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anexo i – decretos e decretos-leis federais

 1864
decreto n° 3.352-a, de 30 de novembro de 1864

Concede a Thomaz denuy sargent faculdade pelo prazo 
de noventa annos para, por si ou por meio de uma Com-
panhia, estrahir turfa, petroleo e outros mineraes nas 
Comarcas do Camamú e ilhéos, da Provincia da Bahia.

 1872
decreto n° 5.014, de 17 de julho de 1872

Concede a Luiz Matheus Maylaski permissão por dous 
annos para explorar carvão de pedra e petroleo nas 
comarcas de sorocaba, itapetininga e itú, na Provincia 
de s. Paulo.

decreto n° 5.050, de 14 de agosto de 1872
Concede aos Drs. Cyrino Antonio de Lemos e João  
Baptista da silva Gomes Barata, permissão por dous 
annos para explorarem minas de carvão de pedra e pe-
troleo na comarca da capital da Provincia de s. Paulo.

 1874
decreto n° 5.732, de 27 de agosto de 1874

Proroga por um anno o prazo marcado aos Bacha-
reis Cirino Antonio de Lemos e José Baptista da Silva  
Gomes Barata, no decreto nº 5050 de 14 de agosto 
de 1872, para a exploração de minas de carvão e pe-
troleo na comarca da capital da Provincia de s. Paulo.
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 1882
decreto n° 8.416, de 11 de fevereiro de 1882

Concede privilegio a antonio lopes Cardozo para o 
processo de sua invenção destinado a tornar o petró-
leo inexplosivo, desinfectado e colorado.

decreto n° 8.703, de 7 de outubro de 1882
Concede permissão a Gustavo Emílio olander para 
explorar jazidas de petróleo nas comarcas de Campo 
largo e da lapa, na província do Paraná.

 1883
decreto n° 8.840, de 5 de janeiro de 1883

Concede permissão ao dr. Gustavo luiz Guilherme dodt 
e Bacharel Tiberio César de lemos para explorarem mi-
neraes [inclusive petróleo] na Provincia do Maranhão.

decreto n° 8.983, de 4 de agosto de 1883
Proroga o prazo concedido a antonio lopes Cardoso, 
para o processo de sua invenção, destinado a tornar o 
kerosene ou petróleo inexplosivo.

 1885
decreto n° 9.444, de 20 de junho de 1885

Concede permissão a Manoel vidal Barbosa lage para 
explorar carvão de pedra o petróleo na Provincia de 
Minas Geraes .

decreto nº 9.493, de 5 de setembro de 1885
renova a concessão de que trata o decreto n. 5744150 
de 16 de setembro de 1874 para exploração de carvão 
de pedra e petróleo na Provincia de s. Paulo.

150 O Decreto nº 5744, de 16 de setembro de 1874 faz menção apenas a 
lavra de carvão de pedra de água branca. ao renovar a concessão por meio 
do decreto nº 9493, de 5 de setembro de 1885, adiciona-se a exploração 
de petróleo.
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 1887
decreto nº 9.724, de 19 de fevereiro de 1887

Concede permissão a Henri raffard para transferir ao 
Major Francisco de assis Paula assumpção a conces-
são de que trata o decreto n. 9493 de 5 de setembro 
de 1885.

 1888
decreto nº 10.037, de 15 de setembro de 1888.

Concede permissão a ignacio de souza lages para ex-
plorar carvão de pedra, petróleo e outros mineraes no 
município do Cametá, Provincia do Pará.

decreto nº 10.073, de 8 de novembro de 1888
Concede permissão a Tito livio Martins para explorar 
petróleo e outros mineraes no município do Tatuhy, 
da Provincia de s. Paulo.

decreto nº 10.105, de 1 de dezembro de 1888
Proroga por um anno o prazo marcado no decreto  
n. 9724 de 19 de Fevereiro de 1887 para conclusão dos 
trabalhos de exploração de carvão de pedra e petróleo 
no município de Tatuhy, da Provincia de s. Paulo.

 1889
decreto nº 10.239, de 2 de maio de 1889

Concede permissão a João Maria do Valle, Engenheiro 
abdon Felinto Milanez e Emilio de Menezes para ex-
plorarem carvão de pedra, petróleo e outros mineraes 
nos vales dos ribeirões Cannavieiras e Cubatão, no 
município de Guaratuba, Provincia do Paraná.

decreto nº 10.347, de 6 de setembro de 1889
Concede permissão a João Moreira da Silva para ex-
plorar carvão de pedra e outros mineraes, petroleo e 
outras substancias betuminosas, na Provincia de san-
ta Catharina.
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decreto nº 10.361, de 14 de setembro de 1889
Concede permissão a Raulino Julio Adolpho Horn 
para explorar petroleo e outros óleos mineraes na 
Provincia de santa Catharina.

decreto nº 10.431, de 9 de novembro de 1889
Concede permissão a adam Benaion para explorar 
petróleo , carvão de pedra e outros mineraes na Pro-
vincia do Pará.

decreto nº 10.445, de 9 de novembro de 1889
Concede a Tito livio Martins prorogação por um anno 
do prazo marcado no decreto n. 10.073 de 8 de no-
vembro de 1888.

 1890
decreto nº 393, de 12 de maio de 1890

Concede permissão ao dr. almir Parga nina para, por 
si ou por meio de uma companhia, explorar oleos mi-
neraes [inclusive petróleo] no Estado do Maranhão.

decreto nº 670, de 18 de agosto de 1890
Concede permissão a Tito livio Martins para a lavra 
de petróleo e outros mineraes no municipio de Ta-
tuhy, Estado de s. Paulo.

decreto nº 1.114, de 29 de novembro de 1890
Proroga o prazo marcado a Raulino Julio Adolpho 
Horn para explorar petroleo e outros óleos mineraes 
no Estado de santa Catharina.

 1897
decreto nº 2.471, de 8 de março de 1897

approva , com alteração, os estatutos da Empreza in-
dustrial de Petroleo e autorisa a mesma a funcionar.
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 1912
decreto nº 9.335, de 17 de janeiro de 1912

Concede a standard oil Company of Brasil, actual de-
nominação da Empreza lndustrial de Petroleo, autori-
zação para continuar a funcionar na republica.

 1913
decreto nº 10.168, de 9 de abril de 1913

Concede autorização à The anglo Mexican Petroleum 
Products Company, limited, para funcionar na república.

 1917
decreto nº 12.438, de 11 de abril de 1917

Concede autorização a “The anglo Mexican Petroleum 
Products Company, limited”, para substituir esta de-
nominação pela de “anglo Mexican Petroleum Com-
pany, limited”.

 1932
decreto nº 21.414, de 17 de maio de 1932

autoriza a Companhia Brasileira de Petróleo a prosse-
guir nos contratos de cessão e arrendamento de sub-
-solos de propriedades territoriais no município de 
Pirajú, no Estado de são Paulo.

decreto nº 21.415, de 17 de maio de 1932
Autoriza a incorporação pelos Srs. J. B. Monteiro Lo-
bato, M. l. de oliveira Filho e l. a. Pereira de Queiroz 
de tema sociedade anônima com sede em são Paulo e 
capital de 3.000:000$0 (três mil contos de réis), exclu-
sivamente nacional, com o objetivo de pesquisar for-
mações petrolíferas e explorar as respectivas jazidas.

decreto nº 22.210, de 13 de dezembro de 1932
autoriza Th. Marinho de andrade, augusto leal de 
Barros e Constantino Badesco dutza a organizarem 
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uma sociedade para a exploração de petróleo , com a 
denominação de Companhia nacional para Explora-
ção de Petroleo .

 1933
decreto nº 22.932, de 12 de julho de 1933

autoriza avelino Barreto a contratar, sem privilegio, 
pesquiza e exploração de petrôleo e asfaltite no muni-
cípio de Botucatú, Estado de são Paulo, e a organizar 
uma sociedade para a exploração do contrato.

decreto nº 23.225, de 17 de outubro de 1933
autoriza, sem privilégio, a Companhia Brasileira de 
Petroleo Cruzeiro do sul, a contratar com rita spinola 
dias, proprietária da Fazenda Bofete, no município de 
Porangaba, e com adelaide Barnaley Guedes, ou seus 
sucessores, proprietária da Fazenda Pederneiras, no 
município de Tatuí, ambos os municípios do Estado 
de são Paulo, a pesquisas e exploração de petroleo 
que existir nas referidas Fazendas.

decreto nº 23.572, de 12 de dezembro de 1933
autoriza Th. Marinho de andrade, augusto leal de 
Barros e Constantino Badesco dutza a incluirem os 
contratos que os mesmos fizeram com Rodolfo Jacob 
e Elói José Núncio, nas áreas de que trata o art. 1º do 
decreto n. 22.210, de 13 de dezembro de 1932, para 
pesquiza e exploração de petróleo por internação da 
sociedade “Companhía nacional para Exploração de 
Petróleo”, em organização, e dá outras providências.

decreto nº 23.575, de 12 de dezembro de 1933
autoriza, sem privilégio, à Companhia Brasileira de 
Petróleo, sociedade anônima, com sede na Capital 
Federal, a contratar a aquisição ou, arrendamento de 
propriedades territoriais, no município de ribeirão 
Claro, no Estado do Paraná, para a pesquisa e explora-
ção de petróleo.
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 1934
decreto nº 23.752, de 16 de janeiro de 1934

autoriza seu privilégio, a Companhia Geral de Petró-
leo Pan-Brasileira, com séde na Capital Federal, a con-
tratar a aquisição ou arrendamento de propriedades 
territoriais no município de ribeirão Claro, Estado do 
Paraná, para a pesquisa e exploração de petróleo.

decreto nº 24.377, de 12 de junho de 1934
autoriza, sem privilégio, a Companhia Brasileira de 
Petróleo, sociedade anônima, com sede na Capital Fe-
deral, a:
1) Contratar o arrendamento de terrenos pertencentes 
a particulares, situadas no munícipio de reserva, no 
Estado do Paraná, para o fim de pesquisar petróleo;
2) Celebrar contratos de opção de compra dos aludi-
dos terrenos; e
3) adquirir as jazidas de petróleo porventura existen-
tes no sub-solo dos mesmos.

 1936
decreto nº 1.041, de 20 de agosto de 1936

approva a relação do pessoal contractado para estu-
dos geologicos e pesquizas de petroleo no Territorio 
do acre e Estado do amazonas.

 1937
decreto nº 1.849, de 3 de agosto de 1937

autoriza o cidadão brasileiro silvio Fróis abreu a pes-
quisar petroleo e gases naturais numa área de 175,84 
hectares na ilha itaparica, município de itaparica, Es-
tado da Baía.

decreto nº 1.850, de 3 de agosto de 1937
autoriza o cidadão brasileiro Edgard Frias rocha 
a pesquisar petróleo e gases naturais em terrenos  
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particulares situados no distrito de Mapele, municí-
pio de Matoim, Estado da Baía.

decreto nº 1.870, de 10 de agosto de 1937
autoriza o cidadão brasileiro sílvio Fróis abreu a pes-
quisar petróleo e gases naturais numa área de 224,16 
hectares na ilha de santo amaro, município de itapa-
rica, Estado da Baía.

decreto nº 2.119, de 9 de novembro de 1937
Autoriza os cidadãos brasileiros Olímpio José Brocha-
do, Firmino de santana e Quineto Gusmão rocha a 
pesquisarem petróleo em terrenos de marinha situa-
dos no lugar denominado “Porto de sauípe, município 
de Entre rios, Estado da Baía.

decreto nº 2.189, de 21 de dezembro de 1937
autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro Car-
los dias de avila Pires, a pesquisar petróleo e gazes na-
turais no município de Monte negro, Estado da Baía.

decreto nº 2.190, de 21 de dezembro de 1937
autoriza, a título provisório, a sociedade Brasileira de 
Pesquisas Mineralógicas limitada, a pesquisar petró-
leo e gazes naturais, no litoral do Estado da Baía.

decreto nº 2.191, de 21 de dezembro de 1937
autoriza, a título provisório, a sociedade Brasileira de 
Pesquisas Mineralógicas limitadas, sociedade organi-
zada no Brasil, a pesquizar petrôleo e gazes naturais, 
no litoral do Estado da Baía.

decreto nº 2.192, de 21 de dezembro de 1937
autoriza, a título provisório, a Emprêsa nacional se 
investigação Geológicas limitada, sociedade organi-
zada no Brasil, a pesquisar petróleo e gases naturais 
no litoral do Estado da Baía.
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decreto nº 2.193, de 21 de dezembro de 1937
autoriza, a título provisório, a Emprêsa nacional de in-
vestigações Geológicas limitada, sociedade organizada 
no Brasil, a pesquisar petróleo e gases naturais na ilha 
itaparica, município de itaparica, Estado da Baía.

decreto-lei nº 89, de 21 de dezembro de 1937
aprova o Protocolo especial sobre ligações ferroviá-
rias e aproveitamento do petróleo boliviano assinado 
em la Paz, em 25 de novembro de 1937.

decreto nº 2.217, de 28 de dezembro de 1937
autoriza a título provisório, o cidadão brasileiro sal-
vador Prioli Júnior por si ou sociedade que organizar, 
a pesquisar petróleo e gases naturais, no Estado de 
sergipe.

 1938
decreto-lei nº 366, de 11 de abril de 1938

incorpora ao Código de Minas, decreto n. 24.642, de 
10 de julho de 1934, novo título, em que se institue o 
regime legal das jazidas de petróleo e gases naturais, 
inclusive os gases raros.

decreto-lei nº 380, de 18 de abril de 1938
aprova o Tratado sobre a saida e o aproveitamento do 
petróleo boliviano, entre o Brasil e a Bolívia, firmado 
no Rio de Janeiro, a 25 de fevereiro de 1938.

decreto-lei nº 395, de 29 de abril de 1938
declara de utilidade pública e regula a importação, 
exportação, transporte, distribuição e comércio de 
petróleo bruto e seus derivados, no território na-
cional, e bem assim a indústria da refinação de pe-
tróleo importado em produzido no país, e dá outras 
providências.
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decreto nº 2.616, de 4 de maio de 1938
autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro alber-
to Hofmann, por si ou sociedade que organizar, a pes-
quisar petróleo na região da “serra da Taquara verde, 
município de rio Caçador, Estado de santa Catarina.

decreto nº 2.800, de 29 de junho de 1938
autoriza, o título provisório, o cidadão brasileiro 
Francisco de sá lessa por si ou sociedade que organi-
zar, a pesquisar petróleo e gases naturais no municí-
pio de alagoas, Estado de alagoas.

decreto nº 2.801, de 29 de junho de 1938
autoriza, o título provisório, o cidadão brasileiro  
Tadeu de araújo Medeiros por si ou sociedade que or-
ganizar, a pesquisar petróleo e gases naturais no mu-
nicípio de alagoas, Estado de alagoas.

decreto nº 2.802, de 29 de junho de 1938
autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro  
Eudoro lemos de oliveira, por si ou sociedade que or-
ganizar, a pesquisar petróleo e gases naturais no mu-
nicípio de Coruripe, Estado de alagoas.

decreto nº 2.803, de 29 de junho de 1938
autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro otá-
vio Barbosa de Couto e silva, por si ou sociedade que 
organizar, a pesquisar petróleo e gases naturais nos 
municípios de socorro e laranjeiras, Estado de sergipe.

decreto nº 2.804, de 29 de junho de 1938
autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro  
Eurico de rocha Portela, por si ou sociedade que or-
ganizar, a pesquisar petróleo e gases naturais no mu-
nicípio de Maceió, Estado de alagoas.
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decreto nº 2.805, de 29 de junho de 1938
autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro  
Cristiano Heyn Hamann, por si ou sociedade que or-
ganizar, a pesquisar petróleo e gases naturais no mu-
nicípio de Piassubussú, Estado de alagoas.

decreto nº 2.806, de 29 de junho de 1938
autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro  
oscar Edvaldo Portocarreiro, por si ou sociedade que 
organizar, a pesquisar petróleo e gases naturais no 
município de santo amaro, Estado de sergipe.

decreto-lei nº 538, de 2 de julho de 1938151

Organiza o Conselho nacional do petróleo, define suas 
atribuições e dá outras providências.

decreto-lei nº 533, de 5 de julho de 1938
Prorroga o prazo a que se refere o § 1º do art. 4º do 
decreto-lei n. 395, de 29 de abril de 1938.

decreto-lei nº 538, de 7 de julho de 1938
Organiza o Conselho nacional do petróleo, define suas 
atribuições e dá outras providências.

decreto nº 2.999, de 17 de agosto de 1938
autoriza, título provisório, o cidadão brasileiro  
Elpidio domingues lins, a pesquisar petróleo e gás  
natural no município de recife, capital do Estado de 
Pernambuco.

151 Há registro, na base de dados constante do site do Senado Federal, que 
o mesmo decreto-lei nº 538 (que cria o Conselho nacional do Petróleo) 
teve duas edições, sendo uma de 2 de julho de 1938, publicada na Coleção 
das leis do Brasil em 31 de dezembro de 1938 e outra, de 7 de julho de 
1938, publicada no Diário Oficial da União em 8 de julho 1938. Em razão 
de não estar disponível o acesso ao conteúdo do primeiro documento, não 
é possível saber se ele é idêntico ao editado posteriormente (ao qual se 
teve acesso). optou-se por manter o registro da existência dos dois docu-
mentos, de forma a demonstrar o poder do Estado quando da criação do 
Conselho nacional do Petróleo.
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decreto nº 3.004, de 19 de agosto de 1938
declara sem efeito o decreto n. 2.616, de 4 de maio de 
1938, autorizando, a título provisório, o cidadão brasilei-
ro alberto Hofmann, por si ou sociedade que organizar, 
a pesquisar petroleo na região “serra da Taquara verde”, 
município de rio Caçador, Estado de santa Catarina.

decreto nº 3.008, de 19 de agosto de 1938
autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro alberto  
Hofmann, por si ou sociedade que organizar, a pesqui-
sar petróleo na região da “serra da Taquara verde”, mu-
nicípio de rio Caçador, Estado de santa Catarina.

decreto nº 3.097, de 22 de setembro de 1938
autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro vitor 
amaral Freire, por si ou pela “Companhia Matogros-
sense de Petróleo, em organização, a pesquisar petró-
leo e gases naturais em terrenos de fronteira situados 
no município de Corumbá, Estado de Mato Grosso.

decreto nº 3.098, de 22 de setembro de 1938
autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro vitor 
amaral Freire, por si ou pela “Companhia Matogros-
sense de Petróleo”, em organização, a pesquisar petró-
leo e gases naturais em terrenos de fronteira, situados 
no município de Corumbá, no Estado de Mato Grosso.

decreto nº 3.099, de 22 de setembro de 1938
autoriza, a título provisório, o cidadão brasileiro vi-
tor amaral Freire, por si ou pela “Companhia Mato-
grossense de Petróleo”, em organização, a pesquisar 
petróleo e gases naturais em terrenos de fronteira  
situados em Porto Esperança, município de Corumbá, 
Estado de Mato Grosso.

decreto-lei nº 747, de 29 de setembro de 1938
abre, pelo Ministério da Fazenda, o crédito especial de 
750:000$000 para o Conselho nacional do Petróleo.
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decreto nº 3.131, de 05 de outubro de 1938
Promulga o Tratado sobre saída e aproveitamento do 
petróleo boliviano, entre o Brasil e a Bolívia, firmando 
no Rio de Janeiro a 25 de fevereiro de 1938.

decreto-lei nº 804, de 24 de outubro de 1938
Prorroga o prazo de que trata o parágrafo único do 
art. 3º do decreto-lei n. 395, de 29 de abril de 1938.

decreto-lei nº 842, de 9 de novembro de 1938
Fixa os vencimentos dos membros da Comissão Exe-
cutiva do Conselho nacional do petróleo e dá outras 
providências.

decreto nº 3.344, de 30 de novembro de 1938
declara caduca a autorização conferida a avelino  
Barreto, pelo decreto n. 22.932, de 12 de julho de 
1933, para, sem privilégio, contratar a pesquisa e 
exploração de petróleo e asfaltite em terras situadas 
no município de Botucatú, Estado de são Paulo, bem 
como a organizar sociedade para exploração dos con-
tratos que realizar.

decreto nº 3.452, de 14 de dezembro de 1938
Declara caduca a autorização conferida a Olimpio José 
Brochado, Firmino de sant’anna e Quineto Gusmão 
rocha, pelo decreto número 2. 119, de 9 de novembro 
de 1937, para pesquisar petróleo em terrenos de ma-
rinha situados no lugar denominado Porto de sauípe, 
no Municipio de Entre rios, Estado da Baía.

decreto-lei nº 961, de 17 de dezembro de 1938
dá nova redação ao n. i do art. 3º do decreto-lei n. 395, 
de 29 de abril de 1938.




