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 A  preocupação  com  as  atividades   nos   
oceanos é matéria bastante discutida e vem 
crescendo de forma significativa tanto no âmbito 
nacional quanto em diversos fóruns internacionais. 
Nunca se falou e discutiu tanto sobre os oceanos 
quanto atualmente. Diversas Convenções, Grupos 
de Trabalho, Assembleias e outros órgãos vinculados 
à Organização das Nações Unidas (ONU) têm 
demonstrado grande preocupação com as questões 
que envolvem o meio marinho. No Brasil a situação 
não é diferente. Em decorrência destas demandas, 
principalmente com o aumento das atividades 
executadas pelo Estado brasileiro que envolve o 
ambiente marinho, tal matéria é pauta de discussão 
dentro de diversos órgãos federais, estaduais e 
municipais no Brasil.
 Como conciliar questões relacionadas à 
segurança nacional e de desenvolvimento de 
atividades econômicas ou de grande impacto 
social como biotecnologia, produção de energia, 
extração de petróleo, gás e minerais, segurança da 
navegação, pesca, construção e operação de portos, 
dentre outras, com o equilíbrio e/ou a preservação 
do ambiente marinho? Talvez seja esse o grande 
desafio a ser enfrentado por todas as instituições 
brasileiras que lidam com o mar. 
 No Brasil, tal assunto não passa 
despercebido. O tratamento desta matéria envolve 
vários setores e atividades que são tratadas de 
forma totalmente distintas em nossa legislação 

doméstica distribuídas em diversas normas. Além 
disso, a legislação federal brasileira sobre matérias 
relacionadas ao uso compartilhado do ambiente 
marinho apresenta diversos desafios aos tomadores 
de decisões, pois percebem a necessidade de 
harmonização da legislação, assim como das 
atribuições institucionais, das normas em vigor e 
das definições adotadas.
Sensível a esta realidade, a CIRM - Comissão 
Interministerial para os Recursos do Mar, aprovou 
a Resolução nº 1, de 23 de abril de 2013, de criação 
de um Grupo de Trabalho (GT) e instituiu pela 
Portaria nº 222/MB, de 23 de abril de 2013 o GT 
“Uso Compartilhado do Ambiente Marinho”.
 No âmbito do GT Uso Compartilhado do 
Ambiente Marinho foram estabelecidos dois 
subgrupos, sob a coordenação da Secretaria da 
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 
(SECIRM): um de Legislação, criado pela Portaria 
nº 19, de 22 de maio de 2014, do Secretário da 
CIRM, com o objetivo de realizar levantamentos 
da legislação e do marco institucional, normativo 
e regulatório vigente, visando harmonizaçãoda 
legislação, atribuições institucionais, normas e 
definições relacionadas ao uso compartilhado do 
ambiente marinho e executar as demais tarefas que 
lhe forem atribuídas; e o outro, de Planejamento 
Espacial Marinho, criado pela Portaria nº 18, de 
22 de maio de 2014, do Secretário da CIRM, para 
levantar, analisar e propor diretrizes, ferramentas
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e metodologias de planejamento espacial marinho 
para implementação em nível nacional do uso 
compartilhado do ambiente marinho. 
 A presente publicação resultou dos trabalhos 
do Subgrupo de Legislação, a partir da constatação 
da inexistência de uma base de conduta sobre 
a legislação federal relacionada aos temas que 
integram o uso compartilhado do ambiente 
marinho, que identificou os seguintes temas a 
serem considerados no desenvolvimento de seus 
trabalhos, incluindo o levantamento da legislação 
sobre: 
-.Pesca , Aquicultura e Agricultura; 
-.Biodiversidade  Costeira e Marinha;
-.Biotecnologia Marinha;  
-.Dutos Emissários e outras conexões submarinas; 
-.Petróleo, Gás e energias renováveis;
-.Prospecção e Exploração Mineral Costeira e 
Marinha
-.Mudanças climáticas, meteorologia e climatologia; 
-.Patrimônio Subaquático e Arqueológico;
-.P, D & I - Pesquisa Científica e investigação  
científica marinha, desenvolvimento tecnológico e 
inovação;
-.Portos e Ancoradouros;
-.Propriedade Intelectual;
-.Defesa Nacional, Respostas às Emergências 
e Segurança da Navegação;
-.Turismo e recreação;
- Gerenciamento Costeiro;

- Comércio, Indústria e Transporte Marítimo.
 Considerando que vários desses Temas 
são tratados em normas comuns, este trabalho é 
dividido em Capítulos, sendo o primeiro com artigos 
da Constituição Federal de Leis e Decretos federais 
todos  relacionados às matérias comuns a dois ou 
mais temas acima identificados, intitulado como 
“Legislação Geral”.
 Os Capítulos seguintes, sobre os quais 
foi possível identificar Leis e Decretos federais 
específicos, foram divididos nos seguintes temas: 
defesa nacional, respostas às emergências e 
segurança da navegação; biodiversidade costeira 
e marinha; biotecnologia marinha, propriedade 
intelectual, pesca e aquicultura; petróleo, gás e 
energias renováveis; e prospecção e exploração 
mineral costeira e marinha, sendo que, em todos os 
Capítulos, é possível acessar o texto atualizado dos 
respectivos artigos da CF, das leis ou dos decretos 
no momento em que forem acessados neste ebook. 
 A forma de publicação livre e em ebook 
permite ao interessado o acesso direto ao LINK 
atualizado dos textos integrais (ou compilados) 
das Leis ou Decretos, diretamente do sites da 
Presidência da República, da Câmara Legislativa 
ou do Ministério das Relações Exteriores. 
 Neste contexto, com vistas à continuidade 
do trabalho sobre a Legislação federal brasileira 
relacionada ao uso compartilhado do ambiente 
marinho, a Dra. Claudia Maria Rezende de 
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Souza organizou esta compilação, a partir de seu 
levantamento sobre alguns dos temas destacados 
pelo Subgrupo, apresentando-a para análise, 
discussão e contribuições do subgrupo em diversas 
ocasiões, até a conclusão desta 1ª edição.
 Cabe destacar também as contribuições de 
dois outros membros do Subgrupo e seus trabalhos 
de pesquisa e sistematização que integram este 
ebook, a saber, a Dra. Ana Silvia Costa Silvino e o 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) Tarcísio Alves de 
Oliveira. A primeira, que já havia elaborado extenso  
levantamento sobre a legislação nacional relativa 
à pesca, complementou a presente publicação 
com informações sobre tratados internacionais, 
leis e decretos relacionados à pesca e aquicultura. 
O segundo acrescentou ao trabalho o Capítulo 
específico sobre Defesa Nacional, Respostas às 
Emergências e Segurança da Navegação, bem 
como as Leis e Decretos relacionados a estas e 
outras matérias, que integram o Capítulo sobre 
Legislação Geral. 
 Enfim, cabe especial agradecimento ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - 
CPRM, à equipe de coordenação e aos integrantes 
do Subgrupo Legislação, que tanto contribuíram 
para a conclusão da primeira etapa deste desafiador 
projeto que exigirá atualização regular. 

MARCOS SILVA RODRIGUES
Vice-Almirante
Secretário da CIRM
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ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
ARTIGOS:

 Artigo 4º caput, I a VI:
 Art. 4º. A República Federativa do Brasil 

rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios:

 I - independência nacional;
 II - prevalência dos direitos humanos;
 III - autodeterminação dos povos;
 IV - não-intervenção;
 V - igualdade entre os Estados;
 VI - defesa da paz;

 Artigo 5ºcaput,  II, III, IX, XV, XXII, XXIII, XXIV,    
XXVI, XXVII, XXIX, XXXIX, LXXIII, §1º a 
§4º:

 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:

 II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

 III - ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante;

 IX - é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença;

 XV - é livre a locomoção no território nacional 
em tempo de paz, podendo qualquer

 pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 
permanecer ou dele sair com seus bens;

 XXII - é garantido o direito de propriedade;

 XXIII - a propriedade atenderá a sua função 
social;

 XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para 
desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, mediante justa 
e prévia indenização em dinheiro, ressalvados 
os casos previstos nesta Constituição;

 XXVI - a pequena propriedade rural, assim 
definida em lei, desde que trabalhada pela 
família, não será objeto de penhora para 
pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os 
meios de financiar o seu desenvolvimento;
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 XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo 
de utilização, publicação ou eprodução de 
suas obras, transmissível aos herdeiros pelo 
tempo que a lei fixar;

 XXIX - a lei assegurará aos autores de 
inventos industriais privilégio temporário para 
sua utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, 
aos nomes de empresas e a outros signos 
distintivos, tendo em vista o interesse social 
e o desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País;

 XXXIX - não há crime sem lei anterior que o 
defina, nem pena sem prévia cominação legal;

 LLXXIII - qualquer cidadão é parte legítima 
para propor ação popular que vise anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade 
de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 
salvo comprovada má-fé, isento de custas 
judiciais e do ônus da sucumbência;

 § 1º - As normas definidoras dos direitos 
e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata.

 § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta 
Constituição não excluem outros  decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, 
ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte.

 § 3º Os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)  (Atos 
aprovados na forma deste parágrafo).

 § 4º O Brasil se submete à jurisdição de 
Tribunal Penal Internacional a cuja criação 
tenha manifestado adesão. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
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 Artigo 20:
 Art. 20. São bens da União:
 I - os que atualmente lhe pertencem e os que 

lhe vierem a ser atribuídos;
 II - as terras devolutas indispensáveis à defesa 

das fronteiras, das fortificações e construções 
militares, das vias federais de comunicação e 
à preservação ambiental, definidas em lei;

 III - os lagos, rios e quaisquer correntes de 
água em terrenos de seu domínio, ou que 
banhem mais de um Estado, sirvam de limites 
com outros países, ou se estendam a território 
estrangeiro ou dele provenham, bem como os 
terrenos  marginais e as praias fluviais;

 IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas 
limítrofes com outros países; as praias 
marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, 
excluídas, destas, as que contenham a sede de 
Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao 
serviço público e a unidade ambiental federal, 
e as referidas no art. 26, II; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 46, de 2005).

 V - os recursos naturais da plataforma 
continental e da zona econômica exclusiva;

 VI - o mar territorial;
 VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
 VIII - os potenciais de energia hidráulica;

 IX - os recursos minerais, inclusive os do 
subsolo;

 X - as cavidades naturais subterrâneas e os 
sítios arqueológicos e pré-históricos;

 XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios.

 § 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
bem como a órgãos da administração direta 
da União, participação no resultado da 
exploração de petróleo ou gás natural, de 
recursos hídricos para fins de geração de 
energia elétrica e de outros recursos minerais 
no respectivo território, plataforma continental, 
mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou 
compensação financeira por essa exploração.

 § 2º - A faixa de até cento e cinquenta 
quilômetros de largura, ao longo das fronteiras 
terrestres, designada como faixa de fronteira, 
é considerada fundamental para defesa do 
território nacional, e sua ocupação e utilização 
serão reguladas em lei.
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 Artigo 21:
 Art. 21. Compete à União:
 I - manter relações com Estados estrangeiros 

e participar de organizações internacionais;
 II - declarar a guerra e celebrar a paz;
 III - assegurar a defesa nacional;
 IV - permitir, nos casos previstos em lei 

complementar, que forças estrangeiras 
transitem pelo território nacional ou nele 
permaneçam temporariamente;

 V - decretar o estado de sítio, o estado de 
defesa e a intervenção federal;

 VI - autorizar e fiscalizar a produção e o 
comércio de material bélico;

 VII - emitir moeda;
 VIII - administrar as reservas cambiais do 

País e fiscalizar as operações de natureza 
financeira, especialmente as de crédito, 
câmbio e capitalização, bem como as de 
seguros e de previdência privada;

 IX - elaborar e executar planos nacionais 
e regionais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social;

 X - manter o serviço postal e o correio aéreo 
nacional;

 XI - explorar, diretamente ou mediante 
concessão as empresas sob controle acionário 

estatal, os serviços telefônicos, telegráficos, 
de transmissão de dados e demais serviços 
públicos de telecomunicações, assegurada 
a prestação de serviços de informações por 
entidades de direito privado através da rede 
pública de telecomunicações explorada pela 
União.

 XI - explorar, diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão, os 
serviços de telecomunicações, nos termos 
da lei, que disporá sobre a organização dos 
serviços, a criação de um órgão regulador e 
outros aspectos institucionais: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)

 XII - explorar, diretamente ou mediante 
autorização, concessão ou permissão:

 a) os serviços de radiodifusão sonora, e de 
sons e imagens; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 8, de 15/08/95:)

 b) os serviços e instalações de energia elétrica 
e o aproveitamento energético dos cursos de 
água, em articulação com os Estados onde se 
situam os potenciais hidroenergéticos;
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 c) a navegação aérea, aeroespacial e a 
infraestrutura aeroportuária;

 d) os serviços de transporte ferroviário e 
aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 
nacionais, ou que transponham os limites de 
Estado ou Território;

 e) os serviços de transporte rodoviário 
interestadual e internacional de passageiros;

 f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

 XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o 
Ministério Público e a Defensoria Pública do 
Distrito Federal e dos Territórios;

 XIV - organizar e manter a polícia civil, a 
polícia militar e o corpo de bombeiros militar 
do Distrito Federal, bem como prestar 
assistência financeira ao Distrito Federal para 
a execução de serviços públicos, por meio de 
fundo próprio;  (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998).

 XV - organizar e manter os serviços oficiais de 
estatística, geografia, geologia e cartografia 
de âmbito nacional;

 XVI - exercer a classificação, para efeito 
indicativo, de diversões públicas e de 
programas de rádio e televisão;

 XVII - conceder anistia;
 XVIII - planejar e promover a defesa 

permanente contra as calamidades públicas, 
especialmente as secas e as inundações;

 XIX - instituir sistema nacional de 
gerenciamento de recursos hídricos e definir 
critérios de outorga de direitos de seu uso;

 XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento 
urbano, inclusive habitação, saneamento 
básico e transportes urbanos;

 XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o 
sistema nacional de viação;

 XXII - executar os serviços de polícia marítima, 
aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

 XXIII - explorar os serviços e instalações 
nucleares de qualquer natureza e exercer 
monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, 
o enriquecimento e reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios 
nucleares e seus derivados, atendidos os 
seguintes princípios e condições:

 a) toda atividade nuclear em território nacional 
somente será admitida para fins pacíficos e 
mediante aprovação do Congresso Nacional;
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 b)sob regime de permissão, são autorizadas a 
comercialização e a utilização de radioisótopos 
para a pesquisa e usos médicos, agrícolas 
e industriais; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 49, de 2006)

 c) sob regime de permissão, são autorizadas 
a produção, comercialização e utilização de 
radioisótopos de meia-vida igual ou inferior 
a duas horas; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 49, de 2006)

 d) a responsabilidade civil por danos nucleares 
independe da existência de culpa; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 
2006).

 XXIV - organizar, manter e executar a inspeção 
do trabalho;

 XXV - estabelecer as áreas e as condições 
para o exercício da atividade de garimpagem, 
em forma associativa.

 Artigo 22:
 Art. 22. Compete privativamente à União 

legislar sobre:
 I - direito civil, comercial, penal, processual, 

eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho;

 II - desapropriação;

 III - requisições civis e militares, em caso de 
iminente perigo e em tempo de guerra;

 IV - águas, energia, informática, 
telecomunicações e radiodifusão;

 V - serviço postal;
 VI - sistema monetário e de medidas, títulos e 

garantias dos metais;
 VII - política de crédito, câmbio, seguros e 

transferência de valores;
 VIII - comércio exterior e interestadual;
 IX - diretrizes da política nacional de 

transportes;
 X - regime dos portos, navegação lacustre, 

fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
 XI - trânsito e transporte;
 XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e 

metalurgia;
 XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
 XIV - populações indígenas;
 XV - emigração e imigração, entrada, 

extradição e expulsão de estrangeiros;
 XVI - organização do sistema nacional de 

emprego e condições para o exercício de 
profissões:

 XVII - organização judiciária, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública do Distrito 
Federal e dos Territórios, bem como 
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organização administrativa destes;
 XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico 

e de geologia nacionais;
 XIX - sistemas de poupança, captação e 

garantia da poupança popular;
 XX - sistemas de consórcios e sorteios;
 XXI - normas gerais de organização, efetivos, 

material bélico, garantias, convocação e 
mobilização das polícias militares e corpos de 
bombeiros militares;

 XXII - competência da polícia federal e das 
polícias rodoviária e ferroviária federais;

 XXIII - stteguridade social;
 XXIV - diretrizes e bases da educação 

nacional;
 XXV - registros públicos;
 XXVI - atividades nucleares de qualquer 

natureza;
 XXVII - normas gerais de licitação e 

contratação, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas 
e fundacionais da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, obedecido o disposto 
no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e 
sociedades de economia mista, nos termos do 
art. 173, § 1°, III; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998).

 XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, 
defesa marítima, defesa civil e mobilização 
nacional;

 XXIX - propaganda comercial.
 Parágrafo único. Lei complementar poderá 

autorizar os Estados a legislar sobre questões 
específicas das matérias relacionadas neste 
artigo.

 Artigo 23:
 Art. 23. É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
 I - zelar pela guarda da Constituição, das leis 

e das instituições democráticas e conservar o 
patrimônio público;

 II - cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras 
de deficiência;

 III - proteger os documentos, as obras e outros 
bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis 
e os sítios arqueológicos;

 IV - impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de arte e de outros 
bens de valor histórico, artístico ou cultural;

 V - proporcionar os meios de acesso à cultura, 
à educação e à ciência;
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 VI - proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas;

 VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
 VIII - fomentar a produção agropecuária e 

organizar o abastecimento alimentar;
 IX - promover programas de construção 

de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico;

 X - combater as causas da pobreza e os fatores 
de marginalização, promovendo a integração 
social dos setores desfavorecidos;

 XI - registrar, acompanhar e fiscalizar 
as concessões de direitos de pesquisa e 
exploração de recursos hídricos e minerais em 
seus territórios;

 XII - estabelecer e implantar política de 
educação para a segurança do trânsito.

 Parágrafo único. Leis complementares fixarão 
normas para a cooperação entre a União e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento 
e do bem-estar em âmbito nacional. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006).

Artigo 24 caput eV, VI,VII,VIII,IX,XII,XVI,§1ª §4º:
 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre:

 V - produção e consumo;
 VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação 

da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle 
da poluição;

 VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico;

 VIII - responsabilidade por dano ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens edireitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico;

 IX - educação, cultura, ensino e desporto;
 XII - previdência social, proteção e defesa da 

saúde;
 XVI - organização, garantias, direitos e deveres 

das polícias civis.

 § 1º - No âmbito da legislação concorrente, 
a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais.

 § 2º - A competência da União para legislar 
sobre normas gerais não exclui a competência 
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suplementar dos Estados.

 § 3º - Inexistindo lei federal sobre normas 
gerais, os Estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades.

 § 4º - A superveniência de lei federal sobre 
normas gerais suspende a eficácia da lei 
estadual, no que lhe for contrário.

 
 Artigo 25:

 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se 
pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios desta Constituição.

 § 1º - São reservadas aos Estados as 
competências que não lhes sejam vedadas por 
esta Constituição.

 § 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, 
ou mediante concessão, os serviços locais 
de gás canalizado, na forma da lei, vedada 
a edição de medida provisória para a sua 
regulamentação. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 5, de 1995).

 § 3º - Os Estados poderão, mediante lei 
complementar, instituir regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de municípios 
limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções 
públicas de interesse comum.

 Artigo 26 caput e I a IV:
 Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:

 I - as águas superficiais ou subterrâneas, 
fluentes, emergentes e em depósito, 
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 
decorrentes de obras da União;

 II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, 
que estiverem no seu domínio, excluídas 
aquelas sob domínio da União, Municípios ou 
terceiros;

 III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes 
à União;

 IV - as terras devolutas não compreendidas 
entre as da União.
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 Artigo 43:
 Art. 43. Para efeitos administrativos, a União 

poderá articular sua ação em um mesmo 
complexo geoeconômico e social, visando 
a seu desenvolvimento e à redução das 
desigualdades regionais.

 § 1º - Lei complementar disporá sobre:

 I - as condições para integração de regiões em 
desenvolvimento;

 II - a composição dos organismos regionais 
que executarão, na forma da lei, os planos 
regionais, integrantes dos planos nacionais 
de desenvolvimento econômico e social, 
aprovados juntamente com estes.

 § 2º - Os incentivos regionais compreenderão, 
além de outros, na forma da lei:

 I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros 
itens de custos e preços de responsabilidade 
do Poder Público;

 II - juros favorecidos para financiamento de 
atividades prioritárias;

 III - isenções, reduções ou diferimento 
temporário de tributos federais devidos por 
pessoas físicas ou jurídicas;

 IV - prioridade para o aproveitamento 
econômico e social dos rios e das massas de 
água represadas ou represáveis nas regiões 
de baixa renda, sujeita a secas periódicas.

 § 3º - Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a 
União incentivará a recuperação de terras 
áridas e cooperará com os pequenos e médios 
proprietários rurais para o estabelecimento, em 
suas glebas, de fontes de água e de pequena 
irrigação.

 Artigo 48, caput e IV, V, VI e XI:
 Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com 

a sanção do Presidente da República, não 
exigida esta para o especificado nos arts. 49, 
51 e 52, dispor sobre todas as matérias de 
competência da União, especialmente sobre:

 IV - planos e programas nacionais, regionais e 
setoriais de desenvolvimento;

 V - limites do território nacional, espaço aéreo 
e marítimo e bens do domínio da União;

 VI - incorporação, subdivisão ou 
desmembramento de áreas de Territórios ou 
Estados, ouvidas as respectivas Assembléias 
Legislativas;
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 XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos 
da administração pública; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

 Artigo 49:
 Art. 49. É da competência exclusiva do 

Congresso Nacional:

 I - resolver definitivamente sobre tratados, 
acordos ou atos internacionais que acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional;

 II - autorizar o Presidente da República a 
declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir 
que forças estrangeiras transitem pelo 
território nacional ou nele permaneçam 
temporariamente, ressalvados os casos 
previstos em lei complementar;

 IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção 
federal, autorizar o estado de sítio, ou 
suspender qualquer uma dessas medidas;

 V - sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos 
limites de delegação legislativa;

 VI - mudar temporariamente sua sede;
 IX - julgar anualmente as contas prestadas 

pelo Presidente da República e apreciar os 

relatórios sobre a execução dos planos de 
governo;

 X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por 
qualquer de suas Casas, os atos do Poder 
Executivo, incluídos os da administração 
indireta;

 XI - zelar pela preservação de sua competência 
legislativa em face da atribuição normativa 
dos outros Poderes;

 XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo 
referentes a atividades nucleares;

 XVI - autorizar, em terras indígenas, a 
exploração e o aproveitamento de recursos 
hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas 
minerais;

 XVII - aprovar, previamente, a alienação 
ou concessão de terras públicas com área 
superior a dois mil e quinhentos hectares.

 Artigo 59:
 Art. 59. O processo legislativo compreende a 

elaboração de:
 I - emendas à Constituição;
 II - leis complementares;
 III - leis ordinárias;
 IV - leis delegadas;
 V - medidas provisórias;
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 VI - decretos legislativos;
 VII - resoluções.
 Parágrafo único. Lei complementar disporá 

sobre a elaboração, redação, alteração e 
consolidação das leis.

 Artigo 62 caput,§ 1º, I, (a) ,(b) e (d), III, IV, §3º, 
§4º, §5º, §7º, §8º, §9º, §11 e §12:

 Art. 62. Em caso de relevância e urgência, 
o Presidente da República poderá adotar 
medidas provisórias, com força de lei, devendo 
submetê-las de imediato ao Congresso 
Nacional. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001).

 § 1º É vedada a edição de medidas provisórias 
sobre matéria: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001).

 I – relativa a: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001).

 a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, 
partidos políticos e direito eleitoral; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

 b) direito penal, processual penal e processual 
civil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
32, de 2001).

 c) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, 
orçamento e créditos adicionais e 
suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001).

 III – reservada a lei complementar; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

 IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado 
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção 
ou veto do Presidente da República. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

 § 3º As medidas provisórias, ressalvado o 
disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, 
desde a edição, se não forem convertidas em 
lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, 
nos termos do § 7º, uma vez por igual período, 
devendo o Congresso Nacional disciplinar, 
por decreto legislativo, as relações jurídicas 
delas decorrentes. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001).

 XVI - autorizar, em terras indígenas, a 
exploração e o aproveitamento de recursos 
hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas 
minerais;
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 XVII - aprovar, previamente, a alienação 
ou concessão de terras públicas com área 
superior a dois mil e quinhentos hectares.

 Artigo 59:
 Art. 59. O processo legislativo compreende a 

elaboração de:

 I - emendas à Constituição;
 II - leis complementares;
 III - leis ordinárias;
 IV - leis delegadas;
 V - medidas provisórias;
 VI - decretos legislativos;
 VII - resoluções.
 Parágrafo único. Lei complementar disporá 

sobre a elaboração, redação, alteração e 
consolidação das leis.

 Artigo 62 caput,§ 1º, I, (a) ,(b) e (d), III, IV, §3º, 
§4º, §5º, §7º, §8º, §9º, §11 e §12:

 Art. 62. Em caso de relevância e urgência, 
o Presidente da República poderá adotar 
medidas provisórias, com força de lei, devendo 
submetê-las de imediato ao Congresso 
Nacional. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001).

 § 1º É vedada a edição de medidas provisórias 
sobre matéria: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001).

 I – relativa a: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001).

 a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, 
partidos políticos e direito eleitoral; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

 b) direito penal, processual penal e processual 
civil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
32, de 2001).

 c) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, 
orçamento e créditos adicionais e 
suplementares, ressalvado o previsto no art. 
167, § 3º; (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 32, de 2001).

 III – reservada a lei complementar; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

 IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado 
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção 
ou veto do Presidente da República. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001).
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 § 3º As medidas provisórias, ressalvado o 
disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, 
desde a edição, se não forem convertidas em 
lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, 
nos termos do § 7º, uma vez por igual período, 
devendo o Congresso Nacional disciplinar, 
por decreto legislativo, as relações jurídicas 
delas decorrentes. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001).

 § 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á 
da publicação da medida provisória, 
suspendendo-se durante os períodos de 
recesso do Congresso Nacional. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

 § 5º A deliberação de cada uma das Casas 
do Congresso Nacional sobre o mérito das 
medidas provisórias dependerá de juízo prévio 
sobre o atendimento de seus pressupostos 
constitucionais. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001).

 § 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual 
período a vigência de medida provisória que, 
no prazo de sessenta dias, contado de sua 
publicação, não tiver a sua votação encerrada 

nas duas Casas do Congresso Nacional. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001).

 § 8º As medidas provisórias terão sua votação 
iniciada na Câmara dos Deputados. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

 § 9º Caberá à comissão mista de Deputados 
e Senadores examinar as medidas provisórias 
e sobre elas emitir parecer, antes de serem 
apreciadas, em sessão separada, pelo plenário 
de cada uma das Casas do Congresso Nacional. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001).

 § 11. Não editado o decreto legislativo a que se 
refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição 
ou perda de eficácia de medida provisória, as 
relações jurídicas constituídas e decorrentes 
de atos praticados durante sua vigência 
conservar-se-ão por ela regidas. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

 § 12. Aprovado projeto de lei de conversão 
alterando o texto original da medida provisória, 
esta manter-se-á integralmente em vigor até 
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que seja sancionado ou vetado o projeto. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, 
de 2001).

 Artigo 84 caput, III, IV, VI,(a) e (b), VII, VIII, 
XVIII,XXII, XXVI, XXVII:

 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República:

 III - iniciar o processo legislativo, na forma e 
nos casos previstos nesta Constituição;

 IV - sancionar, promulgar e fazer publicar 
as leis, bem como expedir decretos e 
regulamentos para sua fiel execução;

 VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001).

 a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar 
aumento de despesa nem criação ou extinção 
de órgãos públicos; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001).

 b) extinção de funções ou cargos públicos, 
quando vagos; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

 Artigo 91:
 Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é 

órgão de consulta do Presidente da República 
nos assuntos relacionados com a soberania 
nacional e a defesa do Estado democrático, e 
dele participam como membros natos:

 I - o Vice-Presidente da República;
 II - o Presidente da Câmara dos Deputados;
 III - o Presidente do Senado Federal;
 IV - o Ministro da Justiça;
 V - o Ministro de Estado da Defesa; 
 (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 23, de 1999)
 VI - o Ministro das Relações Exteriores;
 VII - o Ministro do Planejamento.
 VIII - os Comandantes da Marinha, do Exército 

e da Aeronáutica. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 23, de 1999).

 § 1º - Compete ao Conselho de Defesa 
Nacional:

 I - opinar nas hipóteses de declaração de 
guerra e de celebração da paz, nos termos 
desta Constituição;

 II - opinar sobre a decretação do estado de 
defesa, do estado de sítio e da intervenção 
federal;
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 III - propor os critérios e condições de utilização 
de áreas indispensáveis à segurança do 
território nacional e opinar sobre seu efetivo 
uso, especialmente na faixa de fronteira e 
nas relacionadas com a preservação e a 
exploração dos recursos naturais de qualquer 
tipo;

 IV - estudar, propor e acompanhar o 
desenvolvimento de iniciativas necessárias a 
garantir a independência nacional e a defesa 
do Estado democrático.

 
 § 2º - A lei regulará a organização e o 

funcionamento do Conselho de Defesa 
Nacional.

 Artigo 170 caput, I a VI e Parágrafo único:
 Art. 170. A ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes 
princípios:

 I - soberania nacional;
 II - propriedade privada;
 III - função social da propriedade;
 IV - livre concorrência;

 V - defesa do consumidor;
 VI - defesa do meio ambiente, inclusive 

mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e 
de seus processos de elaboração e prestação; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 42, de 19.12.2003);

 Parágrafo único. É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei.

 Artigo 174 caput, §1º a §4º:
 Art. 174. Como agente normativo e regulador 

da atividade econômica, o Estado exercerá, 
na forma da lei, as funções de fiscalização, 
incentivo e planejamento, sendo este 
determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado.

 § 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e 
bases do planejamento do desenvolvimento 
nacional equilibrado, o qual incorporará e 
compatibilizará os planos nacionais e regionais 
de desenvolvimento.
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 § 2º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo 
e outras formas de associativismo.

 § 3º - O Estado favorecerá a organização da 
atividade garimpeira em cooperativas, levando 
em conta a proteção do meio ambiente e a 
promoção econômico-social dos garimpeiros.

 § 4º - As cooperativas a que se refere o parágrafo 
anterior terão prioridade na autorização ou 
concessão para pesquisa e lavra dos recursos 
e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas 
onde estejam atuando, e naquelas fixadas de 
acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.

 Artigo 176:
 Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e 

demais recursos minerais e os potenciais de 
energia hidráulica constituem propriedade 
distinta da do solo, para efeito de exploração 
ou aproveitamento, e pertencem à União, 
garantida ao concessionário a propriedade do 
produto da lavra.

 § 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais 
e o aproveitamento dos potenciais a que 
se refere o “caput” deste artigo somente 

poderão ser efetuados mediante autorização 
ou concessão da União, no interesse nacional, 
por brasileiros ou empresa constituída sob 
as leis brasileiras e que tenha sua sede e 
administração no País, na forma da lei, que 
estabelecerá as condições específicas quando 
essas atividades se desenvolverem em faixa 
de fronteira ou terras indígenas. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 
1995).

 § 2º - É assegurada participação ao proprietário 
do solo nos resultados da lavra, na forma e no 
valor que dispuser a lei.

 § 3º - A autorização de pesquisa será sempre 
por prazo determinado, e as autorizações 
e concessões previstas neste artigo não 
poderão ser cedidas ou transferidas, total ou 
parcialmente, sem prévia anuência do poder 
concedente.

 § 4º - Não dependerá de autorização ou 
concessão o aproveitamento do potencial de 
energia renovável de capacidade reduzida.
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 Artigo 177:
 Art. 177. Constituem monopólio da União:
 I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo 

e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
 II - a refinação do petróleo nacional ou 

estrangeiro;
 III - a importação e exportação dos produtos 

e derivados básicos resultantes das atividades 
previstas nos incisos anteriores;

 IV - o transporte marítimo do petróleo bruto 
de origem nacional ou de derivados básicos 
de petróleo produzidos no País, bem assim o 
transporte, por meio de conduto, de petróleo 
bruto, seus derivados e gás natural de qualquer 
origem;

 V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, 
o reprocessamento, a industrialização e o 
comércio de minérios e minerais nucleares e 
seus derivados, com exceção dos radioisótopos 
cuja produção, comercialização e utilização 
poderão ser autorizadas sob regime de 
permissão, conforme as alíneas b e c do inciso 
XXIII do caput do art. 21 desta Constituição 
Federal. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 49, de 2006).

 § 1º A União poderá contratar com empresas 
estatais ou privadas a realização das atividades 
previstas nos incisos I a IV deste artigo 
observadas as condições estabelecidas em lei. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 9, de 1995).

 § 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 
1995).

 I - a garantia do fornecimento dos derivados de 
petróleo em todo o território nacional; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995).

 II - as condições de contratação; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 9, de 1995).

 III - a estrutura e atribuições do órgão regulador 
do monopólio da União; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 9, de 1995).

 § 3º A lei disporá sobre o transporte e a 
utilização de materiais radioativos no território 
nacional.(Renumerado de § 2º para 3º pela 
Emenda Constitucional nº 9, de 1995).
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 § 4º A lei que instituir contribuição de 
intervenção no domínio econômico relativa às 
atividades de importação ou comercialização 
de petróleo e seus derivados, gás natural e 
seus derivados e álcool combustível deverá 
atender aos seguintes requisitos: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001).

 I - a alíquota da contribuição poderá ser: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, 
de 2001).

 a) diferenciada por produto ou uso; (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001).

 b)reduzida e restabelecida por ato do Poder 
Executivo, não se lhe aplicando o disposto 
no art. 150, III, b; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 33, de 2001).

 II - os recursos arrecadados serão destinados: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, 
de 2001).

 a) ao pagamento de subsídios a preços ou 
transporte de álcool combustível, gás natural 
e seus derivados e derivados de petróleo; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, 
de 2001).

 b) ao financiamento de projetos ambientais 

relacionados com a indústria do petróleo e do 
gás; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
33, de 2001).

 c) ao financiamento de programas de 
infra-estrutura de transportes. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 33, de 2001).

 Artigo 178:
 Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação 

dos transportes aéreo, aquático e terrestre, 
devendo, quanto à ordenação do transporte 
internacional, observar os acordos firmados 
pela União, atendido o princípio da 
reciprocidade. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 7, de 1995).

 Parágrafo único. Na ordenação do transporte 
aquático, a lei estabelecerá as condições 
em que o transporte de mercadorias na 
cabotagem e a navegação interior poderão ser 
feitos por embarcações estrangeiras. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 7, de 1995).

 Artigo 180:
 Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios promoverão e incentivarão o 
turismo como fator de desenvolvimento social 
e econômico.
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 Artigo 182:
 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, 

executada pelo Poder Público municipal, 
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem 
por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garantir o 
bem-estar de seus habitantes.

 § 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara 
Municipal, obrigatório para cidades com mais 
de vinte mil habitantes, é o instrumento básico 
da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana.

 § 2º - A propriedade urbana cumpre sua 
função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor.

 § 3º - As desapropriações de imóveis urbanos 
serão feitas com prévia e justa indenização em 
dinheiro.

 § 4º - É facultado ao Poder Público municipal, 
mediante lei específica para área incluída no 
plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, 
do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado ou não utilizado, que promova 
seu adequado aproveitamento, sob pena, 
sucessivamente, de:

 I - parcelamento ou edificação compulsórios;
 II - imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana progressivo no tempo;
 III - desapropriação com pagamento mediante 

títulos da dívida pública de emissão previamente 
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de 
resgate de até dez anos, em parcelas anuais, 
iguais e sucessivas, assegurados o valor real 
da indenização e os juros legais.

 Artigo 183:
 Art. 183. Aquele que possuir como sua área 

urbana de até duzentos e cinquenta metros 
quadrados, por cinco anos, ininterruptamente 
e sem oposição, utilizando-a para sua moradia 
ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, 
desde que não seja proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural.

 § 1º - O título de domínio e a concessão de uso 
serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a 
ambos, independentemente do estado civil.

 § 2º - Esse direito não será reconhecido ao 
mesmo possuidor mais de uma vez.

 § 3º - Os imóveis públicos não serão adquiridos 
por usucapião.
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 Artigo 184:
 Art. 184. Compete à União desapropriar por 

interesse social, para fins de reforma agrária, 
o imóvel rural que não esteja cumprindo 
sua função social, mediante prévia e justa 
indenização em títulos da dívida agrária, 
com cláusula de preservação do valor real, 
resgatáveis no prazo de até vinte anos, a 
partir do segundo ano de sua emissão, e cuja 
utilização será definida em lei.

 § 1º - As benfeitorias úteis e necessárias serão 
indenizadas em dinheiro.

 § 2º - O decreto que declarar o imóvel como 
de interesse social, para fins de reforma 
agrária, autoriza a União a propor a ação de 
desapropriação.

 § 3º - Cabe à lei complementar estabelecer 
procedimento contraditório especial, de 
rito sumário, para o processo judicial de 
desapropriação.

 § 4º - O orçamento fixará anualmente o volume 
total de títulos da dívida agrária, assim como 
o montante de recursos para atender ao 

programa de reforma agrária no exercício.

 § 5º - São isentas de impostos federais, 
estaduais e municipais as operações de 
transferência de imóveis desapropriados para 
fins de reforma agrária.

 Artigo 185:
 Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação 

para fins de reforma agrária:

 I - a pequena e média propriedade rural, assim 
definida em lei, desde que seu proprietário não 
possua outra;

 II - a propriedade produtiva.

 Parágrafo único. A lei garantirá tratamento 
especial à propriedade produtiva e fixará 
normas para o cumprimento dos requisitos 
relativos a sua função social.

 Artigo 186:
 Art. 186. A função social é cumprida quando 

a propriedade rural atende, simultaneamente, 
segundo critérios e graus de exigência 
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
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 I - aproveitamento racional e adequado;
 II - utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis e preservação do meio ambiente;
 III - observância das disposições que regulam 

as relações de trabalho;
 IV - exploração que favoreça o bem-estar dos 

proprietários e dos trabalhadores.

 Artigo 187:
 Art. 187. A política agrícola será planejada e 

executada na forma da lei, com a participação 
efetiva do setor de produção, envolvendo 
produtores e trabalhadores rurais, bem 
como dos setores de comercialização, de 
armazenamento e de transportes, levando em 
conta, especialmente:

 I - os instrumentos creditícios e fiscais
 II - os preços compatíveis com os custos de 

produção e a garantia de comercialização;
 III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia;
 IV - a assistência técnica e extensão rural;
 V - o seguro agrícola;
 VI - o cooperativismo;
 VII - a eletrificação rural e irrigação;
 VIII - a habitação para o trabalhador rural.

 § 1º - Incluem-se no planejamento agrícola as 
atividades agro-industriais, agropecuárias, 
pesqueiras e florestais.

 § 2º - Serão compatibilizadas as ações de 
política agrícola e de reforma agrária.

 Artigo 188:
 Art. 188. A destinação de terras públicas e 

devolutas será compatibilizada com a política 
agrícola e com o plano nacional de reforma 
agrária.

 § 1º - A alienação ou a concessão, a qualquer 
título, de terras públicas com área superior a 
dois mil e quinhentos hectares a pessoa física 
ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, 
dependerá de prévia aprovação do Congresso 
Nacional.

 § 2º - Excetuam-se do disposto no parágrafo 
anterior as alienações ou as concessões de 
terras públicas para fins de reforma agrária.
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 Artigo 189:
 Art. 189. Os beneficiários da distribuição de 

imóveis rurais pela reforma agrária receberão 
títulos de domínio ou de concessão de uso, 
inegociáveis pelo prazo de dez anos.

 Parágrafo único. O título de domínio e a 
concessão de uso serão conferidos ao homem 
ou à mulher, ou a ambos, independentemente 
do estado civil, nos termos e condições 
previstos em lei.

 Artigo 190:
 Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição 

ou o arrendamento de propriedade rural 
por pessoa física ou jurídica estrangeira e 
estabelecerá os casos que dependerão de 
autorização do Congresso Nacional.

 Artigo 191:
 Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário 

de imóvel rural ou urbano, possua como seu, 
por cinco anos ininterruptos, sem oposição, 
área de terra, em zona rural, não superior a 
cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por 
seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua 
moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

 Parágrafo único. Os imóveis públicos não 
serão adquiridos por usucapião.

 Artigo 200:
 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, 

além de outras atribuições, nos termos da lei:

 I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos 
e substâncias de interesse para a saúde e 
participar da produção de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos, 
hemoderivados e outros insumos;

 II - executar as ações de vigilância sanitária 
e epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador;

 III - ordenar a formação de recursos humanos 
na área de saúde;

 IV - participar da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico;

 V - incrementar em sua área de atuação o 
desenvolvimento científico etecnológico;

 VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, 
compreendido o controle de seu teor 
nutricional, bem como bebidas e águas para 
consumo humano;

 VII - participar do controle e fiscalização da 
produção, transporte, guarda e utilização de 
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substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 
radioativos;

 VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho.

 Artigo 216:
 Art. 216. Constituem patrimônio cultural 

brasileiro os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou 
em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem:

 I - as formas de expressão;
 II - os modos de criar, fazer e viver;
 III - as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas;
 IV - as obras, objetos, documentos, edificações 

e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais;

 V - os conjuntos urbanos e sítios de valor 
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico.

 § 1º - O Poder Público, com a colaboração 
da comunidade, promoverá e protegerá o 

patrimônio cultural brasileiro, por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamento 
e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação.

 § 2º - Cabem à administração pública, na 
forma da lei, a gestão da documentação 
governamental e as providências para 
franquear sua consulta a quantos dela 
necessitem.

 § 3º - A lei estabelecerá incentivos para a 
produção e o conhecimento de bens e valores 
culturais.

 § 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio 
cultural serão punidos, na forma da lei.

 § 5º - Ficam tombados todos os documentos 
e os sítios detentores de reminiscências 
históricas dos antigos quilombos.

 § 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito 
Federal vincular a fundo estadual de fomento 
à cultura até cinco décimos por cento de sua 
receita tributária líquida, para o financiamento 
de programas e projetos culturais, vedada a 
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aplicação desses recursos no pagamento de: 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003).

 I - despesas com pessoal e encargos sociais; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003).

 II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003).

 III - qualquer outra despesa corrente não 
vinculada diretamente aos investimentos 
ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003).

 Artigo 218:
 Art. 218. O Estado promoverá e incentivará 

o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 
capacitação tecnológicas.

 § 1º - A pesquisa científica básica receberá 
tratamento prioritário do Estado, tendo em 
vista o bem público e o progresso das ciências.

 § 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á 
preponderantemente para a solução dos 
problemas brasileiros e para o desenvolvimento 
do sistema produtivo nacional e regional.

 § 3º - O Estado apoiará a formação de 
recursos humanos nas áreas de ciência, 
pesquisa e tecnologia, e concederá aos que 
delas se ocupem meios e condições especiais 
de trabalho.

 § 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas 
que invistam em pesquisa, criação de 
tecnologia adequada ao País, formação e 
aperfeiçoamento de seus recursos humanos e 
que pratiquem sistemas de remuneração que 
assegurem ao empregado, desvinculada do 
salário, participação nos ganhos econômicos 
resultantes da produtividade de seu trabalho.

 § 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito 
Federal vincular parcela de sua receita 
orçamentária a entidades públicas de fomento 
ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

 Artigo 219:
 Art. 219. O mercado interno integra o 

patrimônio nacional e será incentivado de 
modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e 
sócio-econômico, o bem-estar dapopulação e 
a autonomia tecnológica do País, nos termos 
de lei federal.
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 Artigo 220:
 Art. 220. A manifestação do pensamento, 

a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não 
sofrerão qualquer restrição, observado o 
disposto nesta Constituição.

 § 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que 
possa constituir embaraço à plena liberdade 
de informação jornalística em qualquer veículo 
de comunicação social, observado o disposto 
no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

 § 2º - É vedada toda e qualquer censura de 
natureza política, ideológica e artística.

 § 3º - Compete à lei federal:

 I - regular as diversões e espetáculos públicos, 
cabendo ao Poder Público informar sobre a 
natureza deles, as faixas etárias a que não se 
recomendem, locais e horários em que sua 
apresentação se mostre inadequada;

 II - estabelecer os meios legais que garantam 
à pessoa e à família a possibilidade de se 
defenderem de programas ou programações 
de rádio e televisão que contrariem o disposto 

no art. 221, bem como da propaganda de 
produtos, práticas e serviços que possam ser 
nocivos à saúde e ao meio ambiente.

 § 4º - A propaganda comercial de tabaco, 
bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos 
e terapias estará sujeita a restrições legais, 
nos termos do inciso II do parágrafo anterior, 
e conterá, sempre que necessário, advertência 
sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

 § 5º - Os meios de comunicação social não 
podem, direta ou indiretamente, ser objeto de 
monopólio ou oligopólio.

 § 6º - A publicação de veículo impresso 
de comunicação independe de licença de 
autoridade.

 Artigo 225:
 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- 
lo para aspresentese futuras gerações.
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 § 1º - Para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Público:

 I - preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas; (Regulamento)

 II - preservar a diversidade e a integridade 
do patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação 
de material genético; 

 III - definir, em todas as unidades da Federação, 
espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente 
através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção; 

 IV - exigir, na forma da lei, para instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora 
de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se 
dará publicidade; 

 V - controlar a produção, a comercialização e 
o emprego de técnicas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente; 

 VI - promover a educação ambiental em todos 

os níveis de ensino e a conscientização pública 
para a preservação do meio ambiente;

 VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na 
forma da lei, as práticas que coloquem em 
risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais 
a crueldade. 

 § 2º - Aquele que explorar recursos minerais 
fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica 
exigida pelo órgão público competente, na 
forma da lei.

 § 3º - As condutas e atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 
a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar 
os danos causados.

 § 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a 
Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 
Mato-Grossense e a Zona Costeira são 
patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, 
na forma da lei, dentro de condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente, 
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inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

 § 5º - São indisponíveis as terras devolutas 
ou arrecadadas pelos Estados, por ações 
discriminatórias, necessárias à proteção dos 
ecossistemas naturais.

 § 6º - As usinas que operem com reator nuclear 
deverão ter sua localização definida em lei 
federal, sem o que não poderão ser instaladas.

 Artigo 231:
 Art. 231. São reconhecidos aos índios sua 

organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens.

 § 1º - São terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários a seu 
bem-estar e as necessárias a sua reprodução 
física e cultural, segundo seus usos, costumes 
e tradições.

 § 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios destinam-se a sua posse permanente, 
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas 
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

 § 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, 
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa 
e a lavra das riquezas minerais em terras 
indígenas só podem ser efetivados com 
autorização do Congresso Nacional, ouvidas 
as comunidades afetadas, ficando-lhes 
assegurada participação nos resultados da 
lavra, na forma da lei.

 § 4º - As terras de que trata este artigo são 
inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre 
elas, imprescritíveis.

 § 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas 
de suas terras, salvo, “ad referendum” do 
Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou 
epidemia que ponha em risco sua população, 
ou no interesse da soberania do País, após 
deliberação do Congresso Nacional, garantido, 
em qualquer hipótese, o retorno imediato logo 
que cesse o risco.
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 § 6º - São nulos e extintos, não produzindo 
efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto 
a ocupação, o domínio e a posse das terras 
a que se refere este artigo, ou a exploração 
das riquezas naturais do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes, ressalvado relevante 
interesse público da União, segundo o que 
dispuser lei complementar, não gerando a 
nulidade e a extinção direito a indenização ou 
a ações contra a União, salvo, na forma da lei, 
quanto às benfeitorias derivadas da ocupação 
de boa fé.

 § 7º - Não se aplica às terras indígenas o 
disposto no art. 174, § 3º e § 4º.

 Artigo 238:
 Art. 238. A lei ordenará a venda e revenda de 

combustíveis de petróleo, álcool carburante 
e outros combustíveis derivados de 
matérias-primas renováveis, respeitados os 
princípios desta Constituição.

 ADCT (Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias) arts. 25, 43 e 45:

 Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e 
oitenta dias da promulgação da Constituição, 

sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os 
dispositivos legais que atribuam ou deleguem 
a órgão do Poder Executivo competência 
assinalada pela Constituição ao Congresso 
Nacional, especialmente no que tange a:

 I - ação normativa;
 II - alocação ou transferência de recursos de 

qualquer espécie.

 Art. 43. Na data da promulgação da lei que 
disciplinar a pesquisa e a lavra de recursos 
e jazidas minerais, ou no prazo de um ano, 
a contar da promulgação da Constituição, 
tornar-se-ão sem efeito as autorizações, 
concessões e demais títulos atributivos 
de direitos minerários, caso os trabalhos 
de pesquisa ou de lavra não hajam sido 
comprovadamente iniciados nos prazos legais 
ou estejam inativos.

 Art. 45. Ficam excluídas do monopólio 
estabelecido pelo art. 177, II, da Constituição 
as refinarias em funcionamento no País 
amparadas pelo art. 43 e nas condições do art. 
45 da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953.
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 Parágrafo único. Ficam ressalvados da 
vedação do art. 177, § 1º, os contratos de 
risco feitos com a Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobrás), para pesquisa de petróleo, que 
estejam em vigor na data da promulgação da 
Constituição.
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TRATADOS E ATOS INTERNACIONAIS:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 014
19 DE DEZEMBRO DE 1958 
Aprova o Protocolo à Convenção Internacional 
para a Regulamentação da Pesca da Baleia. 
LINK

DECRETO Nº 52.493
23 DE SETEMBRO DE 1963
Promulga a Convenção sobre a Organização 
Marítima Consultiva Internacional, assinada em 
Genebra, a 06 de março de 1948. LINK

DECRETO-LEI Nº 478
27 DE FEVEREIRO DE 1969 
Aprova a Convenção Internacional para a 
Conservação do Atum e Afins do Atlântico, 
assinada no Rio de Janeiro, em 14 de maio de 
1966. LINK

DECRETO Nº 64.989
13 DE AGOSTO DE 1969
Promulga a emenda ao Artigo 28 da Convenção 
sobre a IMCO. LINK

DECRETO Nº 65.026 
20 DE AGOSTO DE 1969 
Promulga a Convenção da Comissão Internacional 
para a Conservação do Atum Atlântico (ICCAT). 
LINK

DECRETO Nº 73.497 
17 DE JANEIRO DE 1974
Promulga a Convenção Internacional para a 
Regulamentação da Pesca da Baleia. LINK

DECRETO LEGISLATIVO Nº 054
24 DE JUNHO DE 1975 
Aprovou o texto da Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies da Flora e Fauna 
Selvagens em Perigo de Extinção, firmada em 
Washington, a 3 de março de 1973. LINK

DECRETO Nº 75.963
11 DE JULHO DE 1975
Promulga o Tratado da Antártida. LINK

DECRETO Nº 79.437
28 DE MARÇO DE 1977
Promulga a Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade Civil em Danos Causados por 
Poluição por óleo, 1969. LINK

DECRETO Nº 84.533
10 DE MARÇO DE 1980
Promulga os Estatutos do Grupo de Países 
Latino-Americanos e do Caribe Exportadores de 
Açúcar (GEPLACEA). LINK 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 010
31 DE MARÇO DE 1982
Aprova o texto da Convenção sobre Prevenção da 
Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e 
Outras Matérias, concluída em Londres, a 29 de 
dezembro de 1972. LINK

DECRETO Nº 87.186
18 DE MAIO DE 1982
Promulga a Convenção Internacional para 
Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974 
(SOLAS). LINK

DECRETO Nº 87.458
16 DE AGOSTO DE 1982
Promulga o texto da Resolução n° 358, de IX 
Assembléia Geral da Organização Marítima 
Consultiva Intergovernamental (OMCI), que 
aprovou Emenda à Convenção da Organização. 
LINK

DECRETO Nº 87.566
16 DE SETEMBRO DE 1982
Promulga o texto da convenção sobre Prevenção 
da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos 
e Outras Matérias, concluída em Londres, a 29 de 
dezembro de 1972. LINK

DECRETO LEGISLATIVO Nº 033
5 DE DEZEMBRO DE 1985 
Aprova o texto da Convenção sobre a Conservação 
dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos, 
concluída em Camberra, em 20 de maio de 1980. 
LINK

DECRETO Nº 93.935
15 DE JANEIRO DE 1987
Promulga a Convenção sobre a Conservação dos 
Recursos Vivos Marinhos Antárticos. LINK

DECRETO LEGISLATIVO Nº 005
9 DE NOVEMBRO DE 1987 
Aprova a Convenção das Nações Unidas Sobre 
o Direito do Mar, concluída em Montego Bay, 
Jamaica, em 1982. LINK

DECRETO LEGISLATIVO Nº 007
6 DE JUNHO DE 1988 
Aprova o texto do Protocolo Adicional a Convenção 
Internacional para Conservação do Atum Atlântico, 
aprovado pela Conferência de Plenipotenciários, 
em 1984. LINK
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http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1980-1987/decretolegislativo-10-31-marco-1982-345499-norma-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/1980-1984/D87186.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-87458-16-agosto-1982-437409-publicacaooriginal-1-pe.html
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=87566&tipo_norma=DEC&data=19820916&link=s
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=106864
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/1985-1987/D93935.htm
http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=131513&tipoDocumento=DLG&tipoTexto=PUB
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1988/decretolegislativo-7-6-junho-1988-360858-publicacaooriginal-1-pl.html
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DECRETO Nº 85
11 DE ABRIL DE 1991
Promulga a Convenção Internacional sobre Busca 
e Salvamento Marítimos (SAR). LINK

DECRETO Nº 875
19 DE JULHO DE 1993
Promulga o texto da Convenção sobre o Controle 
de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos 
Perigosos e seu Depósito. LINK

DECRETO Nº 1.530
22 DE JUNHO DE 1995
Declara a entrada em vigor da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar Mar 
(CNUDM), concluída em MontegoBay, Jamaica, 
em 10 de dezembro de 1982. LINK

DECRETO LEGISLATIVO Nº 099
3 DE JULHO DE 1995 
Aprova o texto do Protocolo Adicional a Convenção 
do Atum do Atlântico, adotado em Madri, em 
1992. LINK

DECRETO Nº 2.508
4 DE MARÇO DE 1998 
Promulga a MARPOL 73/78 - Convenção 

Internacional para a Prevenção da Poluição 
Causada por Navios, concluída em Londres, em 2 
de novembro de 1973, e seu Protocolo, em Londres, 
em 17 de fevereiro de 1978, suas Emendas de 1984 
e seus Anexos Opcionais III, IV e V. LINK

DECRETO Nº 2.519
16 DE MARÇO 1998
Promulga a Convenção sobre Diversidade 
Biológica, assinada no Rio de Janeiro, em 05 de 
junho de 1992, ratificada pelo Decreto Legislativo 
nº 2, de fevereiro de 1994. LINK

DECRETO Nº 2.652
1º DE JULHO DE 1998 
Promulga a Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima. LINK

DECRETO Nº 2.870
28 DE DEZEMBRO DE 1998
Promulga a Convenção Internacional sobre 
Preparo, Resposta e Cooperação em Caso de 
Poluição por Óleo, assinada em Londres, em 30 
de novembro de 1990. LINK
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0085.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0875.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1530.htm
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=141538&tipoDocumento=DLG&tipoTexto=PUB
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/111785/decreto-2508-98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2519.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2652.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2870.htm
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 091
14 DE OUTUBRO DE 1999 
Aprova o texto da Convenção Interamericana 
para Proteção e Conservação das Tartarugas 
Marinhas, concluída em Caracas, em 1º de 
dezembro de 1996. LINK

DECRETO Nº 3.842
13 DE JUNHO DE 2001
Promulga a Convenção Interamericana para 
a Proteção e a Conservação das Tartarugas 
Marinhas, concluída em Caracas, em 1º de 
dezembro de 1996. LINK

DECRETO Nº 4.361
5 DE SETEMBRO DE 2002 
Promulga o Acordo para a Implementação das 
Disposições da CNUDM relativas à Conservação 
e ao Ordenamento das Populações de Peixes 
Transzonais e às Populações de Peixes Altamente 
Migratórias. LINK

DECRETO Nº 5.445
12 DE MAIO DE 2005
Promulga o Protocolo de Quioto à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima, aberto a assinaturas na 

cidade de Quioto, Japão, em 11 de dezembro de 
1997, por ocasião da Terceira Conferência das 
Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima. LINK

DECRETO LEGISLATIVO Nº 270
15 DE FEVEREIRO DE 2007
Aprova o texto do Acordo Relativo à Implementação 
da Parte XI da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar, de 10 de dezembro de 
1982, concluído em Nova Iorque, em 29 de julho 
de 1994. LINK

DECRETO Nº 6.440
23 DE ABRIL DE 2008 
Promulga o Acordo relativo à implementação da 
Parte XI da CNUDM. LINK

DECRETO Nº 6.476
5 DE JUNHO DE 2008
Promulga o Tratado Internacional sobre Recursos 
Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura, 
aprovado em Roma, em 3 de novembro de 
2001, e assinado pelo Brasil em 10 de junho de 
2002 (TIRFAA-FAO), ratificado pelo Decreto 
Legislativo nº 70, de 18 de abril de 2006. LINK
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http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1999/decretolegislativo-91-14-outubro-1999-369129-publicacaooriginal-1-pl.html
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3842.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4361.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5445.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2012/decretolegislativo-270-10-julho-2012-613577-publicacaooriginal-137002-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6440.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6476.htm
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DECRETO Nº 6.478
9 DE JUNHO DE 2008
Promulga a Convenção Internacional relativa à 
Intervenção em Alto-Mar em Casos de Acidentes 
com Poluição por Óleo, feita em Bruxelas, em 
29 de novembro de 1969, e o Protocolo relativo à 
Intervenção em Alto-Mar em Casos de Poluição 
por Substâncias Outras que não Óleo, feito em 
Londres, em 2 de novembro de 1973. LINK

DECRETO Nº 6.511
17 DE JULHO DE 2008
Promulga as emendas aos Anexos da Convenção 
sobre Prevenção da Poluição Marinha Causada 
pelo Alijamento no Mar de Resíduos e Outras 
Matérias. LINK

DECRETO Nº 7.030
14 DE DEZEMBRO DE 2009
Promulga a Convenção de Viena sobre o Direito 
dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, 
com reserva aos Artigos 25 e 66. LINK

DECRETO LEGISLATIVO Nº 797
20 DE DEZEMBRO DE 2010
Aprova o texto da Convenção Internacional sobre 
Controle de Sistemas Anti-Incrustantes Danosos 

em Navios, adotada pela Organização Marítima 
Internacional, em Londres, em 5 de outubro de 
2001. LINK
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https://www.ccaimo.mar.mil.br/sites/default/files/Intervention_Decreto_no_6478.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6511.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7030.htm
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=242311&norma=263170
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp140.htm
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LEIS, MEDIDAS PROVISÓRIAS E DECRETOS-LEI:
LEIS COMPLEMENTARES:

LEI COMPLEMENTAR Nº 76 
6 DE JULHO DE 1993
Dispõe sobre o procedimento contraditório 
especial, de rito sumário, para o processo de 
desapropriação de imóvel rural, por interesse 
social, para fins de reforma agrária. LINK

LEI COMPLEMENTAR Nº 140
8 DE DEZEMBRO DE 2011 
Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e 
VII do caput e do parágrafo único do art. 2 3 da 
Constituição Federal, para a cooperação entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios nas ações administrativas decorrentes 
do exercício da competência comum relativas 
à proteção das paisagens naturais notáveis, à 
proteção do meio ambiente, ao combate à poluição 
em qualquer de suas formas e à preservação das 
florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 
6.938, de 31 de agosto de 1981. LINK
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp76.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp140.htm
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LEIS ORDINÁRIAS E MEDIDAS PROVISÓRIAS:

LEI Nº 3.924
26 DE JULHO DE 1961
Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e 
pré-históricos. LINK

LEI Nº 4.118
27 DE AGOSTO DE 1962
Dispõe sobre a Política Nacional de Energia 
Nuclear, cria a CNEN e dá outras providências. 
LINK

LEI Nº 4.132
10 DE SETEMBRO DE 1962
Define os casos de desapropriação por interesse 
social e dispõe sobre sua aplicação. LINK

LEI Nº 4.504
30 DE NOVEMBRO DE 1964
Dispõe sobre o Estatuto da Terra, e dá outras 
providências. LINK

LEI Nº 4.717
29 DE JUNHO DE 1965
Regula a ação popular. LINK

LEI Nº 5.764
16 DE DEZEMBRO DE 1971
Define a Política Nacional de Cooperativismo, 
institui o regime jurídico das sociedades 
cooperativas e dá outras providências. LINK

LEI Nº  6.189
16 DE DEZEMBRO DE 1974
Altera a Lei nº 4.118, de 27 de agosto de 1962, 
e a Lei nº 5.740, de 1 de dezembro de 1971, que 
criaram, respectivamente, a Comissão Nacional 
de Energia Nuclear - CNEN e a Companhia 
Brasileira de Tecnologia Nuclear - CBTN, que 
passa a denominar-se Empresas Nucleares 
Brasileiras Sociedade Anônima - NUCLEBRÁS, e 
dá outras providências. LINK

LEI Nº 6.453
17 DE OUTUBRO DE 1977
Dispõe sobre a responsabilidade civil por danos 
nucleares e a responsabilidade criminal por atos 
relacionados com atividades nucleares e dá outras 
providências. LINK
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%203.924-1961?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.118-1962?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.132-1962?OpenDocument
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.717-1965?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.189-1974?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.453-1977?OpenDocument
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LEI Nº 6.634
2 DE MAIO DE 1979
Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera o 
Decreto-lei nº 1.135, de 3 de dezembro de 1970, e 
dá outras providências. LINK

LEI Nº 6.766
19 DE DEZEMBRO DE 1979
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e 
dá outras Providências. LINK

LEI Nº 6.803
2 DE JULHO DE 1980
Dispõe sobre as diretrizes básicas para o 
zoneamento industrial nas áreas críticas de 
poluição, e dá outras providências. LINK

LEI Nº6.815
19 DE AGOSTO DE 1980
Define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, 
cria o Conselho Nacional de Imigração. LINK

LEI Nº 6.894
16 DE DEZEMBRO DE 1980
Dispõe sobre a inspeção e fiscalização da 
produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, 
inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, 

destinados à agricultura, e dá outras providências. 
LINK

LEI Nº 7.347
24 DE JULHO DE 1985
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade 
por danos causados ao meio-ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico e dá 
outras providências. LINK

LEI Nº 7.661
16 DE MAIO DE 1988
Institui o Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro (PNGC) e dá outras providências. LINK

LEI Nº 7.802
11 DE JULHO DE 1989
Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, 
o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, 
a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, 
a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras providências. 
LINK
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6634.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.766-1979?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.803-1980?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6815.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.894-1980?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.347-1985?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7661.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7802.htm
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LEI Nº 7.886
20 DE NOVEMBRO DE 1989
Regulamenta o art. 43 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e dá outras 
providências. LINK

LEI Nº 8.171
17 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre a política agrícola. LINK

LEI Nº 8.617
4 DE JANEIRO DE 1993
Dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, 
a zona econômica exclusiva e a plataforma 
continental, brasileiros e dá outras providências. 
LINK

LEI Nº 8.629
25 DE FEVEREIRO DE 1993
Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 
constitucionais relativos à reforma agrária, 
previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição 
Federal. LINK

LEI Nº 9.055
1 DE JUNHO DE 1995
Disciplina a extração, industrialização, utilização, 
comercialização e transporte do asbesto/amianto 
e dos produtos que o contenham, bem como 
das fibras naturais e artificiais, de qualquer 
origem, utilizadas para o mesmofim e dá outras 
providências. LINK

LEI Nº 9.074
7 DE JULHO DE 1995
Estabelece normas para outorga e prorrogações 
das concessões e permissões de serviços públicos 
e dá outras providências. LINK

LEI Nº 9.112
10 DE OUTUBRO DE 1995
Dispõe sobre a exportação de bens sensíveis e 
serviços diretamente vinculados. LINK
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.886-1989?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.171-1991?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.617-1993?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8629.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.055-1995?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9074cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9112.htm
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LEI Nº 9.433
8 DE JANEIRO DE 1997
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do 
art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º 
da Lei nº. 8.001, de 13 de março de 1990, que 
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 
1989. LINK

LEI Nº 9.605
12 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente, e dá outras providências. LINK

LEI Nº 9.636
15 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a regularização, administração, 
aforamento e alienação de bens imóveis de domínio 
da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis 
nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, e nº 2.398, 
de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 2º 
do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, e dá outras providências. LINK

LEI Nº 9.847
26 DE OUTUBRO DE 1999
Dispõe sobre a fiscalização das atividades relativas 
ao abastecimento nacional de combustíveis, de 
que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
estabelece sanções administrativas e dá outras 
providências. LINK

LEI Nº 9.966
28 DE ABRIL DE 2000
Dispõe sobre a prevenção, o controle e a 
fiscalização da poluição causada por lançamento 
de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas 
em águas sob jurisdição nacional. LINK

LEI Nº 9.984
17 DE JULHO DE 2000
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de 
Águas - ANA, entidade federal de implementação 
da Política Nacional de Recursos Hídricos 
e de coordenação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras 
providências. LINK

< 48 >

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.636-1998?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9847.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9966.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.984-2000?OpenDocument
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LEI Nº 9.985
18 DE JULHO DE 2000
Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. Regulamenta o art. 225, § 1o, 
incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza e dá outras providências. LINK

LEI Nº 10.233
5 DE JUNHO DE 2001
Dispõe sobre a reestruturação dos transportes 
aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional 
de Integração de Políticas de Transporte, a 
Agência Nacional de Transportes Terrestres, a 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários e 
o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes, e dá outras providências. LINK

LEI Nº 10.257
10 DE JULHO DE 2001
Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece diretrizes gerais da política 
urbana e dá outras providências. LINK

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.186-16
23 DE AGOSTO DE 2001
Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 
225 da Constituição, os arts. 1 º, 8 º, alínea “j”, 
10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4 da Convenção 
sobre Diversidade Biológica, dispõe sobre o 
acesso ao patrimônio genético, a proteção e o 
acesso ao conhecimento tradicional associado, a 
reparação de benefícios e acesso à tecnologia e 
transferência de tecnologia para sua conservação 
e utilização, e dá outras providências. LINK

LEI Nº 10.308
20 DE NOVEMBRO DE 2001
Dispõe sobre a seleção de locais, a construção, 
o licenciamento, a operação, a fiscalização, os 
custos, a indenização, a responsabilidade civil e 
as garantias referentes aos depósitos de rejeitos 
radioativos. LINK

LEI Nº 10.406
10 DE JANEIRO DE 2002
Institui o Código Civil. LINK
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.233-2001?OpenDocument
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LEI Nº 10.603
17 DE DEZEMBRO DE 2002 
Dispõe sobre a proteção de informação não 
divulgada submetida para aprovação da 
comercialização de produtos e dá outras 
providências. LINK

LEI Nº 10.683
28 DE MAIO DE 2003
Dispõe sobre a organização da Presidência da 
República e dos Ministérios e suas competências. 
LINK

LEI Nº 10.847
15 DE MARÇO DE 2004
Autoriza a criação da Empresa de Pesquisa 
Energética – EPE e dá outras providências. LINK

LEI Nº 10.973
2 DE DEZEMBRO DE 2004
Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica no ambiente produtivo e 
dá outras providências. LINK

LEI Nº 11.107
6 DE ABRIL DE 2005
Dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos e dá outras providências. 
LINK

LEI Nº11.314
3 DE JULHO DE 2006
Altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias 
e das fundações públicas federais, a Lei nº 
10.233, de 5 de junho de 2001, que dispõe sobre 
a reestruturação dos transportes aquaviário e 
terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração 
de Políticas de Transporte, a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres, a Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários e o Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, a 
Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe 
sobre a organização da Presidência da República 
e dos Ministérios, a Lei nº 11.171, de 2 de setembro 
de 2005, que dispõe sobre a criação de carreiras 
e do Plano Especial de Cargos do Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
– DNIT, a Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 
2005, que institui o Plano Especial de Cargos da 
Cultura e a Gratificação Específica de Atividade 
Cultural - GEAC, cria e extingue cargos em 
comissão no âmbito do Poder Executivo, dispõe 
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sobre servidores da extinta Legião Brasileira 
de Assistência, sobre a cessão de servidores 
para o DNIT e sobre controvérsia concernente 
à remuneração de servidores do Departamento 
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, a 
Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, que dispõe 
sobre a regularização, administração, aforamento 
e alienação de bens imóveis de domínio da União, 
o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, 
que dispõe sobre os bens imóveis da União, a Lei 
nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, a Lei nº 
11.046, de 27 de dezembro de 2004; a Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, e a Lei nº 8.630, de 
25 de fevereiro de 1993;  revoga dispositivos da 
Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro 
de 2001, da Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004, 
e da Medida Provisória nº 280, de 15 de fevereiro 
de 2006; e autoriza prorrogação de contratos 
temporários em atividades que serão assumidas 
pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. 
LINK

LEI Nº 11.380
1º DE DEZEMBRO DE 2006
Institui o Registro Temporário Brasileiro para 
embarcações de pesca estrangeiras arrendadas 
ou afretadas, a casco nu, por empresas, armadores 
de pesca ou cooperativas de pesca brasileiras e 

dá outras providências. LINK

LEI Nº 11.445
5 DE JANEIRO DE 2007
Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 
de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 
revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá 
outras providências. LINK

LEI Nº 11.448
15 DE JANEIRO DE 2007
Altera o Art. 5º da Lei no 7.347, de 24 de julho 
de 1985, que disciplina a ação civil pública, 
legitimando para sua propositura a Defensoria 
Pública. LINK

LEI Nº 11.518
5 DE SETEMBRO DE 2007
Acresce e altera dispositivos das Leis nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003, nº 10.233, de 5 de junho de 
2001, nº 10.893, de 13 de julho de 2004, nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973, nº 11.457, de 16 de março 
de 2007, e nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, 
para criar a Secretaria Especial de Portos, e dá 
outras providências. LINK 
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LEI Nº 11.771
17 DE SETEMBRO DE 2008
Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, 
define as atribuições do Governo Federal no 
planejamento, desenvolvimento e estímulo ao 
setor turístico; revoga a Lei no 6.505, de 13 de 
dezembro de 1977, o Decreto-Lei no 2.294, de 
21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei 
no 8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras 
providências. LINK

LEI Nº 11.794
8 DE OUTUBRO DE 2008
Regulamenta o inciso VII do § 1º do art. 225 
da Constituição Federal, estabelecendo 
procedimentos para o uso científico de animais; 
revoga a Lei nº 6.638, de 8 de maio de 1979; e dá 
outras providências. LINK

LEI Nº 11.952
25 DE JUNHO DE 2009
Dispõe sobre a regularização fundiária das 
ocupações incidentes em terras situadas em 
áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal. 
LINK

LEI Nº 12.058
13 DE OUTUBRO DE 2009
Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela 
União aos entes federados que recebem recursos 
do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, 
no exercício de 2009, com o objetivo de superar 
dificuldades financeiras emergenciais; altera as 
Leis nº 11.786, de 25 de setembro de 2008, nº 
9.503, de 23 de setembro de exercício de 2009, 
com o objetivo de superar dificuldades financeiras 
emergenciais; altera as Leis nº 11.786, de 25 de 
setembro de 2008, nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, nº 11.882, de 23 de dezembro de 2008, 
nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, nº 11.314, de 
3 de julho de 2006, nº 11.941, de 27 de maio de 
2009, nº 10.925, de 23 de julho de 2004, nº 9.636, 
de 15 de maio de 1998, nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, nº 8.212, de 24 de julho de 1991, nº 10.893, 
de 13 de julho de 2004, nº 9.454, de 7 de abril de 
1997, nº 11.945, de 4 de junho de 2009, nº 11.775, 
de 17 de setembro de 2008, nº 11.326, de 24 de 
julho de 2006, nº 8.427, de 27 de maio de 1992, nº 
8.171, de 17 de janeiro de 1991, nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, nº 11.977, de 7 de julho de 2009, 
nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, nº 9.703, 
de 17 de novembro de 1998, nº 10.865, de 30 de 
abril de 2004, nº 9.984, de 17 de julho de 2000, e 
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nº 11.772, de 17 de setembro de 2008, a Medida 
Provisória nº 2.197-43, de 24 de agosto de 2001, 
e o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976; 
revoga a Lei nº 5.969, de 11 de dezembro de 1973, 
e o art. 13 da Lei nº 11.322, de 13 de julho de 2006; 
e dá outras providências. LINK

LEI Nº 12.114
9 DE DEZEMBRO DE 2009
Cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, 
altera os arts. 6º e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, e dá outras providências. LINK

LEI Nº 12.187
29 DE DEZEMBRO DE 2009
Institui a Política Nacional sobre Mudança do 
Clima – PNMC e dá outras providências. LINK

LEI Nº 12.305
2 DE AGOSTO DE 2010
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e 
dá outras providências. LINK

LEI Nº 12.334
20 DE SETEMBRO DE 2010
Estabelece a Política Nacional de Segurança de 

Barragens destinadas à acumulação de água para 
quaisquer usos, à disposição final ou temporária 
de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, 
cria o Sistema Nacional de Informações sobre 
Segurança de Barragens e altera a redação do 
art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 
do Art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000. 
LINK

LEI Nº 12.545
14 DE DEZEMBRO DE 2011
Dispõe sobre o Fundo de Financiamento à 
Exportação (FFEX), altera o Art. 1º da Lei nº 
12.096, de 24 de novembro de 2009, e as Leis nº 
10.683, de 28 de maio de 2003, nº 11.529, de 22 de 
outubro de 2007, nº 5.966, de 11 de dezembro de 
1973, e nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999; e dá 
outras providências. LINK

LEI Nº 12.608
10 DE ABRIL DE 2012
Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho 
Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; 
autoriza a criação de sistema de informações e 
monitoramento de desastres; altera as Leis nº 
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12.340, de 1º de dezembro de 2010, nº 10.257, de 
10 de julho de 2001, nº 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, nº 8.239, de 4 de outubro de 1991, e nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras 
providências. LINK

LEI Nº 12.651
25 DE MAIO DE 2012
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, nº 
9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 
de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de 
15 de setembro de 1965, e nº 7.754, de 14 de abril 
de 1989, e a Medida Provisória nº   2.166-67, de 24 
de agosto de 2001; e dá outras providências. LINK

LEI Nº 12.815
5 DE JUNHO DE 2013
Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela 
União de portos e instalações portuárias e sobre 
as atividades desempenhadas pelos operadores 
portuários; altera as Leis nº 5.025, de 10 de junho 
de 1966, nº 10.233, de 5 de junho de 2001, nº nº 
10.683, de 28 de maio de 2003, nº 9.719, de 27 de 
novembro de 1998, e nº 8.213, de 24 de julho de 
1991; revoga as Leis nº 8.630, de 25 de fevereiro 
de 1993, e nº 11.610, de 12 de dezembro de 2007, 

e dispositivos das Leis nº 11.314, de 3 de julho de 
2006, e nº 11.518, de 5 de setembro de 2007; e dá 
outras providências. LINK

LEI Nº 13.123
20 DE MAIO DE 2015
Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 
225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea 
j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 
e os §§ 3o e 4o do Artigo 16 da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto 
no 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o 
acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e 
o acesso ao conhecimento tradicional associado e 
sobre a repartição de benefícios para conservação 
e uso sustentável da biodiversidade; revoga a 
Medida Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 
2001; e dá outras providências. LINK
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DECRETOS-LEI:
DECRETO-LEI Nº 25
30 DE NOVEMBRO DE 1937
Organiza a proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional. LINK

DECRETO-LEI Nº 2.848
7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal. LINK

DECRETO-LEI Nº4.657
4 DE SETEMBRO DE 1942
Lei de introdução às normas do Direito Brasileiro. 
LINK

DECRETO-LEI Nº 9.760
5 DE SETEMBRO DE 1946
Dispõe sôbre os bens imóveis da União e dá 
outras providências. LINK

DECRETO-LEI Nº 271
28 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre loteamento urbano, responsabilidade 
do Ioteador concessão de uso e espaço aéreo e dá 
outras providências. LINK

DECRETO-LEI Nº 582
15 DE MAIO DE 1969
Estabelece medidas para acelerar a Reforma 
Agrária, dispõe sôbrea organização e 
funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária e dá outras providências. LINK

DECRETO-LEI Nº 1.135
3 DE DEZEMBRO DE 1970
Dispõe sobre a organização, a competência e 
o funcionamento do Conselho de Segurança 
Nacional e dá outras providências. LINK

DECRETO-LEI Nº 1.413
31 DE JULHO DE 1975 
Dispõe sobre o controle da poluição do meio 
ambiente provocada por atividades industriais. 
LINK

DECRETO-LEI Nº 1.809
7 DE OUTUBRO DE 1980 
Institui o Sistema de Proteção ao Programa 
Nuclear Brasileiro. LINK

DECRETO-LEI Nº 1.982
28 DE DEZEMBRO DE 1982
Dispõe sobre o exercício das atividades nucleares 
incluídas no monopólio da União, o controle do 
desenvolvimento de pesquisas no campo da 
energia nuclear, e dá outras providências. LINK

DECRETO-LEI Nº 2.398
21 DE DEZEMBRO DE 1987
Dispõe sobre foros, laudêmios e taxas de ocupação 
relativas a imóveis de propriedade da União, e dá 
outras providências. LINK
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DECRETOS:

DECRETO N. º 24.643
10 DE JULHO DE 1934
Código das Águas. LINK

DECRETO Nº 51.726
19 DE FEVEREIRO DE 1963
Aprova o Regulamento para execução da Lei nº 
4.118, de 27 de agosto de 1962. LINK

DECRETO Nº 85.064
26 DE AGOSTO DE 1980 
Regulamenta a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979, 
que dispõe sobre a Faixa de Fronteira. LINK

DECRETO Nº 86.830
12 DE JANEIRO DE 1982
Atribui à Comissão Interministerial para os 
Recursos do Mar (CIRM) a elaboração do projeto 
do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) e 
dá outras providências. LINK

DECRETO Nª  96.000
2 DE AGOSTO DE 1988
Dispõe sobre a realização de pesquisa e 
investigação científica na plataforma continental e 
em águas sob jurisdição brasileira, e sobre navios 
e aeronaves de pesquisa estrangeiros em visita 
aos portos ou aeroportos nacionais, em trânsito 
nas águas jurisdicionais brasileiras ou no espaço 
aéreo adjacente. LINK

DECRETO N º 98.145
15 DE SETEMBRO DE 1989
Aprova o Plano de levantamento da Plataforma 
Continental Brasileira e dá outras providências. 
LINK

DECRETO Nº 98.830
15 DE JANEIRO DE 1990
Dispõe sobre a coleta, por estrangeiros, de dados 
e materiais científicos no Brasil, e dá outras 
providências. LINK

< 56 >

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D24643.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2051.726-1963?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/decreto/Antigos/D85064.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-86830-12-janeiro-1982-436783-norma-pe.html
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2096.000-1988?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D98145.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D98830.htm


   SUMÁRIO

BRASÍLIA 2015 - LEGISLAÇÃO GERAL

DECRETO S/Nº
5 DE JANEIRO DE 1994
Estabelece funções a serem exercidas pelo 
Ministério da Marinha, por meio da Diretoria de 
Hidrografia e Navegação (DNH), e pelo Ministério 
da Ciência e Tecnologia, por meio da Secretaria 
de Coordenação de Programas (SECOP), junto 
à Comissão Oceanográfica Intergovernamental 
(COI), patrocinada pela UNESCO. LINK

DECRETO Nº 1.265
11 DE OUTUBRO DE 1994
Aprova a Política Marítima Nacional. LINK

DECRETO Nº 1.306
9 DE NOVEMBRO DE 1994
Regulamenta o Fundo de Defesa de Direitos 
Difusos, de que tratam os arts. 13 e 20 da Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985, seu conselho gestor 
e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 2.210
22 DE ABRIL DE 1997
Regulamenta o Decreto-Lei nº 1.809, de 7 
de outubro de 1980, que instituiu o Sistema 
de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro 
(SEPRON), e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 2.889
21 DE DEZEMBRO DE 1998
Dispõe sobre admissão temporária de bens para 
utilização econômica no País. LINK

DECRETO S/Nº 
7 DE JULHO DE 1999
Cria a Comissão Interministerial de Mudança 
Global do Clima com a finalidade de articular as 
ações de governo nessa área. LINK

DECRETO Nº 3.725
10 DE JANEIRO DE 2001
Regulamenta a Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998, 
que dispõe sobre a regularização, administração, 
aforamento e alienação de bens imóveis de 
domínio da União, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 3.866
16 DE JULHO DE 2001
Regulamenta o inciso II-A do § 2º do art. 2º da Lei 
nº 8.001, de 13 de março de 1990, e a Lei nº 9.993, 
de 24 de julho 2000, no que destina recursos 
da compensação financeira pela exploração 
de recursos minerais para o setor de ciência e 
tecnologia. LINK
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DECRETO Nº 3.939
26 DE SETEMBRO DE 2001
Dispõe sobre a Comissão Interministerial para os 
Recursos do Mar (CIRM) e dá outras providências. 
LINK

DECRETO Nº 3.945
28 DE SETEMBRO DE 2001
Define a composição do Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético e estabelece as normas para 
o seu funcionamento, mediante a regulamentação 
dos arts. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 e 19 da Medida 
Provisória no 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, 
que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, 
a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional 
associado, a repartição de benefícios e o acesso à 
tecnologia e transferência de tecnologia para sua 
conservação e utilização, e dá outras providências. 
LINK

DECRETO Nº 4.074
4 DE JANEIRO 2002
Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 
que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, 
o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, 

a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, 
a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras providências. 
LINK

DECRETO Nº 4.136
20 DE FEVEREIRO DE 2002
Dispõe sobre a especificação das sanções 
aplicáveis às infrações às regras de prevenção, 
controle e fiscalização da poluição causada por 
lançamento de óleo e outras substâncias nocivas 
ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, 
prevista na Lei nº. 9.966, de 28 de abril de 2000 e 
dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 4.340
22 DE AGOSTO DE 2002
Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. 
LINK
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DECRETO Nº 4.871
6 DE NOVEMBRO DE 2003
Dispõe sobre a instituição dos Planos de Áreas 
para o combate à poluição por óleo em águas sob 
jurisdição nacional e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 5.098
3 DE JUNHO DE 2004
Dispõe sobre a criação do Plano Nacional de 
Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a 
Emergências Ambientais com Produtos Químicos 
Perigosos - P2R2, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 5.252
22 DE OUTUBRO DE 2004
Regulamenta o § 1º do art. 17 da Lei nº 10.893, 
de 13 de julho de 2004, que destina recursos 
para o financiamento de programas e projetos de 
pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico 
dos setores de transporte aquaviário e de 
construção naval, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 5.300
7 DE DEZEMBRO DE 2004
Regulamenta a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, 
que institui o Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro - PNGC, dispõe sobre regras de uso e 
ocupação da zona costeira e estabelece critérios de 
gestão da orla marítima, e dá outras providências. 
LINK

DECRETO Nº 5.377
23 DE FEVEREIRO DE 2005
Aprova a Política Nacional para os Recursos do 
Mar PNMR. LINK

DECRETO Nº 5.440
4 DE MAIO DE 2005
Estabelece definições e procedimentos sobre 
o controle de qualidade da água de sistemas 
de abastecimento e institui mecanismos e 
instrumentos para divulgação de informação 
ao consumidor sobre a qualidade da água para 
consumo humano. LINK
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DECRETO Nº 5.459
7 DE JUNHO DE 2005
Regulamenta o art. 30 da Medida Provisória nº 
2.186-16, de 23 de agosto de 2001, disciplinando 
as sanções aplicáveis às condutas e atividades 
lesivas ao patrimônio genético ou ao conhecimento 
tradicional associado e dá outras providências. 
LINK

DECRETO Nº 5.758
13 DE ABRIL DE 2006
Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas 
Protegidas - PNAP, seus princípios, diretrizes, 
objetivos e estratégias, e dá outras providências. 
LINK

DECRETO Nº 5.940
25 DE OUTUBRO DE 2006
Institui a separação dos resíduos recicláveis 
descartados pelos órgãos e entidades da 
administração pública federal direta e indireta, na 
fonte geradora, e a sua destinação às associações 
e cooperativas dos catadores de materiais 
recicláveis. LINK

DECRETO Nº 6.017
17 DE JANEIRO DE 2007
Regulamenta a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, 
que dispõe sobre normas gerais de contratação 
de consórcios públicos. LINK

DECRETO Nº 6.065
21 DE MARÇO DE 2007
Dispõe sobre a Comissão de Coordenação das 
Atividades de Meteorologia, Climatologia e 
Hidrologia (CMCH), e dá outras providências. 
LINK

DECRETO Nº 6.159
17 DE JULHO DE 2007
Altera o Decreto nº 3.945, de 28.09.2001, que 
define a composição do Conselho de Gestão do 
Patrimônio Genético e estabelece as normas para 
o seu funcionamento, mediante a regulamentação 
dos arts. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 e 19 da Medida 
Provisória nº 2.186-16, de 23.08.2001, que dispõe 
sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção 
e o acesso ao conhecimento tradicional associado, 
a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e 
transferência de tecnologia para sua conservação 
e utilização. LINK
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DECRETO Nº 6.263
21 DE NOVEMBRO DE 2007
Institui o Comitê Interministerial sobre Mudança 
do Clima - CIM, orienta a elaboração do Plano 
Nacional sobre Mudança do Clima, e dá outras 
providências. LINK

DECRETO Nº 6.514
22 DE JULHO DE 2008 
Dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente, estabelece o 
processo administrativo federal para apuração 
destas infrações, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 6.640
7 DE NOVEMBRO DE 2008
Dá nova redação aos arts. 1o, 2o, 3o, 4o e 5o e 
acrescenta os arts. 5-A e 5-B ao Decreto no99.556, 
de 1o de outubro de 1990, que dispõe sobre a 
proteção das cavidades naturais subterrâneas 
existentes no território nacional. LINK

DECRETO Nº 6.759
5 DE FEVEREIRO DE 2009
Regulamenta a administração das atividades 
aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a 
tributação das operações de comércio exterior. 
LINK

DECRETO Nº 6.899
15 DE JULHO DE 2009
Dispõe sobre a composição do Conselho Nacional 
de Controle de Experimentação Animal - CONCEA, 
estabelece as normas para o seu funcionamento 
e de sua Secretaria-Executiva, cria o Cadastro 
das Instituições de Uso Científico de Animais - 
CIUCA, mediante a regulamentação da Lei nº 
11.794, de 8 de outubro de 2008, que dispõe sobre 
procedimentos para o uso científico de animais, e 
dá outras providências. LINK
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DECRETO Nº 6.915
29 DE JULHO DE 2009
Regulamenta o art. 33 da Medida Provisória nº 
2.186-16, de 23 de agosto de 2001, determinando a 
distribuição das parcelas dos lucros e dos royalties 
resultantes da exploração econômica de processo 
ou produto desenvolvido a partir de amostra de 
componente do patrimônio genético. LINK

DECRETO Nº 6.981
13 DE OUTUBRO DE 2009
Regulamenta o art. 27, § 6º, inciso I, da Lei nº 
10.683, de 2003, dispondo sobre a atuação 
conjunta dos Ministérios da Pesca e Aquicultura 
e do Meio Ambiente nos aspectos relacionados 
ao uso sustentável dos recursos pesqueiros. LINK

DECRETO Nº 7.257
4 DE AGOSTO DE 2010
Regulamenta a Medida Provisória nº 494 de 2 de 
julho de 2010, para dispor sobre o Sistema Nacional 
de Defesa Civil - SINDEC, sobre o reconhecimento 
de situação de emergência e estado de 
calamidade pública, sobre as transferências de 
recursos para ações de socorro, assistência às 
vítimas, restabelecimento de serviços essenciais 
e reconstrução nas áreas atingidas por desastres, 
e dá outra providência. LINK

DECRETO Nº 7.343
26 DE OUTUBRO DE 2010
Regulamenta a Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 
2009, que cria o Fundo Nacional sobre Mudança 
do Clima - FNMC, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 7.378
1 DE DEZEMBRO DE 2010
Aprova o    Macrozoneamento   Ecológico-Econômico 
da Amazônia Legal - MacroZEE da Amazônia 
Legal, altera o Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 
2002, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 7.381
2 DE DEZEMBRO DE 2010
Regulamenta a Lei no 11.771, de 17 de setembro 
de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional de 
Turismo, define as atribuições do Governo Federal 
no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao 
setor turístico, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 7.390
9 DE DEZEMBRO DE 2010
Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei nº 12.187, 
de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política 
Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, e dá 
outras providências. LINK
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DECRETO Nº 7.404
23 DE DEZEMBRO DE 2010
Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto 
de 2010, que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê 
Orientador para a Implantação dos Sistemas de 
Logística Reversa, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 7.640
9 DE DEZEMBRO DE 2011
Altera o art. 152 do Decreto nº 6.514, de 22 de julho 
de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente e estabelece 
o processo administrativo federal para apuração 
destas infrações. LINK

DECRETO Nº 7.830
17 DE OUTUBRO DE 2012
Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental 
Rural, o Cadastro Ambiental Rural, estabelece 
normas de caráter geral aos Programas de 
Regularização Ambiental, de que trata a Lei 
nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e dá outras 
providências. LINK

DECRETO Nº 8.127
22 DE OUTUBRO DE 2013
Institui o Plano Nacional de Contingência para 
Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob 
Jurisdição Nacional, altera o Decreto nº 4.871, de 
6 de novembro de 2003, e o Decreto nº 4.136, de 
20 de fevereiro de 2002, e dá outras providências. 
LINK

DECRETO Nº 8.033
27 JUNHO DE 2013
Regulamenta o disposto na Lei nº 12.815, de 5 
de junho de 2013, e as demais disposições legais 
que regulam a exploração de portos organizados 
e de instalações portuárias. LINK

DECRETO Nº 8.235
05 DE MAIO DE 2014
Estabelece normas gerais complementares 
aos Programas de Regularização Ambiental 
dos Estados e do Distrito Federal, de que trata 
o Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012, 
institui o Programa Mais Ambiente Brasil, e dá 
outras providências. LINK
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DECRETO Nº 8.437
22 DE ABRIL DE 2015
Regulamenta o disposto no art. 7º, caput, 
inciso XIV, alínea “h”, e parágrafo único, da 
Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro 
de 2011, para estabelecer as tipologias de 
empreendimentos e atividades cujo licenciamento 
ambiental será de competência da União. LINK

DECRETO Nº 8.464
8 DE JUNHO DE 2015
Altera o Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013, 
que regulamenta o disposto na Lei nº 12.815, de 5 
de junho de 2013, e as demais disposições legais 
que regulam a exploração de portos organizados 
e de instalações portuárias. LINK

DECRETO Nº 8.465,
8 DE JUNHO DE 2015
Regulamenta o § 1º do art. 62 da Lei nº 12.815, de 
5 de junho de 2013, para dispor sobre os critérios 
de arbitragem para dirimir litígios no âmbito do 
setor portuário. LINK
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TRATADOS E ATOS INTERNACIONAIS:

DECRETO Nº 52.493
23 DE SETEMBRO DE 1963
Promulga a Convenção sobre a Organização 
Marítima Consultiva Internacional, assinada em 
Genebra, a 6 de março de 1948. LINK

DECRETO Nº 66.103
22 DE JANEIRO DE 1970
Promulga a Convenção Internacional sobre 
Linhas de Carga (1966). LINK

DECRETO 80.672
7 DE NOVEMBRO DE 1977
Promulga a Convenção para a Facilitação do 
Tráfego Marítimo Internacional, 1965. LINK

DECRETO Nº 83.976
17 DE SETEMBRO DE 1979
Promulga a Convenção que Institui a Organização 
Internacional de Telecomunicações Marítimas por 
Satélite (INMARSAT) e seu Acordo Operacional e 
148/91 (INMARSAT). LINK

DECRETO LEGISLATIVO Nº 034
21 DE MAIO DE 1982 
Aprova o texto da Convenção Internacional sobre 
busca e Salvamento Marítimos - SAR, concluída 
entre o Brasil e diversos países, em Hamburgo, a 
27 de abril de 1979. LINK

DECRETO Nº 87.458
16 DE AGOSTO DE 1982
Promulga o texto da Resolução n° 358, de IX 
Assembleia Geral da Organização Marítima 
Consultiva Intergovernamental (OMCI), que 
aprovou Emenda à Convenção da Organização. 
LINK

DECRETO Nº 89.822
20 DE JUNHO 1984
Promulga a Convenção Internacional sobre 
Normas de Treinamento de Marítimos, Expedição 
de Certificados e Serviço de Quarto, 1978 - STCW. 
LINK

DECRETO Nº 90.385
30 DE OUTUBRO DE 1984
Promulga a Emenda de 1979 à Convenção 
Internacional Sobre Linhas de Carga, de 1966.
(LL) LINK

DECRETO LEGISLATIVO Nº 92.610
6 DE MAIO DE 1986
Promulga o Protocolo de 1978 relativo à 
Convenção Internacional para a Salvaguarda da 
Vida Humana no Mar de 1974. LINK
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DECRETO Nº 148
15 DE JUNHO DE 1991
Promulga as Emendas à Convenção e ao Acordo 
Operacional da Organização Internacional 
de Telecomunicações Marítimas por Satélite 
(INMARSAT). LINK

DECRETO Nº 89.957
12 DE JULHO DE 1994
Promulga a Emenda ao Artigo VIl da Convenção 
para Facilitar o Tráfego Marítimo Internacional de 
1965, de 19 de novembro de 1973 – FAL. LINK

DECRETO Nº 80.068
2 DE AGOSTO DE 1997
Promulga a Convenção sobre o Regulamento 
Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar, 
de 1972.– COLREG. LINK

DECRETO Nº 6.136
26 DE JUNHO DE 2007
Promulga a Convenção para a Supressão de 
Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação 
Marítima e o Protocolo para a Supressão de Atos 
Ilícitos contra a Segurança de Plataformas Fixas 
Localizadas na Plataforma Continental, ambos de 
10 de março de 1988, com reservas ao item 2 do 
artigo 6o, ao artigo 8o e ao item 1 do artigo 16 da 
Convenção, bem como ao item 2 do artigo 3o do 
Protocolo . LINK

DECRETO Nº 6.846
11 DE MAIO DE 2009
Promulga as Emendas à Convenção Internacional 
sobre Normas de Treinamento de Marítimos, 
Emissão de Certificados e Serviço de Quarto. 
LINK

DECRETO LEGISLATIVO Nº 148
12 DE MARCO DE 2010 
Aprova o texto da Convenção Internacional para 
Controle e Gerenciamento da Água de Lastro e 
Sedimentos de Navios. LINK

DECRETO Nº 8.345
13 DE NOVEMBRO DE 2014
Promulga o texto da Convenção Internacional 
sobre Controle de Sistemas Anti-incrustantes 
Danosos em Navios, adotada pela Organização 
Marítima Internacional, em Londres, em 5 de 
outubro de 2001. LINK

DECRETO Nº 8.347
13 DE NOVEMBRO DE 2014
Promulga a Convenção Internacional sobre 
Medida de Tonelagem de Navios, de 23 de junho 
de 1969. LINK
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LEIS COMPLEMENTARES:

LEI COMPLEMENTAR Nº 97
9 DE JUNHO DE 1999
Dispõe sobre as normas gerais para a organização, 
o preparo e o emprego das Forças Armadas. LINK
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LEIS ORDINÁRIAS:

LEI Nº 2.180 
5 DE FEVEREIRO DE 1954
Dispõe sobre o Tribunal Marítimo. LINK

LEI Nº 2.419
10 DE FEVEREIRO DE 1955
Institui a Patrulha Costeira e dá outras 
providências. LINK

LEI Nº 7.203
3 DE JULHO DE 1984
Dispõe sobre a assistência e salvamento de 
embarcação, coisa ou bem em perigo no mar, nos 
portos e nas vias navegáveis interiores. LINK

LEI Nº 7.273
10 DE DEZEMBRO DE 1984
Dispõe sobre a busca e salvamento de vida 
humana, em perigo no mar, nos portos e nas vias 
navegáveis interiores. LINK

LEI Nº 7.542
26 DE SETEMBRO DE 1986
Dispõe sobre a pesquisa, exploração, remoção 
e demolição de coisas ou bens afundados, 

submersos, encalhados e perdidos em águas 
sob jurisdição nacional, em terreno de marinha 
e seus acrescidos e em terrenos marginais, em 
decorrência de sinistro, alijamento ou fortuna do 
mar, e dá outras providências. LINK

LEI Nº 7.652
3 DE FEVEREIRO DE 1988
Dispõe sobre o Registro de Propriedade Marítima 
e dá outras providencias. LINK

LEI Nº 9.432
8 DE JANEIRO DE 1997
Dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário 
e dá outras providências. LINK

LEI Nº 9.537
11 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário 
em águas sob jurisdição nacional e dá outras 
providências. LINK
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DECRETOS-LEI:

DECRETO-LEI Nº 2.490
16 DE AGOSTO DE 1940
Estabelece novas normas para o aforamento dos 
terrenos de marinha e da outras providências. 
LINK

DECRETO-LEI Nº 3.438
17 DE JULHO DE 1941
Esclarece e amplia o decreto-lei nº 2.490, de 16 
de agosto de 1940. LINK
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DECRETOS:

DECRETO Nº 83.540
4 DE JUNHO DE 1979
Regulamenta a aplicação da Convenção 
Internacional sobre Responsabilidade Civil em 
Danos Causados por Poluição por Óleo, de 1969, 
e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 2.596
18 DE MAIO DE 1998
Regulamenta a Lei nº 9.537, de 11 de dezembro 
de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego 
aquaviário em águas sob jurisdição nacional. 
LINK

DECRETO Nº 4.406
3 DE OUTUBRO DE 2002
Estabelece diretrizes para a fiscalização em 
embarcações comerciais de turismo, seus 
passageiros e tripulantes. LINK

DECRETO Nº 4.411
7 DE OUTUBRO DE 2002
Dispõe sobre a atuação das Forças Armadas e 
da Polícia Federal nas unidades de conservação 
e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 4.810
19 DE AGOSTO DE 2003
Estabelece normas para operação de 
embarcações pesqueiras nacionais nas zonas 
brasileiras de pesca, alto mar e por meio de 
acordos internacionais, e dá outras providências. 
LINK

DECRETO Nº 5.129
6 DE JULHO DE 2004
Dispõe sobre a Patrulha Naval e dá outras 
providências. LINK

DECRETO Nº 5.484
30 DE JUNHO DE 2005
Aprova a Política de Defesa Nacional, e dá outras 
providências. LINK

DECRETO Nº 8.400
4 DE FEVEREIRO DE 2015
Estabelece os pontos apropriados para o 
traçado da Linha de Base do Brasil ao longo da 
costa brasileira continental e insular e dá outras 
providências. LINK

< 71 >

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=83540&tipo_norma=DEC&data=19790604&link=s
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2596.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4411.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4810.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5129.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5484.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8400.htm


   SUMÁRIO

BRASÍLIA 2015 - BIODIVERSIDADE COSTEIRA E MARINHA BRASÍLIA 2015 < 72 >



   SUMÁRIO

BRASÍLIA 2015 - BIODIVERSIDADE COSTEIRA E MARINHA 

TRATADOS E ATOS INTERNACIONAIS:

DECRETO Nº 5.208
15 DE JANEIRO DE 1987
Promulga o Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente 
do Mercosul. LINK

DECRETO Nº 1.905
16 DE MAIO DE 1996 
Promulga a Convenção sobre Zonas Úmidas de 
Importância Internacional, especialmente como 
Habitat de Aves Aquáticas, conhecida como 
Convenção de Ramsar. LINK

DECRETO Nº 6.753
28 DE NOVEMBRO DE 2009
Promulga o Acordo para a Conservação de 
Albatrozes e Petréis, adotado na Cidade do Cabo, 
em 2 de fevereiro de 2001. LINK
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LEIS ORDINÁRIAS:

LEI Nº 5.197
3 DE JANEIRO DE 1967
Dispõe sobre a proteção à fauna e da outras 
providencias. LINK

LEI Nº 6.902
27 DE ABRIL DE 1981
Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, 
Áreas de Proteção Ambiental e dá outras 
providências. LINK

LEI Nº 6.938
31 DE AGOSTO DE 1981
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação 
e aplicação, e dá outras providências. LINK

LEI Nº 7.173
14 DE DEZEMBRO DE 1983
Dispõe sobre o estabelecimento e funcionamento 
de jardins zoológicos. LINK

LEI Nº 7.365
13 DE SETEMBRO DE 1985
Dispõe sobre a fabricação de detergentes não 
biodegradáveis. LINK

LEI Nº 7.735
22 DE FEVEREIRO DE 1989
Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade 
autárquica, cria o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e 
dá outras providências. LINK

LEI Nº 7.797
10 DE JULHO DE 1989
Cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá 
outras providências. LINK

LEI Nº 7.804
18 DE JULHO DE 1989
Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação 
e aplicação, a Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 
1989, a Lei nº 6.803, de 2 de julho de 1980, e dá 
outras providências. LINK
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LEI Nº 8.005
20 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre a cobrança e a atualização dos 
créditos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e 
dá outras providências. LINK

LEI Nº 9.795
25 DE ABRIL DE 1999
Dispõe sobre a educação ambiental, Institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá 
outras providências. LINK

LEI Nº 9.960
28 DE JANEIRO DE 2000
Institui a Taxa de Serviços Administrativos - TSA, 
em favor da Superintendência da Zona Franca 
de Manaus - Suframa, estabelece preços a 
serem cobrados pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
Ibama, cria a Taxa de Fiscalização Ambiental - 
TFA, e dá outras providências. LINK

LEI Nº 10.650
16 DE ABRIL DE 2003
Dispõe sobre o acesso público aos dados e 
informações existentes nos órgãos e entidades 
integrantes do SISNAMA. LINK

LEI Nº 11.284
2 DE MARÇO DE 2006
Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para 
a produção sustentável; institui, na estrutura do 
Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal 
Brasileiro - SFB; cria o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Florestal – FNDF. LINK

LEI Nº 11.428
22 DE DEZEMBRO DE 2006
Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 
nativa do Bioma Mata Atlântica. LINK

LEI Nº 11.516
28 DE AGOSTO DE 2007
Dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade - Instituto 
Chico Mendes; altera as Leis nº 7.735, de 22 de 
fevereiro de 1989, nº 11.284, de 2 de março de 2006, 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, nº 10.410, de 11 de 
janeiro de 2002, nº 11.156, de 29 de julho de 2005, 
nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, e nº 7.957, de 
20 de dezembro de 1989; revoga dispositivos da 
Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990, e da Medida 
Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001; e 
dá outras providências. LINK
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LEI Nº 11.936
14 DE MAIO DE 2009
Proíbe a fabricação, a importação, a exportação, 
a manutenção em estoque, a comercialização 
e o uso de diclorodifeniltricloretano (DDT) e dá 
outras providências. LINK
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DECRETOS:

DECRETO Nº 97.632
10 DE ABRIL DE 1989
Dispõe sobre a regulamentação do Artigo 2°, inciso 
VIII, da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, e dá 
outras providências (Plano de Recuperação de 
Áreas degradadas). LINK

DECRETO Nº 99.274
6 DE JUNHO DE 1990
Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 
1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
que dispõem, respectivamente sobre a criação 
de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 
Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 4.281
25 DE JUNHO  DE 2002
Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 
1999, que institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 4.297
10 DE JULHO DE 2002
Regulamenta o Art. 9º, inciso II, da Lei no 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios 
para o Zoneamento Ecológico-Econômico do 
Brasil - ZEE, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 4.339
22 DE AGOSTO DE 2002
Institui princípios e diretrizes para a implementação 
da Política Nacional da Biodiversidade. LINK

DECRETO Nº 4.703
21 DE MAIO DE 2003
Dispõe sobre o Programa Nacional da Diversidade 
Biológica - PRONABIO e a Comissão Nacional da 
Biodiversidade, e dá outras providências.LINK
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DECRETO Nº 5.092
21 DE MAIO DE 2004
Define regras para identificação de áreas 
prioritárias para a conservação, utilização 
sustentável e repartição dos benefícios da 
biodiversidade, no âmbito das atribuições do 
Ministério do Meio Ambiente. LINK

DECRETO Nº 5.975
30 DE NOVEMBRO DE 2006
Regulamenta os arts. 12, parte final, 15, 16, 19, 
20 e 21 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965, o Art. 4º, inciso III, da Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, o Art. 2º da Lei nº 10.650, de 16 
de abril de 2003, altera e acrescenta dispositivos 
aos Decretos nº 3.179, de 21 de setembro de 1999, 
e nº 3.420, de 20 de abril de 2000, e dá outras 
providências. LINK (não revogado)

DECRETO Nº 6.063
20 DE MARÇO DE 2007
Regulamenta, no âmbito federal, dispositivos 
da Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, que 
dispõe sobre a gestão de florestas públicas para 
a produção sustentável, e dá outras providências. 
LINK

DECRETO Nº 6.660
21 DE NOVEMBRO DE 2008
Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.428, de 22 
de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização 
e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 
Atlântica. LINK

DECRETO Nº 7.167
5 DE MAIO DE 2010
Regulamenta o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Florestal – FNDF. LINK
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TRATADOS E ATOS INTERNACIONAIS:

DECRETO Nº 2.977
1 DE MARÇO DE 1999
Promulga a Convenção sobre a Proibição do 
Desenvolvimento, Produção e Estocagem de 
Armas Bacteriológicas (Biológicas) e à Base de 
toxinas e sua Destruição. LINK

DECRETO LEGISLATIVO Nº 908
21 DE NOVEMBRO DE 2003
Aprova o Texto do Protocolo de Cartagena sobre 
Biossegurança da Convenção sobre Diversidade 
Biológica, celebrado em Montreal em 29 de 
janeiro de 2000.  LINK

DECRETO Nº 5.705
16 DE FEVEREIRO DE 2006
Promulga o Protocolo de Cartagena sobre 
Biossegurança da Convenção sobre Diversidade 
Biológica. LINK
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LEIS COMPLEMENTARES:

LEI COMPLEMENTAR Nº 123
14 DE DEZEMBRO DE 2006
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos 
das Leis nº 8.212 e nº 8.213, ambas de 24 de julho 
de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro 
de 2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de 
janeiro de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, e nº 9.841, de 5 de outubro de 
1999. LINK
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LEIS ORDINÁRIAS:

LEI Nº 8.010
29 DE MARÇO DE 1990
Dispõe sobre importações de bens destinados 
à pesquisa científica e tecnológica, e dá outras 
providências. LINK

LEI Nº 8.078
11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. LINK

LEI Nº 9.782
26 DE JANEIRO DE 1999
Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, 
cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e 
dá outras providências. LINK

LEI Nº 11.105
24 DE MARÇO DE 2005
Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do 
art. 225 da Constituição Federal, estabelece 
normas de segurança e mecanismos de 
fiscalização de atividades que envolvam 
organismos geneticamente modificados – OGM 
e seus derivados, cria o Conselho Nacional de 

Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio, 
dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança 
– PNB, revoga a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 
1995, e a Medida Provisória nº 2.191-9, de 23 de 
agosto de 2001, e os arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 16º 
da Lei nº 10.814, de 15 de dezembro de 2003, e dá 
outras providências. LINK

LEI Nº 11.460
21 DE MARÇO DE 2007
Dispõe sobre o plantio de organismos 
geneticamente modificados em unidades de 
conservação; acrescenta dispositivos à Lei nº 
9.985, de 18 de julho de 2000, e à Lei nº 11.105, de 
24 de março de 2005; revoga dispositivo da Lei nº 
10.814, de 15 de dezembro de 2003; e dá outras 
providências. LINK
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LEI Nº 12.350
20 DE DEZEMBRO DE 2010
Dispõe sobre medidas tributárias referentes à 
realização, no Brasil, da Copa das Confederações 
Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014; 
promove desoneração tributária de subvenções 
governamentais destinadas ao fomento 
das atividades de pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica nas 
empresas; altera as Leis nº 11.774, de 17 de 
setembro de 2008, nº 10.182, de 12 de fevereiro 
de 2001, nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nº 
7.713, de 22 de dezembro de 1988, nº 9.959, de 
27 de janeiro de 2000, nº 10.887, de 18 de junho 
de 2004, nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, 
nº 10.865, de 30 de abril de 2004, nº 10.931, de 
2 de agosto de 2004, nº 12.024, de 27 de agosto 
de 2009, nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, nº 
10.996, de 15 de dezembro de 2004, nº 11.977, de 
7 de julho de 2009, e nº 12.249, de 11 de junho de 
2010, os Decretos-Leis nº 37, de 18 de novembro 
de 1966, e nº 1.455, de 7 de abril de 1976; revoga 
dispositivos das Leis nº 11.196, de 21 de novembro 
de 2005, nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, nº 
9.718, de 27 de novembro de 1998, e nº 10.833, de 
29 de dezembro de 2003; e dá outras providências. 
LINK
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DECRETOS:

DECRETO Nº 1.752
20 DE DEZEMBRO DE 1995
Regulamenta a Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de 
1995, dispõe sobre a vinculação, competência e 
composição da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio, e dá outras providências. 
LINK

DECRETO Nº 4.154
7 DE MARÇO DE 2002
Regulamenta a Lei nº 10.332, de 19 de dezembro 
de 2001, na parte que institui mecanismo de 
financiamento para o Programa de Biotecnologia 
e Recursos Genéticos - Genoma, e dá outras 
providências. LINK

DECRETO Nº 4.436
23 DE OUTUBRO DE 2002
Cria, no âmbito do Ministério da Saúde, a Comissão 
Nacional de Bioética em Saúde (CNBioética), e 
dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 4.680
24 DE ABRIL DE 2003
Regulamenta o direito à informação, assegurado 
pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
quanto aos alimentos e ingredientes alimentares 
destinados ao consumo humano ou animal que 
contenham ou sejam produzidos a partir de 
organismos geneticamente modificados, sem 
prejuízo do cumprimento das demais normas 
aplicáveis. LINK

DECRETO Nº 5.591
22 DE NOVEMBRO DE 2005
Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.105, de 24 
de março de 2005, que regulamenta os incisos II, 
IV e V do § 1º do art. 225 da Constituição, e dá 
outras providências. LINK

DECRETO Nº 5.950
31 DE OUTUBRO DE 2006
Regulamenta o art. 57-A da Lei nº 9.985, de 18 
de julho de 2000, para estabelecer os limites 
para o plantio de organismos geneticamente 
modificados nas áreas que circundam as unidades 
de conservação. LINK

< 84 >

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1752.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4154.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4436.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4680.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5591.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5950.htm


   SUMÁRIO

BRASÍLIA 2015 - BIOTECNOLOGIA MARINHA

DECRETO Nº 6.041
8 DE FEVEREIRO DE 2007
Institui a Política de Desenvolvimento da 
Biotecnologia, cria o Comitê Nacional de 
Biotecnologia e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 6.260
20 DE NOVEMBRO DE 2007
Dispõe sobre a exclusão do lucro líquido, para 
efeito de apuração do lucro real e dá base de 
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido - CSLL, dos dispêndios efetivados em 
projeto de pesquisa científica e tecnológica e 
de inovação tecnológica a ser executada por 
Instituição Científica e Tecnológica - ICT. LINK

DECRETO S/Nº
4 DE JANEIRO DE 2008
Institui o Comitê Interministerial para coordenar 
a implementação do projeto “Centro de 
Biotecnologia da Amazônia - CBA”, e dá outras 
providências. LINK

DECRETO Nº 6.538
13 DE AGOSTO DE 2008
Dá nova redação aos incisos do art. 5º do Decreto 
nº 6.041, de 8 de fevereiro de 2007, que institui a 
Política de Desenvolvimento da Biotecnologia e 
cria o Comitê Nacional de Biotecnologia. LINK

DECRETO Nº 6.909
22 DE JULHO DE 2009
Altera o Decreto nº 5.798, de 7 de junho de 2006, 
que regulamenta os incentivos fiscais às atividades 
de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de 
inovação tecnológica, de que tratam os arts. 
17 a 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005, e o Decreto nº 6.260, de 20 de novembro 
de 2007, que dispõe sobre a exclusão do lucro 
líquido, para efeito de apuração do lucro real e 
da base de cálculo da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido - CSLL, dos dispêndios efetivados 
em projeto de pesquisa científica e tecnológica 
e de inovação tecnológica a ser executado por 
Instituição Cientifica e Tecnológica - ICT. LINK

DECRETO Nº 6.925
6 DE AGOSTO DE 2009
Dispõe sobre a aplicação do art. 19 do Protocolo 
de Cartagena sobre Biossegurança da Convenção 
sobre Diversidade Biológica, promulgado pelo 
Decreto nº 5.705, de 16 de fevereiro de 2006, e dá 
outras providências. LINK
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TRATADOS E ATOS INTERNACIONAIS:

DECRETO Nº 9.233
28 DE JUNHO 1884
Promulga a Convenção da União de Paris para 
a Proteção da Propriedade Industrial e Protocolo 
de Encerramento. LINK

DECRETO N° 19.056
31 DE DEZEMBRO DE 1929
Promulga três atos sobre propriedade industrial, 
revistos em Haia em novembro de 1925. LINK

DECRETO Nº 75.541
31 DE MARÇO DE 1975
Promulga a Convenção que Institui a Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). LINK

DECRETO Nº 75.572
8 DE ABRIL DE 1975
Promulga a Convenção de Paris para a Proteção 
da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 
1967. (com reservas). LINK

DECRETO Nº 81.742
31 DE MAIO DE 1978
Promulga o Tratado de Cooperação em Matéria 
de Patentes. (PCT). LINK

DECRETO Nº 523
18 DE MAIO DE 1992
Promulga as Emendas ao Regulamento de 
Execução Regido pelo Tratado de Cooperação em 
Matéria de Patentes (PCT). LINK

DECRETO Nº 635
21 DE AGOSTO DE 1992
Promulga a Convenção de Paris para a Proteção 
da Propriedade Industrial, revista em Estocolmo a 
14 de julho de 1967 (sem reservas). LINK

DECRETO Nº 1.355
30 DE DEZEMBRO DE 1994
Promulga o Acordo sobre Aspectos dos Direitos 
de Propriedade Intelectual Relacionados ao 
Comércio. (Acordo de TRIPS). LINK

DECRETO Nº 3.109
30 DE JUNHO DE 1999
Promulga a Convenção Internacional para a 
Proteção das Obtenções Vegetais, de 2 de 
dezembro de 1961, revista em Genebra, em 10 
de novembro de 1972 e 23 de outubro de 1978 
(UPOV-78). LINK
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LEIS ORDINÁRIAS:

LEI Nº 9.279
14 DE MAIO DE 1996
Regula direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial. LINK

LEI Nº 9.456
25 DE ABRIL DE 1997
Lei de Proteção de Cultivares. LINK

LEI Nº 9.610
19 DE FEVEREIRO 1998
Altera, atualiza e consolida a legislação sobre 
direitos autorais. LINK

LEI Nº 9.787
10 DE FEVEREIRO DE 1999
Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, 
que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece 
o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização 
de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e 
dá outras providências. LINK
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DECRETOS:

DECRETO Nº 2.366
5 DE NOVEMBRO DE 1997 
Regulamenta a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, 
que institui a Proteção de Cultivares, dispõe sobre 
o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares - 
SNPC, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 2.553
16 DE ABRIL DE 1998
Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da Lei nº 
9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos 
e obrigações relativos à propriedade industrial. 
LINK

DECRETO Nº 3.201
6 DE OUTUBRO DE 1999
Dispõe sobre a concessão, de ofício, de licença 
compulsória nos casos de emergência nacional e 
de interesse público de que trata o art. 71 da Lei 
nº 9.279, de 14 de maio de 1996. LINK

DECRETO Nº 5.244
14 DE OUTUBRO DE 2004
Dispõe sobre a composição e funcionamento 
do Conselho Nacional de Combate à Pirataria 
e Delitos contra a Propriedade Intelectual, e dá 
outras providências. LINK
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TRATADOS E ATOS INTERNACIONAIS:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 014
19 DE DEZEMBRO DE 1958 
Aprova o Protocolo à Convenção Internacional 
para a Regulamentação da Pesca da Baleia. 
LINK

DECRETO LEGISLATIVO Nº 077
7 DE DEZEMBRO DE 1973
Aprova o texto da Convenção Internacional para 
a Regulamentação da Pesca da Baleia, concluída 
em Washington, a 2 de dezembro de 1946. LINK

DECRETO LEGISLATIVO Nº 005
28 DE JANEIRO DE 2000 
Aprova o texto do Acordo para implementação 
das Disposições da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de dezembro 
de 1982, sobre a Conservação e Ordenamento de 
Populações de Peixes Tranzonais e de Populações 
de Peixes Altamente Migratórios, concluída em 
Nova Iorque, em 4 de dezembro de 1995. LINK
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LEIS ORDINÁRIAS:

LEI Nº 569
21 DE DEZEMBRO DE 1948
Estabelece medidas de defesa sanitária animal, e 
dá outras providências. LINK

LEI Nº 6.437
20 DE AGOSTO DE 1977 
Configura Infrações à Legislação Sanitária 
Federal, Estabelece as Sanções Respectivas. 
LINK

LEI Nº 7.643
18 DE DEZEMBRO DE 1987
Proíbe a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais 
brasileiras, e dá outras providências. LINK

LEI Nº 9.445
14 DE MARÇO DE 1997
Concede a subvenção econômica ao preço do óleo 
diesel consumido por embarcações pesqueiras 
nacionais. LINK

LEI Nº 8.174
30 DE JANEIRO DE 1991 
Dispõe sobre princípios de Política Agrícola, 

estabelecendo atribuições ao Conselho 
Nacional de Política Agrícola - CNPA, tributação 
compensatória de produtos agrícolas, amparo ao 
pequeno produtor e regras de fixação e liberação 
dos estoques públicos. LINK

LEI Nº 10.779
25 DE NOVEMBRO DE 2003
Dispõe sobre a concessão do beneficio do seguro 
desemprego, durante o período de defeso, ao 
pescador profissional que exerce a atividade 
pesqueira de forma artesanal. LINK

LEI Nº 11.699
13 DE OUTUBRO DE 2008
Dispõe sobre as Colônias, Federações e 
Confederação Nacional dos Pescadores, 
regulamentando o parágrafo único do art. 8º da 
Constituição Federal e revoga dispositivo do 
Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967. 
LINK
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LEI Nº 11.958
26 DE JUNHO DE 2009
Altera as Leis nos 7.853, de 24 de outubro de 
1989, e 10.683, de 28 de maio de 2003; dispõe 
sobre a transformação da Secretaria Especial 
de Aquicultura e Pesca da Presidência da 
República em Ministério da Pesca e Aquicultura; 
cria cargos em comissão do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores – DAS e Gratificações 
de Representação da Presidência da República; e 
dá outras providências. LINK

LEI Nº 11.959
29 DE JUNHO DE 2009
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
da Aquicultura e da Pesca regula as atividades 
pesqueiras, revoga a Lei nº 7.679, de 23 de 
novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei 
nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras 
providências. LINK
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DECRETOS - LEI:

DECRETO-LEI Nº 8.911
24 DE JANEIRO DE 1964 
Dispõe sobre a execução dos serviços de limpeza 
e desinfecção dos meios de transportes utilizados 
na locomoção de animais vivos e dá outras 
providências. LINK

DECRETO-LEI Nº 221
28 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a proteção e o estímulo à pesca, e 
dá outras providências. LINK

DECRETO-LEI Nº 818
5 DE SETEMBRO DE 1969
Dispõe sobre a aceitação, pelo Ministério da 
Agricultura, para fins relacionados com a defesa 
sanitária animal, de atestados firmados por 
médico-veterinário sem vínculo com o serviço 
público e dá outras providências. LINK
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DECRETO Nº 24.548 
3 DE JULHO DE 1934 
Aprova o Regulamento do Serviço de Defesa 
Sanitária Animal. LINK

DECRETO Nº 27.932
28 DE MARÇO DE 1950
Aprova o Regulamento para aplicação de medidas 
de defesa sanitária animal. LINK

DECRETO Nº 64.618
2 DE JUNHO DE 1969
Aprova o Regulamento de Trabalho a Bordo de 
Embarcações Pesqueiras. LINK

DECRETO Nº 1.694
13 DE NOVEMBRO DE 1995 
Cria o Sistema Nacional de Informação da Pesca e 
Aquicultura – SINPESQ e dá outras providências. 
LINK

DECRETOS:

DECRETO Nº 4.895
25 DE NOVEMBRO DE 2003
Dispõe sobre a autorização de uso de espaços 
físicos de corpos d’água de domínio da União, 
para fins de aquicultura. LINK

DECRETO Nº 5.231
6 DE OUTUBRO DE 2004 
Dispõe sobre os princípios a serem observados 
pela administração pública federal na criação, 
organização e exploração de Terminais Pesqueiros 
Públicos. LINK

DECRETO Nº 5.474
22 DE JUNHO DE 2005
Regulamenta o Profrota Pesqueira. LINK
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DECRETO Nº 5.741
30 DE MARÇO DE 2006 
Institui, na forma definida neste Regulamento, 
o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária. LINK

DECRETO Nº 7.024
7 DE DEZEMBRO DE 2009 
Regulamenta a alínea “e” do inciso XXIV do art. 
27 da lei nº 10.683 de 2003. LINK

DECRETO Nº 7.077
26 DE JANEIRO DE 2010
Regulamenta a Lei nº 9.445, de 14 de março de 
1997, que concede subvenção econômica ao 
preço do óleo diesel consumido por embarcações 
pesqueiras nacionais. LINK
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LEIS ORDINÁRIAS:

LEI Nº 7.990
28 DE DEZEMBRO DE 1989
Institui, para os Estados, Distrito Federal e 
Municípios, compensação financeira pelo 
resultado da exploração de petróleo ou gás 
natural, de recursos hídricos para fins de geração 
de energia elétrica, de recursos minerais em seus 
respectivos territórios, plataformas continental, 
mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá 
outras providências. (Art. 21, XIX da CF). LINK

LEI Nº 8.001
13 DE MARÇO DE 1990
Define os percentuais da distribuição da 
compensação financeira de que trata a Lei nº 
7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras 
providências. LINK

LEI Nº 8.987
13 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
da prestação de serviços públicos previsto no 
art. 175 da Constituição Federal, e dá outras 
providências. LINK 

LEI Nº 9.427
26 DE DEZEMBRO DE 1996
Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL, disciplina o regime das concessões de 
serviços públicos de energia elétrica e dá outras 
providências. LINK

LEI Nº 9.478
6 DE AGOSTO DE 1997
Dispõe sobre a política energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, 
institui o Conselho Nacional de Política Energética 
e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras 
providências. LINK

LEI Nº 9.648
27 DE MAIO DE 1998
Altera dispositivos das Leis nº 3.890-A, de 25 de 
abril de 1961, nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nº 9.074, de 7 
de julho de 1995, nº 9.427, de 26 de dezembro de 
1996, e autoriza o Poder Executivo a promover a 
reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras - 
ELETROBRÁS e de suas subsidiárias e dá outras 
providências. LINK
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7990.htm
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LEI Nº 9.991
24 DE JULHO DE 2000
Dispõe sobre realização de investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento e em 
eficiência energética por parte das empresas 
concessionárias, permissionárias e autorizadas do 
setor de energia elétrica, e dá outras providências. 
LINK

LEI Nº 9.993
24 DE JULHO DE 2000
Destina recursos da compensação financeira 
pela utilização de recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica e pela exploração 
de recursos minerais para o setor de ciência e 
tecnologia. LINK

LEI Nº 10.295
17 DE OUTUBRO DE 2001
Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e 
Uso Racional de Energia e dá outras providências. 
LINK

LEI Nº 10.336
19 DE DEZEMBRO DE 2001
Institui Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico incidente sobre a importação e a 
comercialização de petróleo e seus derivados, 
gás natural e seus derivados, e álcool etílico 
combustível (Cide), e dá outras providências. 
LINK

LEI Nº 10.438
26 DE ABRIL DE 2002
Dispõe sobre a expansão da oferta de energia 
elétrica emergencial, recomposição tarifária 
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às 
Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), 
a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), 
dispõe sobre a universalização do serviço público 
de energia elétrica, dá nova redação às Leis nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, nº 9.648, de 
27 de maio de 1998, nº 3.890-A, de 25 de abril de 
1961, nº 5.655, de 20 de maio de 1971, nº 5.899, de 
5 de julho de 1973, nº 9.991, de 24 de julho de 2000, 
e dá outras providências. LINK
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LEI Nº 10.636
30 DE DEZEMBRO DE 2002
Dispõe sobre a aplicação dos recursos originários 
da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico – Cide incidente sobre a importação 
e a comercialização de petróleo e seus derivados, 
gás natural e seus derivados, e álcool etílico 
combustível, atendendo o disposto no § 2o do 
art. 1o da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 
2001, cria o Fundo Nacional de Infra-Estrutura 
de Transportes – FNIT e dá outras providências. 
LINK

LEI Nº 11.097
13 DE JANEIRO DE 2005
Dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz 
energética brasileira; altera as Leis nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997, nº 9.847, de 26 de outubro de 
1999 e nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002; e dá 
outras providências. LINK

LEI Nº 11.651
7 DE ABRIL DE 2008
Dá nova redação aos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.841, 
de 18 de fevereiro de 2004, que autoriza a União 
a permutar  Certificados Financeiros do Tesouro, 
e ao § 1º do art. 15 da Lei nº 3.890-A, de 25 de 

abril de 1961, e ao § 1º do art. 15 da Lei nº 3.890-A, 
de 25 de abril de 1961, que autoriza a União a 
constituir a empresa Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A. - ELETROBRÁS. LINK

LEI Nº 11.909
4 DE MARÇO DE 2009
Dispõe sobre as atividades relativas ao transporte 
de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição 
Federal, bem como sobre as atividades de 
tratamento, processamento, estocagem, 
liquefação, regaseificação e comercialização de 
gás natural; altera a Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997; e dá outras providências. LINK

LEI Nº 12.111
9 DE DEZEMBRO DE 2009
Dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos 
Sistemas Isolados; altera as Leis nº 9.991, de 24 
de julho de 2000, nº 9.074, de 7 de julho de 1995, nº 
9.427, de 26 de dezembro de 1996, e nº 10.848, de 
15 de março de 2004; revoga dispositivos das Leis 
nº 8.631, de 4 de março de 1993, nº 9.648, de 27 de 
maio de 1998, e nº 10.833, de 29 de dezembro de 
2003; e dá outras providências. LINK
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LEI Nº 12.276
30 DE JUNHO DE 2010
Autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo 
Brasileiro S.A. - PETROBRAS o exercício das 
atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás 
natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que 
trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, 
e dá outras providências. LINK

LEI Nº 12.304
2 DE AGOSTO DE 2010
Autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de 
Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. 
- Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) e dá outras 
providências. LINK

LEI Nº 12.351
22 DE DEZEMBRO DE 2010
Dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, 
de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, 
sob o regime de partilha de produção, em áreas 
do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo 
Social - FS e dispõe sobre sua estrutura e fontes 
de recursos; altera dispositivos da Lei nº 9.478, 
de 6 de agosto de 1997; e dá outras providências. 
LINK

LEI Nº 12.734
30 DE NOVEMBRO DE 2012
Modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, 
e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para 
determinar novas regras de distribuição entre os 
entes da Federação dos royalties e da participação 
especial devidos em função da exploração de 
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos, e para aprimorar o marco regulatório 
sobre a exploração desses recursos no regime de 
partilha. LINK

LEI Nº 12.858
9 DE SETEMBRO DE 2013
Dispõe sobre a destinação para as áreas de 
educação e saúde de parcela da participação 
no resultado ou da compensação financeira 
pela exploração de petróleo e gás natural, com 
a finalidade de cumprimento da meta prevista 
no inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196 da 
Constituição Federal; altera a Lei nº 7.990, de 28 
de dezembro de 1989; e dá outras providências. 
LINK
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DECRETO-LEI Nº 366
11 DE ABRIL DE 1938
Incorpora ao Código de Minas, decreto nº 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. LINK

DECRETO-LEI Nº 395
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 
nacional, e bem assim a indústria da refinação 
de petróleo importado em produzido no país, e dá 
outras providências. LINK

DECRETO-LEI Nº 3.236
7 DE MAIO DE 1941
Institue o regime legal das jazidas de petróleo 
e gases naturais, de rochas betuminosas e 
piro-betuminosas e dá outras providências. LINK
 

DECRETOS - LEI:
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DECRETOS:

DECRETO Nº 01
11 DE JANEIRO DE 1991
Regulamenta o pagamento da compensação 
financeira instituída pela Lei nº 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 2.445
14 DE JANEIRO DE 1998
Implanta a Agência Nacional do Petróleo - 
ANP, autarquia sob regime especial, aprova sua 
Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo 
dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança 
e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 2.705
3 DE AGOSTO DE 1998
Define critérios para cálculo e cobrança das 
participações governamentais de que trata a 
Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, aplicáveis 
às atividades de exploração, desenvolvimento e 
produção de petróleo e gás natural, e dá outras 
providências. LINK

DECRETO Nº 2.851
30 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre programas de amparo à pesquisa 
científica e tecnológica aplicados à indústria do 
petróleo, e dá outras providências. Dispõe sobre 
programas de amparo à pesquisa científica e 
tecnológica aplicados à indústria do petróleo, e dá 
outras providências. LINK

DECRETO Nº 2.926
7 DE JANEIRO DE 1999
Estabelece diretrizes para a exportação de 
petróleo e seus derivados, de gás natural e 
condensado, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 2.953
28 DE JANEIRO DE 1999
Dispõe sobre o procedimento administrativo para 
aplicação de penalidades por infrações cometidas 
nas atividades relativas à indústria do petróleo e 
ao abastecimento nacional de combustíveis, e dá 
outras providências. LINK
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DECRETO Nº 3.520
21 DE JUNHO DE 2000
Dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do 
Conselho Nacional de Política Energética - CNPE 
e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 3.546
17 DE JULHO DE 2000
Cria o Conselho Interministerial do Açúcar e do 
Álcool - CIMA e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 3.874
19 DE JULHO DE 2001
Regulamenta o inciso V do art. 1º da Lei nº 8.001, 
de 13 de março de 1990, e a Lei nº 9.993, de 24 de 
julho 2000, no que destinam ao setor de ciência 
e tecnologia recursos da compensação financeira 
pela utilização de recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica. LINK

DECRETO Nº 4.925
19 DE DEZEMBRO DE 2003
Institui o Programa de Mobilização da Indústria 
Nacional de Petróleo e Gás Natural - PROMINP, 
e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 5.025
30 DE MARÇO DE 2004
Regulamenta o inciso I e os § 1º 2º, 3º, 4º e 5º do art. 
3º da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, no que 
dispõem sobre o Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, 
primeira etapa, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 5.448
20 DE MAIO DE 2005
Regulamenta o § 1º do art. 2º da Lei nº 11.097, de 13 
de janeiro de 2005, que dispõe sobre a introdução 
do biodiesel na matriz energética brasileira, e dá 
outras providências. LINK

DECRETO Nº 5.882
31 DE AGOSTO DE 2006
Modifica os arts. 5º, 12 e 16 do Decreto nº 5.025, 
de 30 de março de 2004, que regulamenta o 
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 
de Energia Elétrica - PROINFA, e dá outras 
providências. LINK
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DECRETO Nº 7.154
9 DE ABRIL DE 2010
Sistematiza e regulamenta a atuação de órgãos 
públicos federais, estabelecendo procedimentos 
a serem observados para autorizar e realizar 
estudos de aproveitamentos de potenciais de 
energia hidráulica e sistemas de transmissão 
e distribuição de energia elétrica no interior 
de unidades de conservação bem como para 
autorizar a instalação de sistemas de transmissão 
e distribuição de energia elétrica em unidades de 
conservação de uso sustentável. LINK

DECRETO Nº 7.382
2 DE DEZEMBRO DE 2010
Regulamenta os Capítulos I a VI e VIII da Lei nº 
11.909, de 4 de março de 2009, que dispõe sobre as 
atividades relativas ao transporte de gás natural, 
de que trata o art. 177 da Constituição Federal, 
bem como sobre as atividades de tratamento, 
processamento, estocagem, liquefação, 
regaseificação e comercialização de gás natural. 
LINK

DECRETO Nº 7.403
2 DE DEZEMBRO DE 2010
Estabelece regra de transição para destinação 
das parcelas de royalties e de participação 
especial devidas à administração direta da União 
em função da produção de petróleo, gás natural 
e outros hidrocarbonetos fluidos em áreas do 
pré-sal contratadas sob o regime de concessão, 
de que trata o § 2º do art. 49 da Lei nº 12.351, de 
22 de dezembro de 2010. LINK

DECRETO Nº 8.138
6 DE NOVEMBRO DE 2013
Dispõe sobre os bens destinados à pesquisa e à 
lavra de jazidas de petróleo e gás natural passíveis 
de serem submetidos ao Regime de Entreposto 
Aduaneiro. LINK
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LEI Nº 6.567
24 DE SETEMBRO DE 1978
Dispõe sobre regime especial para exploração e 
o aproveitamento das substâncias minerais que 
especifica e dá outras providências. LINK

LEI Nº 7.805
18 DE JULHO DE 1989
Altera o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro 
de 1967, cria o regime de permissão de lavra 
garimpeira, extingue o regime de matrícula, e dá 
outras providências. LINK

LEI Nº 8.876
2 DE MAIO DE 1994
Autoriza o Poder Executivo a instituir como 
Autarquia o Departamento Nacional de Produção 
Mineral (DNPM), e dá outras providências. LINK

LEI Nº 8.970
28 DE DEZEMBRO DE 1994
Transforma a Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM) em empresa pública 
e dá outras providências. LINK

LEIS ORDINÁRIAS:

LEI Nº 9.314
14 DE NOVEMRO DE 1996
Altera dispositivos do Decreto-lei nº 227, de 28 de 
fevereiro de 1967, e dá outras providências. LINK

LEI Nº 9.827
27 DE AGOSTO DE 1999
Acrescenta parágrafo único ao art. 2º do 
Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967, 
com a redação dada pela Lei nº 9.314, de 14 de 
novembro de 1996. LINK

LEI Nº 10.743
9 DE OUTUBRO DE 2003
Institui no Brasil o Sistema de Certificação 
do Processo de Kimberley - SCPK, relativo à 
exportação e à importação de diamantes brutos, 
e dá outras providências. LINK

LEI Nº 11.685
2 DE JUNHO DE 2008
Institui o Estatuto do Garimpeiro e dá outras 
providências. LINK
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DECRETOS-LEI:

DECRETO-LEI Nº 227
28 DE FEVEREIRO DE 1967
Código de Mineração. Dá nova redação ao 
Decreto-lei nº 1.985, de 29 de janeiro de 1940. 
(Código de Minas). LINK

DECRETO-LEI Nº 764
15 DE AGOSTO DE 1969
Autoriza a constituição da sociedade por ações 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - 
C.P.R.M. dá outras providências. LINK
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DECRETOS:

DECRETO Nº 62.934
2 DE JULHO DE 1968
Aprova o Regulamento do Código de Mineração. 
LINK

DECRETO Nº 98.812
9 DE JANEIRO DE 1990
Regulamenta a Lei nº 7.805, de 18 de julho de 
1989, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 598
8 DE JULHO DE 1992
Delega competência ao Ministro de Minas e 
Energia para a prática de atos relacionados à 
prestação do serviço público de energia elétrica, 
à derivação de águas e à concessão de lavra 
mineral. LINK

DECRETO Nº 1.524
20 DE JUNHO DE 1995 
Aprova o Estatuto da Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM). LINK

DECRETO Nº 2.350
15 DE OUTUBRO DE 1997
Regulamenta a Lei nº 9.055, de 1º de junho de 
1995, e dá outras providências. LINK

DECRETO Nº 3.358
2 DE FEVEREIRO DE 2000
Regulamenta o disposto na Lei nº 9.827, de 27 de 
agosto de 1999, que acrescenta parágrafo único 
ao art. 2º do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro 
de 1967, com a redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14 de novembro de 1996. LINK
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