados na determinac;,ão 
de densidade e de temperaturas dos produtos líquidos de petróleo. ( *) 

Instruções a que se refere a Portaria n.0 31 
I - Objetivo e campo de aplicação: 
1.1 - O objetivo das presente Instruc;ões é estabf:lttr~r e<mdi-

ções a que devem satisfazer os densirrwtros e termómd,rnH uHiJ•.fl<.isi 
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na determinação de densidades e de temperaturas dos produtos lí-
quidos de petróleo. 

1.2 - Estas Instruções sàmente se aplicam aos densímetros 
e termômetros a serem usados nas medições de volumes de produtos 
líquidos derivados do petróleo. 

II - Definições: 

Para efeito das presentes Instruções: 
2.1 - Densidade de um líquido é a relação entre a massa es-

pecífica do líquido e a massa específica da água destilada e 
isenta de ar, à temperatura de 4.° C, to:r_nada como têrmo de com-
paração. 

Observação: A massa específica da água destilada, isenta de 
ar, à temperatura de 4.° C, foi considerada como equivalente a 
1 g/cm3• 

2. 2 - Grau centesi:qial, centígrado ou Celsius é a diferença de 
temperatura equivalente a 1 grau da escala termodinâmica, re-
presentada de acôrdo cqm as prescrições estabelecidas nas reso-
luções das Conferências (Jerais de Pesos e Medidas. 

2. 3 - :S:rro absolutp de um densímetro é a diferença, para 
mais ou para menos, ent+e o valor real da densidade de um líquido 
e o valor da densidade fornecida pelo densímetro. 

2. 4 - :li:rro absoluto de um termômetro é a diferença, para 
mais ou para menos, entre o valor real da temperatura de um lí-
quido e o valor da temperatura fornecida pelo termômetro. 

III - Do material, f9rma e dimensões dos densímetros: 

3. 1 - Os densímetros serão constituídos de bulbo, corpo, haste 
e escala graduada, conforme Fig. 1, anexa. 

3. 2 - O bulbo, o corpo e a haste dos densímetros serão de vi-
dro transparente, isento de estrias e outras imperfeições. 

3. 3 - Os densímetros serão construídos de forma que o eixo 
de revolução passando pelo interior da haste e do bulbo seja normal 
à superfície líquida, quando em equilíbrio. 

3. 4 - O comprimen.to total do densímetro deverá estar com-
preendido entre 38 cm e 45 cm., sendo recomendável um compri-
mento de 41 cm. 

http:comprimen.to
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IV - Da escala dos densímetros: 

4.1 - Os densímetros terão escalas fracionadas, com;tituidus 
pelos seguintes intervalos de densidades: 

0,600 até 0,650 c/a menor divisão correspondente a 0,001 
0,650 até 0,700 c/a menor divisão correspondente a 0,001 
0,700 até 0,750 c/a menor divisão correspondente a 0,001 
0,750 até 9,800 c/a menor divisão correspondente a 0,001 
0,800 até 0,850 c/a menor divisão correspondente a 0,001 
0,850 até 0,900 c/a menor divisão correspondente a 0,001 
0,900 até 0,950 c/a menor divisão correspondente a 0,001 
0,950 até 1,000 c/a menor divisão correspondente a O,OfJl 
1,000 até 1,050 c/a menor divisão correspondente a <J,001 

4.2 - A numeração da escala dos densímetros S(~rá ff:íta df: JfJ 
em 10 divisões, estendendo-se 2 divisões para cima e 2 dívisõeH pura 
baixo, fora do intervalo de densidades estabelecido para cada denní-
metro. 

4.3 - A escala será impressa sôbre papel de boa qualidadf;, 
fixado firmemente no interior da haste do densirrwtro. TodoH rn: 
traços, números e inscrições serão nítidos e indeléveis. 

4.4 - O comprimento da escala será, no mínímo dr; 1:~2 mm. 
4.5 - Os densímetros serão calibrados a 15ºC/4ºC f; vG.<;urJ/'lá-

cuo. 

V - Da leitura nos densímctros: 

5.1 - A densidade de um líquido será aquf!lú qw: <:<Jrn::~f1>f;f1· 

de ao ponto de afloramento elo liquido na haHtf; d<i dr.:rdm,:trri. 
quando êste estí.ver em equilíbrio no líquído. 

5.2 - A leitura, do valor da demildadr~, form:tída p1r:lr; dn1 
símetro, será feita na base do mr:niHco que o Jiquíd<J fr1rrm1. <:m tltrrn. 
de haste do densímetro, onde Hf: rmermtra '-l. l!t·icaJu d<, Tfl':~;rnrJ. 

VI - Do material, frnma r~ tlírnerwijw: tlo:; terrrtlrm.1:trr1:: u.::11.1J/J·, 
na determinaÇWJ da lerrqJero.tu:ru. rfo lirpülÜ1 Tl/1 lfl.Tt.-'j'P; 

6. 1 - ()s tf:J'TnÍJrrH:tY'rJ:! !i!:rií.ri d1: "irn<;rr:~j.IJ t.r;t.:,.1 ". r;t;;,.:;t.; '.'; '.r;u:; 
de bulbo, fJ(1,;;tf_; '; l_;,:;r;<:i.l~ ;~nJ.<llJarJ;i.. r:r1rifr1rrr1<: J• l(~ /, ;;[,<;)'.;;. 

http:irn<;rr:~j.IJ
http:i!:ri�.ri
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6. 2 - A haste e a escala serão protegidas por uma "camisa" 
de vidro, formando o corpo de termômetrn, de modo a impedir o 
contato do líquido, cuja temperatura se deseja, com a escala do 
termômetro. (Ver Fig. 2, anexa). 

6.3 - A substância termométrica será álcool com coloração 
vermelha. 

6.4 - O bulbo, a haste e a "camisa" protetora serão de vidro 
transparente e isentos de imperfeições. 

6. 5 - A camisa do termômetro será marcada com um traço de 
referência correspondente à temperatura de 50ºC. 

6. 6 - Os termômetros deverão apresentar simetria em rela-
ção a um eixo de revolução passando pelo interior da haste e do 
bulbo. 

6. 7 - Os termômetros deverão ter as seguintes dimensões: 

Comprimento total ..................... . 310 mm a 340 mm 
Comprimento do bulbo .................. . 20 mm a 25 mm 
Diâmetro da "camisa" p~otetora (externo) .. 20 mm a 22 mm 
Comprimento da escala graduada (- 10º C 

a + 100° C) ........................ . 190 mm a 200 mm 
Distância entre a última graduação e a ex-

tremidade superior da camisa protetora 45 mm a 55 mm 
Distância da extremidade inferior do bulbo 

ao traço zero ....................... . 95 mm a· 110 mm 

VII - Da escala dos termômetros: 
7 .1 - A graduação da escala dos termômetros será feita em 

graus centígrados, de l.º e em l.° e, desde - 10° e (menos dez 
graus centígrados) até+ 100º C (mais cem graus centígrados). 

7. 2 - A numeração da escala dos termômetros será feita de 
100 e em 10° e. 

7. 3 - A escala será impressa em papel de forma bem legível 
e fixada no interior da haste do termômetro. 

VIII - Do termômetro conjugado com o densímetro: 
8. 1 - Os densímetros terão no seu interior um termômetro 

de mercúrio, com escala graduada em graus centígrados, de 1.° C 
em 1°c, desde -lOºC (menos de~,, gr;:;.i.JS eentíc;raclos) até + 750 
C (mais setenta e cinco graus centígrados). (Ver Fig. 1, anexa). 

http:gr;:;.i.JS
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8. 2 - A numeração da escala do termômetro será feita de 10º 
cem 10º e. 

8.3 - O comprimento da escala do termômetro deverá ter no 
mínimo 100 mm e no máximo 120 mm. 

IX - Dos erros tolerados: 

9 .1 - O êrro absoluto máximo tolerado em qualquer ponto da 
escala de um densímetro será de + 0,000 .$ (mais ou menos 5 
décimos milésimos). 

Art. 4.0 • O Conselho Nacional do Petróleo proporcionará à Co-
missão tôda a assistência técnica que lhe fôr solicitada. 

Parágrafo único. A fiscalização técnica do empreendimento é 
da competência do Conselho Nacional do Petróleo. 

Art. 5.0 . O Administrador do Plano Salte supervisionará a 
execução dos contratos para financiamento e aquisição de todos os 
materiais, equipamentos e construções das instalações para a mi-
neração e refinação do esquisto betuminoso. 

Art. 6.0 • O Conselho Nacional do Petróleo apresentará plano 
para intensificação dos trabalhos em curso, tendo em vista o pe-
tróleo de poço e, principalmente, as prospecções para apurar as 
reservas do país em xisto betuminoso. 

Art. 7.0 • O presente decreto entra em vigor na data da sua 
publicação. 

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1950; 129.0 da Independência 
e 62.0 da República. 

EURICO G. DUTRA 
José Francisco Bias Fortes 

* * * 
<Diário Oficial de 1-11-50) . 

AUTONOMIA DO CONSELHO NACIONAL DO PE'fRóLEO 

Ofício do General Julio C. Horta Barbosa ao Presiden-
te da República, Sr. Getúlio Vargas. 

Senhor Presidente: 
O Departamento Administrativo do Serviço Público, ao cabo 

de dois meses e meio, graças à intervenção direta de Vossa Ex-
celência, restituiu o projeto de Regulamento dêste Conselho, 
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opinando pela elaboração de "novo projeto de Decreto-lei modi-
ficando em parte o de n.0 538, de 7 de julho último, e, depois urn 
novo projeto de decreto baii~ando o Regimento do aludido Con-
selho", isto é: mutilação da lei para cercear a ação do Conselho 
e adiamento de sua constituição definitiva. 

O projeto de Regulamento submetido à consideração de Vossa 
Excelência pelo Conselho Nacional do Petróleo obedeceu, como re-
conhece o Departamento Administrativo do Serviço Público, "às nor-
mas estabelecidas no Decreto-lei 538 de 7-7-1938, que deu existên-
cia ao referido Conselho." 

É verdade que, apesar dessa afirmação categórica, aquêle De-
partamento alega "para justificar o critério que presidiu à elabo-
ração do plano de organização que se pretende adotar para o Conse-
lho Nacional do Petróleo nenhum argumento foi aduzido." 

Isso, entretanto, é apenas confusão: o plano de organização 
do Conselho está traçado no Decreto-lei n.º 538, de 7 de julho; não 
é agora que se pretenÇe adotá-lo e, por isso mesmo, não cabia 
justificar critério algum. 

O que se pretende é cassar a autonomia que Vossa Excelência 
outorgou ao Conselho ~Jor um Decreto-lei, e ratificou por outro, 
para deixar claro que eissa era realmente a intenção de Vossa Ex-
celência quando o criou, e quando o organizou. E, efetivamente, sem 
essa autonomia, o Conselho não corresponderá aos intuitos que pre-
sidiram sua criação. 

Diz ainda aquele pepartamento: "A estrutura que se quer 
dar ao Conselho Nacional de Petróleo divergiria, dêsse modo, por 
completo da de órgãos de natureza análoga, como por exemplo, 
êste Departamento ... " 

Não há, nem pode haver nenhuma analogia entre o Departa-
mento e o Conselho, e a estrutura de um não pode deixar de ser 
diferente da do outro. 

O Conselho Nacional do Petróleo é, realmente, um órgão mui-
to diferente dos departamentos burocráticos; é um órgão singular 
na administração brasileira, e os órgãos análagos a êle existentes 
em outros países como Argentina, Uruguai, Bolívia, Itália, França 
etc., gozam da autonomia que se lhe pretende cassar. 

O regulamento correspondente não poderá por isso mesmo, 
deixar de conter dispositivos especiais, diferentes dos relativos a 
repartições comuns. 
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Para suprimir a autonomia do Conselho não bastaria modifi-
car apenas um Decreto-lei, como diz aquêle Departamento, mas 
dois: o de n.0 395, de 29-4-1938 que criou o Conselho Nacional do 
Petróleo "autônomo, subordinado diretamente ao Presidente da Re-
pública", e o de n.º 538, de 7 de julho que o organizou "autênomo e 
diretamente subordinado ao Presidente da República." 

Retirar-lhe a autonomia ou a subordinação direta e exclusiva 
a Vossa Excelência é criar-lhe dificuldades na luta contra as re-
sistências opostas pela ambição sem escrúpulos de uns, pelos in-
terêsses cúpidos de outros e pela vaidade impatriótica de alguns; 
é impedir, em suma, sua ação eficiente. 

As alterações recomendadas pelo Departamento Administrativo 
do Serviço Público não podem ser sugeridas pelo signatário, por 
estar êle absolutamente convencido de que as importantes, espi-
pinhosas e delicadas atribuições técnicas, políticas, econômicas e 
fiscais confiadas ao Conselho Nacional do Petróleo, exigem que êle 
goze da autonomia completa e seja exclusivamente subordinado a 
Vossa Excelência - seu único orientador - tudo nos têrmos dos 
Decretos-leis citados. 

Por dever de lealdade ao Govêrno de Vossa Excelência, de pa-
triotismo ativo e sobretudo de consciência, o signatário não poderá 
nem apresentar sugestões, nem concorrer, de qualquer modo para 
que seja mutilada e muito previdente e sábia legislação do Govêrno 
de Vossa Excelência sôbre petróleo, ou a relativa ao órgão criado 
para fazer cumpri-la, sob as vistas diretas e imediatas de Vossa 
Excelência e somente de Vossa Excelência, legislação essa que tem 
merecido gerais e eloqüentes referências elogiosas de todos, brasi-
leiros e estrangeiros, que por dever, obrigação, interêsse, ou simples 
curiosidade se preocupam com assuntos relativos ao petróleo, sua 
economia e sua política. 
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