LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

DECRETO-LEI Nº 2.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1987
Dispõe sobre o Adicional ao Frete para a
Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) e
o Fundo da Marinha Mercante, e dá outras
providências.

CAPÍTULO I
DO ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE AFRMM
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM
destina-se a atender aos encargos da intervenção da União nas atividades de navegação
mercante nos termos deste Decreto-Lei.
Parágrafo único. A intervenção de que trata este artigo consiste no apoio ao
desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval
brasileiras.
* Parágrafo único com redação dada pelo Decreto-Lei nº 2.414 de 12/02/1988.

Art. 2º O AFRMM incide sobre o frete cobrado pelas empresas brasileiras e
estrangeiras de navegação que operem em porto brasileiro, de acordo com o conhecimento
de embarque e o manifesto de carga, pelo transporte de carga de qualquer natureza, e
constitui fonte básica do Fundo da Marinha Mercante.
* Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº 10.206, de 23/03/2001.

§ 1º O AFRMM é devido na entrada no porto de descarga.
§ 2º Para os efeitos deste Decreto-Lei, considera-se, também, empresa brasileira
de navegação o órgão ou entidade que integre a Administração Estadual Direta ou Indireta
ou esteja sob controle acionário de qualquer entidade estatal, autorizada a executar as
atividades de navegação mercante.
§ 3º O adicional de que trata este artigo não incidirá sobre a navegação fluvial e
lacustre, exceto sobre cargas de granéis líquidos, transportadas no âmbito das regiões Norte
e Nordeste.
* § 3º acrescido pela Lei nº 10.206, de 23/03/2001.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 7.827 DE 27 DE SETEMBRO DE 1989
Regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c, da
Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte FNO,
o
Fundo
Constitucional
de
Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do CentroOeste - FCO, e dá outras providências.

Art. 1º Ficam criados o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte-FNO, o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste - FCO, para fins de aplicação dos recursos de que trata a
alínea c do inciso I do art. 159 da Constituição Federal, os quais se organizarão e
funcionarão nos termos desta Lei.
Art. 2º Os Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste têm por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social das
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através das instituições financeiras federais de
caráter regional, mediante a execução de programas de financiamento aos setores
produtivos, em consonância com os respectivos planos regionais de desenvolvimento.
§ 1º Na aplicação de seus recursos, os Fundos Constitucionais de Financiamento
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficarão a salvo das restrições de controle monetário de
natureza conjuntural e deverão destinar crédito diferenciado dos usualmente adotados pelas
instituições financeiras, em função das reais necessidades das regiões beneficiárias.
§ 2º No caso da região Nordeste, o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste inclui a finalidade específica de financiar, em condições compatíveis com as
peculiaridades da área, atividades econômicas do semi-árido, às quais destinará metade dos
recursos ingressados nos termos do art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal.
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COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI Nº 8.617, DE 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.

CAPÍTULO I
DO MAR TERRITORIAL
Art. 1º O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de doze milhas
marítimas de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral continental e insular
brasileiro, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente
no Brasil.
Parágrafo único. Nos locais em que a costa apresente recortes profundos e
reentrâncias ou em que exista uma franja de ilhas ao longo da costa na sua proximidade
imediata, será adotado o método das linhas de base retas, ligando pontos apropriados, para o
traçado da linha de base, a partir da qual será medida a extensão do mar territorial.
Art. 2º A soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo
sobrejacente, bem como ao seu leito e subsolo.
Art. 3º É reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de passagem
inocente no mar territorial brasileiro.
§ 1º A passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à
boa ordem ou à segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida.
§ 2º A passagem inocente poderá compreender o parar e o fundear, mas apenas na
medida em que tais procedimentos constituam incidentes comuns de navegação ou sejam
impostos por motivos de força maior ou por dificuldade grave, ou tenham por fim prestar
auxílio a pessoas, a navios ou aeronaves em perigo ou em dificuldade grave.
§ 3º Os navios estrangeiros no mar territorial brasileiro estarão sujeitos aos
regulamentos estabelecidos pelo Governo brasileiro.
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