LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.............................................................................................................................................
TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
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:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição;
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;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da
indenização por dano material, moral ou à imagem;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o
livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias;
VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a
todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentemente de censura ou licença;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de
sua violação;
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal;
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas
as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
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XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da
fonte, quando necessário ao exercício profissional;
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;
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos
ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à
autoridade competente;
XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de
caráter paramilitar;
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter
suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito
em julgado;
XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado;
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;
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;
XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá
usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se
houver dano;
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;
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação
ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução
da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas
representações sindicais e associativas;
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;
XXX - é garantido o direito de herança;
XXXI - a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada
pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não
lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus ;
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo
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da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível
à segurança da sociedade e do Estado;
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de
taxas:
a) o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal;
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito;
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada;
XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe
der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal;
XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e
liberdades fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível,
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo
e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
XLIV - constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático;
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação
de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei,
estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio
transferido;
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as
seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
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XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo
com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer
com seus filhos durante o período de amamentação;
LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de
crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;
LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de
opinião;
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente;
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados
em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória;
LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação
criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for
intentada no prazo legal;
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão
comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele
indicada;
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;
LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão
ou por seu interrogatório policial;
LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade
judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário
infiel;
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se
achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder;
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do poder público;
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LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de
seus membros ou associados;
LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e
das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
LXXII - conceder-se-á habeas data :
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou
de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo
sigiloso, judicial ou administrativo;
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que
vise a 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;
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos;
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o
que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
LXXVI - são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII - são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data , e, na
forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
(Inciso acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 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.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja
criação tenha manifestado adesão. (Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº
45, de 2004)
CAPÍTULO II
DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Artigo com
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redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000) e (Artigo com nova redação
dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010).
.............................................................................................................................................
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA UNIÃO
.............................................................................................................................................
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 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; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 1995)
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens; (Alínea com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 1995)
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;
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura 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 do
Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012, publicada no DOU de
30/3/2012, produzindo efeitos 120 dias após a publicação)
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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 execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Inciso
com 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; (Inciso com 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;
b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização
de radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agrícolas e industriais; (Alínea com
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; (Alínea
acrescida pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)
d) a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de
culpa; (Primitiva alínea c renomeada 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.
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;
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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 do Distrito Federal e
dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização
administrativa destes; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de
2012, publicada no DOU de 30/3/2012, produzindo efeitos 120 dias após a publicação)
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 - seguridade 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, § 1º, III; (Inciso com
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.
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;
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;
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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. (Parágrafo único
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).
.............................................................................................................................................
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.............................................................................................................................................
Seção IV
Das regiões
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, sujeitas 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.
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
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CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
Seção I
Do Congresso Nacional
Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se
compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
.............................................................................................................................................
.
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
.............................................................................................................................................
Seção IV
Do Senado Federal
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos
crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com
aqueles; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os
membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério
Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de
responsabilidade; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
III - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha
de:
a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da
República;
c) Governador de Território;
d) presidente e diretores do Banco Central;
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta,
a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;
V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o
montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito
externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas
autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal;
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VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da
União em operações de crédito externo e interno;
IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;
XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de
ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;
XII - elaborar seu regimento interno;
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação,
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a
iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89,
VII.
XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário
Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações
tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. (Inciso
acrescido pela Emenda Constitucional nº 42, de 2003)
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como
Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente
será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com
inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais
sanções judiciais cabíveis.
Seção V
Dos Deputados e dos Senadores
Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. (“Caput” do artigo com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão
submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. (Parágrafo com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional
não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos
serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da
maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. (Parágrafo com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido
após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por
iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros,
poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. (Parágrafo com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo
improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.
(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o
mandato. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
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§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a testemunhar sobre
informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. (Parágrafo com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora
militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Casa
respectiva. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão durante o estado
de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da Casa
respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que
sejam incompatíveis com a execução da medida. (Parágrafo acrescido pela Emenda
Constitucional nº 35, de 2001).
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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CONSTITUIÇÃO DE 1967
TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO
Art. 8º. Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros e com êles celebrar tratados e
convenções; participar de organizações internacionais;
II - declarar guerra e fazer a paz;
III - decretar o estado de sítio;
IV - organizar as fôrças armadas; planejar e garantir a segurança nacional;
V - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que fôrças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam. temporàriamente;
VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;
VII - organizar e manter a policia federal com a finalidade de prover:
os serviços de política marítima, aérea e de fronteiras;
b) a repressão ao tráfico de entorpecentes;
c) a apuração de infrações penais contra a segurança nacional, a ordem
política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interêsses da União, assim como
de outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual e exija repressão
unifôrme, segundo se dispuser em lei;
d) a censura de diversões públicas;VIII - emitir moeda;
IX - fiscalizar as operações de crédito, capitalização e de seguros;
X - estabelecer o plano nacional de viação;
XI - manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional;
XII - organizar a defesa permanente contra as calamidades públicas,
especialmente a sêca e as inundações;
XIII - estabelecer e executar planos regionais de desenvolvimento;
XIV - estabelecer planos nacionais de educação e de saúde;
XV - explorar, diretamente ou mediante autorização ou concessão:
a) os serviços de telecomunicações;
b) os serviços e instalações de energia elétrica de qualquer origem ou
natureza;
c) a navegação aérea;
d) as vias de transporte entre portos marítimos e fronteiras nacionais ou que
transponham os limites de um Estado, ou Território;
XVI - conceder anistia;
XVII - legislar sôbre:
a) a execução da Constituição e dos serviços federais;
b) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, aéreo,
marítimo e do trabalho;
c) normas gerais de direito financeiro; de seguro e previdência social; de
defesa e proteção da saúde; de regime penitenciário;
d) produção e consumo;
e) registros públicos e juntas comerciais;
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f) desapropriação;
g) requisições civis e militares em tempo de guerra;
h) jazidas, minas e outros recursos minerais; metalurgia; florestas, caça e
pesca;
i) águas, energia elétrica e telecomunicações;
j) sistema monetário e de medidas; título e garantia dos metais;
k) política de crédito, câmbio, comércio exterior e interestadual;
transferência de valores para fora do Pais;
m) regime dos portos e da navegação de cabotagem, fluvial e lacustre;
n) tráfego e trânsito nas vias terrestres;
o) nacionalidade, cidadania e naturalização; incorporação dos silvícolas à
comunhão nacional;
p) emigração e imigração; entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
q) diretrizes e bases da educação nacional; normas gerais sôbre desportos;
r) condições de capacidade para o exercício das profissões liberais e técnicocientíficas;
s) uso dos símbolos nacionais;
t) organização administrativa e judiciária do Distrito Federal e dos
Territórios;
u) sistemas estatístico e cartográfico nacionais;
v) organização, efetivos, instrução, justiça e garantias das policias militares
e condições gerais de sua convocação, inclusive mobilização.
§ 1º A União poderá celebrar convênios com os Estados para a execução,
por funcionários estaduais, de suas leis, serviços ou decisões.
§ 2º A competência da União não exclui a dos Estados para legislar
supletivamente sôbre as matérias das letras c, d , e , n , q e v do item XVII, respeitada a
lei federal.
Art. 9º. A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é
vedado:
I - criar distinções entre brasileiros ou preferências em favor de uns contra
outros Estados ou Municípios;
II - estabelecer cultos religiosos ou igrejas; subvencioná-los; embaraçar-lhes
o exercício; ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou
aliança, ressalvada a colaboração de interêsse público, notadamente nos setores
educacional, assistencial e hospitalar;
III - recusar fé aos documentos públicos.
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DO PODER LEGISLATIVO
.............................................................................................................................................
Seção IV
Das Atribuições Do Poder Legislativo
Art. 46. Ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República,
cabe dispor, mediante lei, sôbre tôdas as matérias de competência da União,
especialmente:
I - os tributos, a arrecadação e distribuição de rendas;
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II - o orçamento; a abertura e as operações de crédito; a divida pública; as
emissões de curso forçado;
III - planos e programas nacionais, regionais e orçamentos plurianuais;
IV - a criação e extinção, de cargos públicos e fixação dos respectivos
vencimentos;
V - a fixação das fôrças armadas para o tempo de paz;
VI - os limites do território nacional; o espaço aéreo; os bens do domínio da
União;
VII - a transferência temporária da sede do Govêrno da União;
VIII - a concessão de anistia.
Art. 47. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sôbre os tratados celebrados pelo Presidente da
República;
II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra e a fazer a paz; a
permitir que fôrças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam
temporariamente, nos casos previstos em lei complementar;
III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se
ausentarem. do Pais;
IV - aprovar, ou suspender, a intervenção federal ou o estado de sitio;
V - aprovar a incorporação ou desmembramento de áreas de Estados ou de
Territórios;
VI - mudar temporàriamente a sua sede;
VII - fixar, de uma para a outra Legislatura, a ajuda de custo dos membros
do Congresso Nacional, assim como os subsídios dêstes e os do Presidente e VicePresidente da República;
VIII - julgar as contas do Presidente da República.
Parágrafo único. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional até
quinze dias após sua assinatura, os tratados celebrados pelo Presidente da República.
.............................................................................................................................................
Seção VI
Do Orçamento
.............................................................................................................................................
Art. 65. O orçamento anual dividir-se-á em corrente e de capital e
compreenderá obrigatoriamente as despesas e receitas relativas a todos os Podêres,
órgãos e fundos, tanto da administração direta quanto da indireta, excluídas apenas as
entidades que não recebam subvenções ou transferências à conta do orçamento.
§ 1º A inclusão, no orçamento anual, da despesa e receita dos órgãos da
administração indireta será feita em dotações globais e não lhes prejudicará a autonomia
na gestão dos seus recursos, nos termos da legislação especifica.
§ 2º A previsão da receita abrangerá tôdas as rendas e suprimentos de
fundos, inclusive o produto de operações de crédito.
§ 3º Ressalvados os impostos únicos e as disposições desta Constituição e
de leis complementares, nenhum tributo terá a sua arrecadação vinculada a determinado
órgão, fundo ou despesa. A lei poderá, todavia, instituir tributos cuja arrecadação
constitua receita do orçamento de capital, vedada sua aplicação no custeio de despesas
correntes.
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§ 4º Nenhum projeto, programa, obra ou despesa, cuja. execução se
prolongue além de um exercício financeiro, poderá ter verba consignada no orçamento
anual, nem ser iniciado ou contratado, sem prévia inclusão no orçamento plurianual de
investimento, ou sem prévia lei que o autorize e fixe o montante das verbas que
anualmente constarão do orçamento, durante todo o prazo de sua execução.
§ 5º Os créditos especiais e extraordinários não poderão ter vigência além
do exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização fôr
promulgado nos últimos quatro meses do exercício financeiro, quando poderão viger até
o término do exercício subseqüente.
§ 6º O orçamento consignará dotações plurianuais para a execução dos
planos de valorização das regiões menos desenvolvidas do País.
Art. 66. O montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não
poderá ser superior ao total das receitas estimadas para o mesmo período.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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CONSTITUIÇÃO DE 1946
TÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO FEDERAL
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Os Estados Unidos do Brasil mantêm, sob o regime representativo, a
Federação e a República.
Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido.
§ 1º A União compreende, além dos Estados, o Distrito Federal e os
Territórios.
§ 2º O Distrito Federal é a Capital da União.
Art. 2º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou
desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante voto
das respectivas assembléias legislativas, plebiscito das populações diretamente
interessadas e aprovação do Congresso Nacional.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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CONSTITUIÇÃO
DOS
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
1937

DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL
Art 1º O Brasil é uma republica. O poder politico emana do povo e é
exercido em nome delle e no interesse do seu bem estar, da sua honra, da sua
independencia e da sua prosperidade.
Art. 2º. A bandeira, o hymno, o escudo e as armas nacionaes são de uso
obrigatorio em todo o paiz. Não haverá outras bandeiras, hymnos, escudos e armas. A
lei regulará o uso dos symbolos nacionaes.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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CONSTITUIÇÃO DE 1824
.............................................................................................................................................
TITULO 1º
DO IMPERIO DO BRAZIL,
SEU TERRITORIO, GOVERNO,
DYNASTIA, E RELIGIÃO
Art. 1. O IMPERIO do Brazil é a associação Politica de todos os Cidadãos
Brazileiros. Elles formam uma Nação livre, e independente, que não admitte com
qualquer outra laço algum de união, ou federação, que se opponha á sua Independencia.
Art. 2. O seu territorio é dividido em Provincias na fórma em que
actualmente se acha, as quaes poderão ser subdivididas, como pedir o bem do Estado.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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LEI Nº 6.634, DE 2 DE MAIO DE 1979
Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, altera
o Decreto-Lei n. 1135, de 3 de dezembro
de 1970, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º É considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa
interna de 150 km (cento e cinquenta quilômetros) de largura, paralela à linha divisória
terrestre do território nacional, que será designada como Faixa de Fronteira.
Art. 2º Salvo com o assentimento prévio do Conselho de Segurança
Nacional, será vedada, na Faixa de Fronteira, a prática dos atos referentes a:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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LEI Nº 10.683, DE 28 DE MAIO DE 2003
Dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos
Ministérios, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Seção I
Da Estrutura
Art. 1º A Presidência da República é constituída, essencialmente: (“Caput”
do artigo com redação dada pela Medida Provisória nº 527, de 18/3/2011, convertida
na Lei nº 12.462, de 4/8/2011)
I - pela Casa Civil; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 527, de
18/3/2011, convertida na Lei nº 12.462, de 4/8/2011)
II - pela Secretaria-Geral; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 527,
de 18/3/2011, convertida na Lei nº 12.462, de 4/8/2011)
III - pela Secretaria de Relações Institucionais; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 527, de 18/3/2011, convertida na Lei nº 12.462, de 4/8/2011)
IV - pela Secretaria de Comunicação Social; (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 527, de 18/3/2011, convertida na Lei nº 12.462, de 4/8/2011)
V - pelo Gabinete Pessoal; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 527,
de 18/3/2011, convertida na Lei nº 12.462, de 4/8/2011)
VI - pelo Gabinete de Segurança Institucional; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 527, de 18/3/2011, convertida na Lei nº 12.462, de 4/8/2011)
VII - pela Secretaria de Assuntos Estratégicos; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 527, de 18/3/2011, convertida na Lei nº 12.462, de 4/8/2011)
VIII - pela Secretaria de Políticas para as Mulheres; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 527, de 18/3/2011, convertida na Lei nº 12.462, de 4/8/2011)
IX - pela Secretaria de Direitos Humanos; (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 527, de 18/3/2011, convertida na Lei nº 12.462, de 4/8/2011)
X - pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 527, de 18/3/2011, convertida na Lei nº 12.462, de
4/8/2011)
XI - pela Secretaria de Portos; e (Inciso acrescido pela Medida Provisória
nº 527, de 18/3/2011, convertida na Lei nº 12.462, de 4/8/2011)
XII - pela Secretaria de Aviação Civil. (Inciso acrescido pela Medida
Provisória nº 527, de 18/3/2011, convertida na Lei nº 12.462, de 4/8/2011)
§ 1º Integram a Presidência da República, como órgãos de assessoramento
imediato ao Presidente da República:
I - o Conselho de Governo;
II - o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social;
III - o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional;
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IV - o Conselho Nacional de Política Energética;
V - o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte;
VI - o Advogado-Geral da União;
VII - a Assessoria Especial do Presidente da República;
VIII - (Revogado pela Lei nº 11.497, de 28/6/2007)
IX - (Revogado pela Lei nº 11.204, de 5/12/2005)
X - o Conselho de Aviação Civil. (Inciso acrescido pela Medida Provisória
nº 527, de 18/3/2011, convertida na Lei nº 12.462, de 4/8/2011)
§ 2º Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos de consulta
do Presidente da República:
I - o Conselho da República;
II - o Conselho de Defesa Nacional.
§ 3º Integram ainda a Presidência da República:
I - a Controladoria-Geral da União;
II - (Revogado pela Lei nº 11.204, de 5/12/2005)
III - (Revogado pela Lei nº 12.314, de 19/8/2010)
IV - (Revogado pela Lei nº 11.958, de 26/6/2009)
V - (Revogado pela Lei nº 12.314, de 19/8/2010)
VI - (Revogado pela Lei nº 12.314, de 19/8/2010)
VII - (Revogado pela Lei nº 12.314, de 19/8/2010)
Seção II
Das Competências e da Organização
Art. 2º À Casa Civil da Presidência da República compete:
I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no
desempenho de suas atribuições, especialmente:
a) na coordenação e na integração das ações do Governo;
b) na verificação prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos
presidenciais;
c) na análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas,
inclusive das matérias em tramitação no Congresso Nacional, com as diretrizes
governamentais;
d) na avaliação e monitoramento da ação governamental e da gestão dos
órgãos e entidades da administração pública federal;
II - promover a publicação e a preservação dos atos oficiais.
Parágrafo único. A Casa Civil tem como estrutura básica:
I - o Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia;
II - a Imprensa Nacional;
III - o Gabinete;
IV - a Secretaria-Executiva; e
V - até 3 (três) Subchefias. (Artigo com redação dada pela Lei nº 12.462, de
4/8/2011)
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DOS MINISTÉRIOS
Seção I
Da Denominação
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Art. 25. Os Ministérios são os seguintes:
I - da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
II - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; (Inciso com redação
dada pela Lei nº 10.869, de 13/5/2004)
III - das Cidades;
IV - da Ciência, Tecnologia e Inovação; (Inciso com redação dada pela
Medida Provisória nº 541, de 2/8/2011, convertida na Lei nº 12.545, de 14/12/2011)
V - das Comunicações;
VI - da Cultura;
VII - da Defesa;
VIII - do Desenvolvimento Agrário;
IX - do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
X - da Educação;
XI - do Esporte;
XII - da Fazenda;
XIII - da Integração Nacional;
XIV - da Justiça;
XV - do Meio Ambiente;
XVI - de Minas e Energia;
XVII - do Planejamento, Orçamento e Gestão;
XVIII - da Previdência Social;
XIX - das Relações Exteriores;
XX - da Saúde;
XXI - do Trabalho e Emprego;
XXII - dos Transportes;
XXIII - do Turismo; e (Inciso com redação dada pela Lei nº 11.958, de
26/6/2009)
XXIV - da Pesca e Aquicultura. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.958, de
26/6/2009)
Parágrafo único. São Ministros de Estado:
I - os titulares dos Ministérios;
II - os titulares das Secretarias da Presidência da República;
III - o Advogado-Geral da União;
IV - o Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
V - o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República;
VI - o Chefe da Controladoria-Geral da União;
VII - o Presidente do Banco Central do Brasil. (Parágrafo único com
redação dada pela Medida Provisória nº 527, de 18/3/2011, convertida na Lei nº
12.462, de 4/8/2011)
Art. 26. (Revogado pela Lei nº 10.869, de 13/5/2004)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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LEI Nº 5.534, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1968
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
prestação de informações estatísticas e
dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art 1º. Toda pessoa natural ou jurídica de direito público ou de direito
privado que esteja sob a jurisdição da lei brasileira é obrigada a prestar as informações
solicitadas pela Fundação IBGE para a execução do Plano Nacional de Estatística
(Decreto-lei nº 161, de 13 de fevereiro de 1967, art. 2º, § 2º).
Parágrafo único. As informações prestadas terão caráter sigiloso, serão
usadas exclusivamente para fins estatísticos, e não poderão ser objeto de certidão, nem,
em hipótese alguma, servirão de prova em processo administrativo, fiscal ou judicial,
excetuado, apenas, no que resultar de infração a dispositivos desta lei.
Art 2º. Constitui infração à presente Lei:
a) a não prestação de informações nos prazos fixados;
b) a prestação de informações falsas.
§ 1º O infrator ficará sujeito à multa de até 10 (dez) vêzes o maior saláriomínimo vigente no País, quando primeiro; e de até o dôbro dêsse limite quando
reincidente.
§ 2º O pagamento da multa não exonerará o infrator da obrigação de prestar
as informações dentro do prazo fixado no auto de infração que fôr lavrado.
§ 3º Ficará dispensado do pagamento da multa o infrator primário que
prestar as informações no prazo fixado no auto de infração.
§ 4º Se a infração fôr praticada por servidor público, no exercício de suas
funções, as penalidades serão as fixadas no art. 4º desta Lei.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal
de Contas da União e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.............................................................................................................................................
TÍTULO II
JULGAMENTO E FISCALIZAÇÃO
CAPÍTULO I
JULGAMENTO DE CONTAS
Seção I
Tomada e Prestação de Contas
.............................................................................................................................................
Art. 9º Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de
contas especial, durante outros elementos estabelecidos no Regimento Interno, os
seguintes:
I - relatório de gestão;
II - relatório do tomador de contas, quando couber;
III - relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do órgão
de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada,
indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas;
IV - pronunciamento do Ministro de Estado supervisor da área ou da
autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma do art. 52 desta Lei.
Seção II
Decisões em Processo de Tomada ou Prestação de Contas
Art. 10. A decisão em processo de tomada ou prestação de contas pode ser
preliminar, definitiva ou terminativa.
§ 1º Preliminar é a decisão pela qual o Relator ou o Tribunal, antes de
pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a
citação ou a audiência dos responsáveis ou, ainda, determinar outras diligências
necessárias ao saneamento do processo.
§ 2º Definitiva é a decisão pela qual o Tribunal julga as contas regulares,
regulares com ressalva, ou irregulares.
§ 3º Terminativa é a decisão pela qual o Tribunal ordena o trancamento das
contas que forem consideradas iliquidáveis, nos termos dos arts. 20 e 21 desta Lei.
.............................................................................................................................................
Art. 16. As contas serão julgadas:
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I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos
demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de
gestão do responsável;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou
qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
ou patrimonial;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.
§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência
no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em
processo de tomada ou prestarão de contas.
§ 2º Nas hipóteses do inciso III, alíneas c e d deste artigo, o Tribunal, ao
julgar irregulares as contas, fixará a responsabilidade solidária:
a) do agente público que praticou o ato irregular, e
b) do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do
mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado.
§ 3º Verificada a ocorrência prevista no parágrafo anterior deste artigo, o
Tribunal providenciará a imediata remessa de cópia da documentação pertinente ao
Ministério Público da União, para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.
Subseção I
Contas Regulares
Art. 17. Quando julgar as contas regulares, o Tribunal dará quitação plena
ao responsável.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere
o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte lei:
CÓDIGO PENAL
PARTE ESPECIAL
(Canceladas na Parte Especial quaisquer referências a valores de multas, substituindose a expressão "multa de" por "multa" de acordo com o art. 2º da Lei nº 7.209, de
11/7/1984)
.............................................................................................................................................
TÍTULO XI
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CAPÍTULO I
DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL
.............................................................................................................................................
Advocacia administrativa
Art. 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a
administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:
Pena - detenção de um a três mêses, ou multa.
Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo:
Pena - detenção de três meses a um ano, além da multa.
Violência arbitrária
Art. 322. Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercêla:
Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à
violência.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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LEI Nº 11.111, DE 5 DE MAIO DE 2005
(Revogada pela Lei nº 12.527, de 18/11/2011, publicada no DOU Edição Extra de
18/11/2011, em vigor 180 dias após a publicação)

Regulamenta a parte final do disposto no
inciso XXXIII do caput do art. 5º da
Constituição Federal e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei regulamenta a parte final do disposto no inciso XXXIII do
caput do art. 5º da Constituição Federal.
Art. 2º O acesso aos documentos públicos de interesse particular ou de
interesse coletivo ou geral será ressalvado exclusivamente nas hipóteses em que o sigilo
seja ou permaneça imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos do
disposto na parte final do inciso XXXIII do caput do art. 5º da Constituição Federal.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011
Regula o acesso a informações previsto
no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II
do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da
Constituição Federal; altera a Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990;
revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de
2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8
de janeiro de 1991; e dá outras
providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
.............................................................................................................................................
Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em
legislação própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta Lei, definir regras
específicas, especialmente quanto ao disposto no art. 9º e na Seção II do Capítulo III.
Art. 46. Revogam-se:
I - a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005; e
II - os arts. 22 a 24 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991.
Art. 47. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua
publicação.
Brasília, 18 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da
República.
DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardoso
Celso Luiz Nunes Amorim
Antonio de Aguiar Patriota
Miriam Belchior
Paulo Bernardo Silva
Gleisi Hoffmann
José Elito Carvalho Siqueira
Helena Chagas
Luís Inácio Lucena Adams
Jorge Hage Sobrinho
Maria do Rosário Nunes
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LEI Nº 6.938, DE 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.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
.............................................................................................................................................
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE.
Art. 9º São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II - o zoneamento ambiental;
III - a avaliação de impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras;
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou
absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder
Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de
relevante interesse ecológico e reservas; (Inciso com redação dada pela Lei nº 7.804, de
18/7/1989)
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental;
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento
das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser
divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA; (Inciso acrescido pela Lei nº 7.804, de 18/7/1989)
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente,
obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; (Inciso acrescido
pela Lei nº 7.804 de 18/07/1989)
XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras
e/ou utilizadoras dos recursos ambientais. (Inciso acrescido pela Lei nº 7.804, de
18/7/1989)
XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão
ambiental, seguro ambiental e outros. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.284, de 2/3/2006)
Art. 9º-A Mediante anuência do órgão ambiental competente, o proprietário
rural pode instituir servidão ambiental, pela qual voluntariamente renuncia, em caráter
permanente ou temporário, total ou parcialmente, a direito de uso, exploração ou
supressão de recursos naturais existentes na propriedade.
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§ 1º A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente
e de reserva legal.
§ 2º A limitação ao uso ou exploração da vegetação da área sob servidão
instituída em relação aos recursos florestais deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida
para a reserva legal.
§ 3º A servidão ambiental deve ser averbada no registro de imóveis
competente.
§ 4º Na hipótese de compensação de reserva legal, a servidão deve ser
averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos.
§ 5º É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a
alteração da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação dos limites da propriedade. (Artigo acrescido pela
Lei nº 11.284, de 2/3/2006)
Art. 9º-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária
ou perpétua.
§ 1º O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 (quinze)
anos.
§ 2º A servidão ambiental perpétua equivale, para fins creditícios, tributários
e de acesso aos recursos de fundos públicos, à Reserva Particular do Patrimônio Natural
- RPPN, definida no art. 21 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000.
§ 3º O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferila, total ou parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em favor de
outro proprietário ou de entidade pública ou privada que tenha a conservação ambiental
como fim social. (Artigo acrescido pela Lei nº 12.651, de 25/5/2012)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 *
Dispõe sobre os registros públicos e dá
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
...........................................................................................................................................
TÍTULO V
DO REGISTRO DE IMÓVEIS
CAPÍTULO I
DAS ATRIBUIÇÕES
..........................................................................................................................................................................

Art. 169. Todos os atos enumerados no art. 167 são obrigatórios e efetuarse-ão no Cartório da situação do imóvel, salvo:
I - as averbações, que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro
a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição;
II - os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições
limítrofes, que serão feitos em todas elas, devendo os Registros de Imóveis fazer constar
dos registros tal ocorrência. (Inciso com redação dada pela Lei nº 10.267, de 28/8/2001)
III - o registro previsto no n° 3 do inciso I do art. 167, e a averbação prevista
no n° 16 do inciso II do art. 167 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja
matriculado mediante apresentação de qualquer das vias do contrato, assinado pelas
partes e subscrito por duas testemunhas, bastando a coincidência entre o nome de um
dos proprietários e o locador. (Item acrescido pela Lei nº 8.245, de 18/10/1991)
Art. 170. O desmembramento territorial posterior ao registro não exige sua
repetição no novo cartório.
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DOS TÍTULOS
.............................................................................................................................................
Art. 225. Os tabeliães, escrivães e juizes farão com que, nas escrituras e nos
autos judiciais, as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e
as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando
se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que
quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo
dos interessados certidão do registro imobiliário.
§ 1º As mesmas minúcias, com relação à caracterização do imóvel, devem
constar dos instrumentos particulares apresentados em cartório para registro.
§ 2º Consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais
a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior.
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§ 3º Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os
limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por
profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada
pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis
rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 10.267, de 28/8/22001)
Art. 226. Tratando-se de usucapião, os requisitos da matrícula devem
constar do mandado judicial.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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LEI Nº 12.608, DE 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 nºs 12.340, de 1º
de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de
julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991,
e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
..........................................................................................................................................................................

CAPÍTULO II
DA POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PNPDEC
Seção I
Diretrizes e Objetivos
Art. 3º A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil.
Parágrafo único. A PNPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento
territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão
de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais
políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.
Art. 4º São diretrizes da PNPDEC:
I - atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios para redução de desastres e apoio às comunidades atingidas;
II - abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação,
resposta e recuperação;
III - a prioridade às ações preventivas relacionadas à minimização de
desastres;
IV - adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise das ações de
prevenção de desastres relacionados a corpos d'água;
V - planejamento com base em pesquisas e estudos sobre áreas de risco e
incidência de desastres no território nacional;
VI - participação da sociedade civil.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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LEI Nº 12.340, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010
Dispõe sobre as transferências de
recursos da União aos órgãos e entidades
dos Estados, Distrito Federal e
Municípios para a execução de ações de
resposta e recuperação nas áreas
atingidas por desastre, e sobre o Fundo
Especial para Calamidades Públicas; e
dá outras providências. (Ementa com
redação dada pela Lei nº 12.608, de
10/4/2012)

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.............................................................................................................................................
Art. 3º-A. O Governo Federal instituirá cadastro nacional de municípios
com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações
bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, conforme regulamento.
§ 1º A inscrição no cadastro previsto no caput dar-se-á por iniciativa do
Município ou mediante indicação dos demais entes federados, observados os critérios e
procedimentos previstos em regulamento.
§ 2º Os Municípios incluídos no cadastro deverão:
I - elaborar mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de
deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou
hidrológicos correlatos;
II - elaborar Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e instituir
órgãos municipais de defesa civil, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo
órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC;
III - elaborar plano de implantação de obras e serviços para a redução de
riscos de desastre;
IV - criar mecanismos de controle e fiscalização para evitar a edificação em
áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas
ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos; e
V - elaborar carta geotécnica de aptidão à urbanização, estabelecendo
diretrizes urbanísticas voltadas para a segurança dos novos parcelamentos do solo e para
o aproveitamento de agregados para a construção civil.
§ 3º A União e os Estados, no âmbito de suas competências, apoiarão os
Municípios na efetivação das medidas previstas no § 2º.
§ 4º Sem prejuízo das ações de monitoramento desenvolvidas pelos Estados
e Municípios, o Governo Federal publicará, periodicamente, informações sobre a
evolução das ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande
impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos nos
Municípios constantes do cadastro.
§ 5º As informações de que trata o § 4º serão encaminhadas, para
conhecimento e providências, aos Poderes Executivo e Legislativo dos respectivos
Estados e Municípios e ao Ministério Público.
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§ 6º O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será elaborado no
prazo de 1 (um) ano, sendo submetido a avaliação e prestação de contas anual, por meio
de audiência pública, com ampla divulgação. (Artigo acrescido pela Medida Provisória
nº 547, de 11/10/2011, com redação dada pela Lei nº 12.608, de 10/4/2012)
Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos
geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução
do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança
e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em
local seguro.
§ 1º A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia
observância dos seguintes procedimentos:
I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que
demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros;
e
II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo
técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder
público para assegurar seu direito à moradia.
§ 2º Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas
que impeçam a reocupação da área.
§ 3º Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados,
quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento
habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos
de habitação de interesse social. (Artigo acrescido pela Medida Provisória nº 547, de
11/10/2011, com redação dada pela Lei nº 12.608, de 10/4/2012)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012
Dispõe sobre a proteção da vegetação
nativa; altera as leis nºs 6.938, de 31 de
agosto de 1981, 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de
dezembro de 2006; revoga as leis nºs
4.771, de 15 de setembro de 1965, e
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.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA,
Faço saber que o congresso nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO IV
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
.............................................................................................................................................
Seção II
Do regime de proteção da reserva legal
.............................................................................................................................................
Art. 18. A área de reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental
competente por meio de inscrição no car de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração
de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento,
com as exceções previstas nesta lei.
§ 1º a inscrição da reserva legal no car será feita mediante a apresentação de
planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com
pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do chefe do poder executivo.
§ 2º na posse, a área de reserva legal é assegurada por termo de
compromisso firmado pelo possuidor com o órgão competente do sisnama, com força
de título executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a localização da área de
reserva legal e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta lei.
§ 3º a transferência da posse implica a sub-rogação das obrigações
assumidas no termo de compromisso de que trata o § 2º.
§ 4º o registro da reserva legal no car desobriga a averbação no cartório de
registro de imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta lei e o
registro no car, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá
direito à gratuidade deste ato. (parágrafo com redação dada pela lei nº 12.727, de
17/10/2012)
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Art. 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante
lei municipal não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de reserva
legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para
fins urbanos aprovado segundo a legislação específica e consoante as diretrizes do plano
diretor de que trata o § 1º do art. 182 da constituição federal.
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO V
DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO PARA USO ALTERNATIVO DO SOLO
Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto
de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel
no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do
Sisnama.
§ 1º (VETADO).
§ 2º (VETADO).
§ 3º No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que
contemplem a utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu a supressão.
§ 4º O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput
conterá, no mínimo, as seguintes informações:
I - a localização do imóvel, das Áreas de Preservação Permanente, da
Reserva Legal e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos
um ponto de amarração do perímetro do imóvel;
II - a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4º do art. 33;
III - a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas;
IV - o uso alternativo da área a ser desmatada.
Art. 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de
vegetação que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista
oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do Sisnama, ou espécies
migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que
assegurem a conservação da espécie.
Art. 28. Não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso
alternativo do solo no imóvel rural que possuir área abandonada.
CAPÍTULO VI
DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL
Art. 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema
Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro público eletrônico de
âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar
as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados
para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao
desmatamento.
§ 1º A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente,
no órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do
proprietário ou possuidor rural: (“Caput” do parágrafo com redação dada pela Medida
Provisória nº 571, de 25/5/2012, convertida na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)
I - identificação do proprietário ou possuidor rural;
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II - comprovação da propriedade ou posse;
III - identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo,
contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de
amarração do perímetro do imóvel, informando a localização dos remanescentes de
vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das
áreas consolidadas e, caso existente, também da localização da Reserva Legal.
§ 2º O cadastramento não será considerado título para fins de
reconhecimento do direito de propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de
cumprimento do disposto no art. 2º da Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001.
§ 3º A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e
posses rurais, devendo ser requerida no prazo de 1 (um) ano contado da sua
implantação, prorrogável, uma única vez, por igual período por ato do Chefe do Poder
Executivo.
Art. 30. Nos casos em que a Reserva Legal já tenha sido averbada na
matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da
reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações
relativas à Reserva Legal previstas no inciso III do § 1º do art. 29.
Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput,
deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde
conste a averbação da Reserva Legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de
posse.
CAPÍTULO VII
DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL
.............................................................................................................................................
Art. 34. As empresas industriais que utilizam grande quantidade de matériaprima florestal são obrigadas a elaborar e implementar Plano de Suprimento Sustentável
- PSS, a ser submetido à aprovação do órgão competente do Sisnama.
§ 1º O PSS assegurará produção equivalente ao consumo de matéria-prima
florestal pela atividade industrial.
§ 2º O PSS incluirá, no mínimo:
I - programação de suprimento de matéria-prima florestal;
II - indicação das áreas de origem da matéria-prima florestal
georreferenciadas;
III - cópia do contrato entre os particulares envolvidos, quando o PSS incluir
suprimento de matéria-prima florestal oriunda de terras pertencentes a terceiros.
§ 3º Admite-se o suprimento mediante matéria-prima em oferta no mercado:
I - na fase inicial de instalação da atividade industrial, nas condições e
durante o período, não superior a 10 (dez) anos, previstos no PSS, ressalvados os
contratos de suprimento mencionados no inciso III do § 2º;
II - no caso de aquisição de produtos provenientes do plantio de florestas
exóticas, licenciadas por órgão competente do Sisnama, o suprimento será comprovado
posteriormente mediante relatório anual em que conste a localização da floresta e as
quantidades produzidas.
§ 4º O PSS de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou outras que consumam
grandes quantidades de carvão vegetal ou lenha estabelecerá a utilização exclusiva de
matéria-prima oriunda de florestas plantadas ou de PMFS e será parte integrante do
processo de licenciamento ambiental do empreendimento.
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§ 5º Serão estabelecidos, em ato do Chefe do Poder Executivo, os
parâmetros de utilização de matéria-prima florestal para fins de enquadramento das
empresas industriais no disposto no caput.
CAPÍTULO VIII
DO CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTOS FLORESTAIS
Art. 35. O controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou
subprodutos florestais incluirá sistema nacional que integre os dados dos diferentes
entes federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal
competente do Sisnama. (“Caput” do artigo com redação dada pela Medida Provisória
nº 571, de 25/5/2012, convertida na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)
§ 1º (VETADO na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)
§ 2º É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas
áreas não consideradas Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal.
§ 3º O corte ou a exploração de espécies nativas plantadas em área de uso
alternativo do solo serão permitidos independentemente de autorização prévia, devendo
o plantio ou reflorestamento estar previamente cadastrado no órgão ambiental
competente e a exploração ser previamente declarada nele para fins de controle de
origem.
§ 4º Os dados do sistema referido no caput serão disponibilizados para
acesso público por meio da rede mundial de computadores, cabendo ao órgão federal
coordenador do sistema fornecer os programas de informática a serem utilizados e
definir o prazo para integração dos dados e as informações que deverão ser aportadas ao
sistema nacional.
§ 5º O órgão federal coordenador do sistema nacional poderá bloquear a
emissão de Documento de Origem Florestal - DOF dos entes federativos não integrados
ao sistema e fiscalizar os dados e relatórios respectivos. (Parágrafo acrescido pela
medida provisória nº 571, de 25/5/2012, convertida na lei nº 12.727, de 17/10/2012)
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO X
DO PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO À PRESERVAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
.............................................................................................................................................
Art. 45. A CRA será emitida pelo órgão competente do Sisnama em favor
de proprietário de imóvel incluído no CAR que mantenha área nas condições previstas
no art. 44.
§ 1º O proprietário interessado na emissão da CRA deve apresentar ao órgão
referido no caput proposta acompanhada de:
I - certidão atualizada da matrícula do imóvel expedida pelo registro de
imóveis competente;
II - cédula de identidade do proprietário, quando se tratar de pessoa física;
III - ato de designação de responsável, quando se tratar de pessoa jurídica;
IV - certidão negativa de débitos do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR;
V - memorial descritivo do imóvel, com a indicação da área a ser vinculada
ao título, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado relativo ao
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perímetro do imóvel e um ponto de amarração georreferenciado relativo à Reserva
Legal.
§ 2º Aprovada a proposta, o órgão referido no caput emitirá a CRA
correspondente, identificando:
I - o número da CRA no sistema único de controle;
II - o nome do proprietário rural da área vinculada ao título;
III - a dimensão e a localização exata da área vinculada ao título, com
memorial descritivo contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado;
IV - o bioma correspondente à área vinculada ao título;
V - a classificação da área em uma das condições previstas no art. 46.
§ 3º O vínculo de área à CRA será averbado na matrícula do respectivo
imóvel no registro de imóveis competente.
§ 4º O órgão federal referido no caput pode delegar ao órgão estadual
competente atribuições para emissão, cancelamento e transferência da CRA, assegurada
a implementação de sistema único de controle.
Art. 46. Cada CRA corresponderá a 1 (um) hectare:
I - de área com vegetação nativa primária ou com vegetação secundária em
qualquer estágio de regeneração ou recomposição;
II - de áreas de recomposição mediante reflorestamento com espécies
nativas.
§ 1º O estágio sucessional ou o tempo de recomposição ou regeneração da
vegetação nativa será avaliado pelo órgão ambiental estadual competente com base em
declaração do proprietário e vistoria de campo.
§ 2º A CRA não poderá ser emitida pelo órgão ambiental competente
quando a regeneração ou recomposição da área forem improváveis ou inviáveis.
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO XII
DA AGRICULTURA FAMILIAR
Art. 52. A intervenção e a supressão de vegetação em Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal para as atividades eventuais ou de baixo impacto
ambiental, previstas no inciso X do art. 3º, excetuadas as alíneas b e g, quando
desenvolvidas nos imóveis a que se refere o inciso V do art. 3o, dependerão de simples
declaração ao órgão ambiental competente, desde que esteja o imóvel devidamente
inscrito no CAR.
Art. 53. Para o registro no CAR da Reserva Legal, nos imóveis a que se
refere o inciso V do art. 3º, o proprietário ou possuidor apresentará os dados
identificando a área proposta de Reserva Legal, cabendo aos órgãos competentes
integrantes do Sisnama, ou instituição por ele habilitada, realizar a captação das
respectivas coordenadas geográficas.
Parágrafo único. O registro da Reserva Legal nos imóveis a que se refere o
inciso V do art. 3º é gratuito, devendo o poder público prestar apoio técnico e jurídico.
Art. 54. Para cumprimento da manutenção da área de reserva legal nos
imóveis a que se refere o inciso V do art. 3º, poderão ser computados os plantios de
árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas,
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cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas da região em
sistemas agroflorestais.
Parágrafo único. O poder público estadual deverá prestar apoio técnico para
a recomposição da vegetação da Reserva Legal nos imóveis a que se refere o inciso V
do art. 3º.
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 243, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Fixa as Diretrizes e Bases da Cartografia
Brasileira e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 9º, parágrafo 2º, do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DA PENALIDADE
Art. 1º O presente decreto-lei tem como finalidade o estabelecimento das
diretrizes e bases das atividades cartográficas e correlatas, em têrmos de eficiência e
racionalidade, no âmbito nacional, através da criação de uma estrutura cartográfica em
condições de atender aos reclamos do desenvolvimento econômico social do País e da
Segurança Nacional.
CAPÍTULO II
DO SISTEMA CARTOGRÁFICO NACIONAL
Art. 2º As atividades cartográficas, em todo o território nacional, são
levadas a efeito através de um sistema único - o Sistema Cartográfico Nacional - sujeito
à disciplina de planos e instrumentos de caráter normativo, consoante os preceitos dêste
decreto-lei.
Parágrafo único. O Sistema Cartográfico Nacional é constituído pelas
entidades nacionais, públicas e privadas, que tenham por atribuição principal executar
trabalhos cartográficos ou atividades correlatas.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

DECRETO Nº 89.817, DE 20 DE JUNHO DE 1984
Estabelece as Instruções Reguladoras
das Normas Técnicas da Cartografia
Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 81, item III, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 2º, nos incisos
4 e 5 do artigo 5º e no artigo 18 do Decreto-lei nº 243, de 28 de fevereiro de 1967,
DECRETA:
INSTRUÇÕES REGULADORAS DAS NORMAS TÉCNICAS DA CARTOGRAFIA
NACIONAL
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º. Este Decreto estabelece as normas a serem observadas por todas as
entidades públicas e privadas produtoras e usuárias de serviços cartográficos, de
natureza cartográfica e atividades correlatas, sob a denominação de Instruções
Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Nacional.
Art. 2º. As Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia
Nacional se destinam a estabelecer procedimentos e padrões a serem obedecidos na
elaboração e apresentação de normas da Cartografia Nacional, bem como padrões
mínimos a serem adotados no desenvolvimento das atividades cartográficas.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO Nº 5.334, DE 6 DE JANEIRO DE 2005
Dá nova redação ao art. 21 e revoga o
art. 22 do Decreto nº 89.817, de 20 de
junho de 1984, que estabelece as
Instruções Reguladoras das Normas
Técnicas da Cartografia Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
art.84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º. O art. 21 do Decreto nº 89.817, de 20 de junho de 1984, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 21. Os referenciais planimétrico e altimétrico para a Cartografia
Brasileira são aqueles que definem o Sistema Geodésico Brasileiro SGB, conforme estabelecido pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, em suas especificações e normas."
(NR)
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO DE 1º DE AGOSTO DE 2008
Dispõe sobre a Comissão Nacional de
Cartografia - CONCAR, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Fica mantida a Comissão Nacional de Cartografia - CONCAR no
âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com as atribuições de
assessorar o Ministro de Estado na supervisão do Sistema Cartográfico Nacional, de
coordenar a execução da política cartográfica nacional e de exercer outras atribuições
nos termos da legislação pertinente.
Art. 2º Caberá a CONCAR:
I - subsidiar a formulação de ações que envolvam Cartografia;
II - pronunciar-se antecipadamente com relação às ações que necessitem de
Cartografia;
III - prestar assistência aos encaminhamentos relativos à realização de
gastos em Cartografia ou em investimentos diretamente a ela vinculados;
IV - prestar assistência necessária à formulação da proposta orçamentária de
cada órgão do Sistema Cartográfico Nacional, destinada a atender à demanda requerida
pelo Plano Cartográfico Nacional, ou a outras necessidades tecnicamente definidas; e
V - propor ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a
distribuição de recursos previstos em lei ou disponíveis para a dinamização da
cartografia sistemática, bem como para a coordenação da política cartográfica nacional.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO Nº 6.666, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2008
Institui, no âmbito do Poder Executivo
federal, a Infra-Estrutura Nacional de
Dados Espaciais - INDE, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto nº
89.817, de 20 de junho de 1984, e no Decreto de 1º de agosto de 2008, que dispõe sobre
a Comissão Nacional de Cartografia - CONCAR,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Poder Executivo federal, a InfraEstrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE, com o objetivo de:
I - promover o adequado ordenamento na geração, no armazenamento, no
acesso, no compartilhamento, na disseminação e no uso dos dados geoespaciais de
origem federal, estadual, distrital e municipal, em proveito do desenvolvimento do País;
II - promover a utilização, na produção dos dados geoespaciais pelos órgãos
públicos das esferas federal, estadual, distrital e municipal, dos padrões e normas
homologados pela Comissão Nacional de Cartografia - CONCAR; e
III - evitar a duplicidade de ações e o desperdício de recursos na obtenção de
dados geoespaciais pelos órgãos da administração pública, por meio da divulgação dos
metadados relativos a esses dados disponíveis nas entidades e nos órgãos públicos das
esferas federal, estadual, distrital e municipal.
§ 1º Para o atingimento dos objetivos dispostos neste artigo, será implantado
o Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais - DBDG, que deverá ter no Portal
Brasileiro de Dados Geoespaciais, denominado "Sistema de Informações Geográficas
do Brasil - SIG Brasil", o portal principal para o acesso aos dados, seus metadados e
serviços relacionados.
Art. 2º Para os fins deste Decreto, entende-se por:
I - dado ou informação geoespacial: aquele que se distingue essencialmente
pela componente espacial, que associa a cada entidade ou fenômeno uma localização na
Terra, traduzida por sistema geodésico de referência, em dado instante ou período de
tempo, podendo ser derivado, entre outras fontes, das tecnologias de levantamento,
inclusive as associadas a sistemas globais de posicionamento apoiados por satélites,
bem como de mapeamento ou de sensoriamento remoto;
II - metadados de informações geoespaciais: conjunto de informações
descritivas sobre os dados, incluindo as características do seu levantamento, produção,
qualidade e estrutura de armazenamento, essenciais para promover a sua documentação,
integração e disponibilização, bem como possibilitar a sua busca e exploração;
III - Infra-Estrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE: conjunto
integrado de tecnologias; políticas; mecanismos e procedimentos de coordenação e
monitoramento; padrões e acordos, necessário para facilitar e ordenar a geração, o
armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos dados
geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal;
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IV - Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais - DBDG: sistema de
servidores de dados, distribuídos na rede mundial de computadores, capaz de reunir
eletronicamente produtores, gestores e usuários de dados geoespaciais, com vistas ao
armazenamento, compartilhamento e acesso a esses dados e aos serviços relacionados; e
V - Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais, denominado "Sistema de
Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil": portal que disponibilizará os recursos
do DBDG para publicação ou consulta sobre a existência de dados geoespaciais, bem
como para o acesso aos serviços relacionados.
§ 1º Os dados estatísticos podem, a critério do órgão produtor, ser
considerados como dados geoespaciais, desde que estejam de acordo com a definição do
inciso I do caput.
§ 2º Serão considerados dados geoespaciais oficiais aqueles homologados
pelos órgãos competentes da administração pública federal, e que estejam em
conformidade com o inciso I do caput.
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DECRETO Nº 16, DE 26 DE JULHO DE 1833
Crêa na Capital da Provincia do Piauhy
uma cadeira de francez e geographia.

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor D. Pedro II, Ha por bem
Sanccionar e Mandar que se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral, tomada
sobre outra do Conselho geral da Provincia do Piauhy:
Artigo unico. Além das cadeiras de rhetorica, e philosophia, fica igualmente
creada na Capital da mesma Provincia uma outra cadeira de francez, e geographia, cujo
Professor vencerá tambem o ordenado de 600$000 annuaes, attenta a posição central da
mesma Provincia, e carestia de todos os viveres, sendo mandada pôr a concurso mesmo
na Côrte do Rio de Janeiro, visto que na Provincia não ha absolutamente quem a ella se
opponha.
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, Ministro e Secretario de Estado
dos Negocios do Imperio, o tenha assim entendido e o faça executar com os despachos
necessarios.
Palacio do Rio de Janeiro, em vinte e seis de Julho de mil oitocentos trinta e
tres, decimo segundo da Independencia e do Imperio.
FRANCISCO DE LIMA E SILVA.
João Braulio Moniz.
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho.
.............................................................................................................................................
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DECRETO Nº 2, DE 20 DE JUNHO DE 1834
Autoriza o Governo a prover as cadeiras
de philosophia, geometria e francez da
capital da Provincia de Goyaz.

A Regencia Permanente em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II Ha
por bem Sanccionar e Mandar que se execute a seguinte Resolução da Assembléa Geral
Legislativa.
Art. 1º O Governo fica autorizado a prover de professor idoneos as cadeiras
de philosophia, geometria e francez para a capital da Provincia de Goyaz, pela primeira
vez, precedendo os exames necessarios.
Art 2º Ficão sem effeito por esta vez sómente as disposições em contrario, e
particularmente o decreto de 11 de Novembro de 1831, na parte em que faz privativos
dos Presidentes das Provincias taes provimentos.
Antonio Pinto Chichorro da Gama, Ministro e secretario de Estado dos
Negocios do Imperio.
FRANCISCO DE LIMA E SILVA.
JOÃO BRAILIO MONIZ.
Antonio Pinto Chichorro da Gama.
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DECRETO Nº 2.335, DE 8 DE JANEIRO DE 1859
Crêa cadeiras de ensino no Seminario
Episcopal da Provincia de s. Pedro do
Rio Grande do Sul.

Hei por bem Decretar o seguinte:
Art. 1º. Ficão creadas no Seminario Episcopal da Provincia de S. Pedro do
Rio Grande do Sul as seguintes cadeiras:
1ª Grammatica e Lingua Latina.
2ª Francez e Geographia.
3ª Philosophia racional e moral.
4ª Rhetorica e Eloquencia sagrada.
5ª Historia sagrada e ecclesiastica.
6ª Theologia dogamtica.
7ª Theologia moral.
8ª Canto gregoriano e Lithurgia.
Art 2º Ficão tambem creados no mesmo Seminario os lugares de Reitor e
Vice-Reitor.
.............................................................................................................................................
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DECRETO Nº 7.315, DE 14 DE JUNHO DE 1879
Approva os estatutos da Secção da
Sociedade de Geographia de Lisboa no
Brazil.

Attendendo ao que requereu a Directoria da Secção da Sociedade de
Geographia de Lisboa no Brazil, e Tendo ouvido a Secção dos Negocios do Imperio do
Conselho de Estado, Hei por bem Approvar os respectivos estatutos.
Quaesquer alterações que se fizerem nos mesmos estatutos não poderão ser
postas em execução sem prévia approvação do Governo Imperial.
O Bacharel Francisco Maria Sodré Pereira, do Meu Conselho, Ministro e
Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar.
Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Junho de 1879, 58º da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Francisco Maria Sodré Pereira.
Estatutos da Secção da Sociedade de Geographia de Lisboa no Brazil
I
DO FIM SOCIAL
Art. 1º E' fundada uma secção filial da Sociedade de Geographia de Lisboa,
no Rio de Janeiro, que tem por fim o estudo, a discussão, as investigações e explorações
scientificas da geographia nos seus diversos ramos, principios, relações, descobertas,
progressos e applicações.
Paragrapho unico. A secção dedicar-se-ha especialmente na esphera da sua
actividade scientifica, ao estudo e conhecimento dos factos e documentos relativos á
geographia do Brazil.
Art. 2º A séde da secção é no Rio de Janeiro e a sua denominação - Secção
da Sociedade de Geographia de Lisboa no Brazil.
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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DECRETO Nº 3.001, DE 9 DE OUTUBRO DE 1880
Estabelece es requisitos que devem
satisfazer os
Engenheiros Civis,
Geographos,
Agrimensores
e
os
Bachareis formados em mathematicas,
nacionaes ou estrangeiros, para poderem
exercer empregos ou commissões de
nomeação do Governo.

Hei por bem Sanccionar e Mandar que se execute a seguinte Resolução da
Assembléa Geral:
Art. 1º Os Engenheiros Civis, Geographos, Agrimensores e os Bachareis
formados em mathematicas, nacionaes ou estrangeiros, não poderão tomar posse de
empregos ou commissões de nomeação do Governo sem apresentar seus titulos ou
cartas de habilitação scientifica.
§ 1º Os titulos passados por escolas estrangeiras ficam sujeitos ás mesmas
taxas que os da Escola Polytechnica.
§ 2º Os Engenheiros actualmente empregados na Côrte e provincias terão,
aquelles tres mezes e estes seis para apresentar os seus diplomas.
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrario.
.............................................................................................................................................
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LEI N.º 9, DE 27 DE MARÇO DE 1886
O Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, Senador do Império,
Presidente da Província de S. Paulo. etc.
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa
Provincial. decretou e eu sancionei a lei seguinte:
Art. -1º O governo da Província fica autorizado. desde já, a despender a
quantia de cinqüenta contos de reis (50:000$000) com a iniciação dos trabalhos de
levantamento de cartas geográficas, topográficas, itinerárias, geológicas e agrícolas da
mesma província.
Art. 2º - O governo fica igualmente autorizado a proceder às necessárias
operações de crédito para ocorrer às despesas do artigo antecedente.
Revogadas as disposições em contrário.
Mando portanto, a todas as autoridades. a quem o conhecimento e a
execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente
como nela se contém.
O secretário da província a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palácio do governo da Província de S. Paulo. aos vinte e sete dias
do mês de março de 1886.
(L.S.) João Alfredo Corrêa de Oliveira
Carta de lei pela qual Vossa Excelência manda executar o decreto da
Assembléia Legislativa Provincial, que houve por bem sancionar , autorizando o
governo da província a despender a quantia de cinqüenta contos de reis 50:000$000,
com a iniciação dos trabalhos de levantamento das cartas geográficas, topográficas,
itinerárias, geológicas e agrícolas da mesma província, como assim se declara.
Para Vossa Excelência ver, João Pedro da Veiga Filho.
Publicada na Secretaria do Governo da Província de S. Paulo, aos vinte e
sete dias do mês de março de 1886.
O secretário da Província
Balduíno José Coelho
.............................................................................................................................................
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DECRETO Nº 908-A, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1902
Regula a collação do titulo de
engenheiro geographo a alumnos da
Escola Polytechnica da Capital Federal e
da Escola de Minas de Ouro Preto.

Francisco de Assis Rosa e Silva, Presidente do Senado:
Faço saber aos que o presente virem que o Congresso Nacional decreta e promulga a
seguinte lei:
Art. 1º Aos alumnos da Escola Polytechnica da Capital Federal, que
terminarem os estudos do curso geral, de accordo com o regulamento de 1896, será
mantido o titulo de engenheiro geographo.
Art. 2º Igual titulo será tambem conferido aos alumnos da Escola de Minas
de Ouro Preto, que terminarem os estudos do curso fundamental, de accordo com o
actual regulamento da mesma escola.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario.
Senado Federal, 13 de novembro de 1902, 14º da Republica.
DR. FRANCISCO DE ASSIS ROSA E SILVA.
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DECRETO Nº 1.606, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1906
Crea uma Secretaria de Estado com a
denominação
de
Ministerio
dos
Negocios da Agricultura, Industria e
Commercio.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil: Faço saber que o
Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:
Art. 1º E' creada uma Secretaria de Estado com a denominação de
Ministerio dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio.
Art. 2º Este Ministerio terá a seu cargo o estudo e despacho de todos os
assumptos relativos: 1º A' agricultura e á industria animal:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO Nº 8.359, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1910
Reorganiza o serviço Geologico e
Mineralogico do Brazil.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, de accôrdo com as
bases 1ª e 2ª do art. 4º da lei n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906,
DECRETA:
Artigo unico. Fica reorganizado o Serviço Geologico e Minaralogico do
Brazil, na conformidade do regulamento que com este baixa, assignado pelo ministro de
Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1910, 89º da Independencia e 22º da
Republica.
NILO PEÇANHA
Rodolpho Nogueira da Rocha Miranda
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DECRETO Nº 21.883, DE 29 DE SETEMBRO DE 1932
Aprova o Regulamento do Serviço
Geográfico do Exército.

O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil,
no uso da atribuição que lhe confere o decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 1930,
resolve aprovar a Regulamento do Serviço Geográfico do Exército, que com este baixa,
assinado pelo general de divisão, graduado da reserva de 1ª classe Augusto Ignacio do
Espirito Santo Cardoso, ministra de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 1932, 111º da Independência e 44º da
República.
GETULIO VARGAS
Ausgusto lgnacio do Espirito Santo Cardoso.
Regulamento do Serviço Geográfico do Exército
CAPÍTULO I
ORGANIZAÇÃO GERAL
FINS
Art. 1º É criado o Serviço Geográfico do Exército (S. G. E.) que substitue,
com a ampliação constante deste regulamento, a Comissão da Carta Geral da Brasil e o
Serviço Geográfico Militar.
Art. 2º O Serviço Geográfico do Exército (S. G. E.) destina-se ao
levantamento, organização, preparação e impressão das cartas geográficas e
topográficos, necessárias principalmente à defesa militar.
Os objetivos das cartas, a natureza do terreno e as circunstâncias de prazo e
lugar determinam sua qualidade, escala e precisão e métodos ou processos a empregar.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO Nº 22.508, DE 27 DE FEVEREIRO DE 1933
Dá organização á Diretoria Geral de
Pesquisas Cientificas, de acôrdo com a
remodelação dos Serviços de que trata o
decreto n. 22.338, de 11 de janeiro de
1933.

O Chefe do Govêrno Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil,
usando das atribuições que lhe confere o art. 1º, do decreto n. 19.398, de 11 de
novembro de 1930,
DECRETA:
Art. 1º Ficam creados, diretamente subordinadas á Diretoria Geral do
Pesquisas Cientificas, quatro Institutos, assim denominados:
1º - Instituto Geologico e Mineralogico do Brasil;
2º - Instituto Biologico Federal;
3º - Instituto de Meteorologia, Hidrometria e Ecologia Agricola;
4º - Instituto de Química.
Art. 2º O Instituto Geologico e Mineralogico do Brasil fica constituido de:
a) sete divisões técnicas com as seguintes denominações:
1ª - Geologia;
2ª - Recursos Minerais;
3ª - Química e Física;
4ª - Topografia;
5ª - Águas;
6ª - Estatística e Publicidade;
7ª - Técnologia.
.............................................................................................................................................
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DECRETO Nº 24.648, DE 10 DE JULHO DE 1934
Proroga por noventa (90) dias, isto é, até
23 de outubro de 1934, o prazo
concedido a F. A. Lohner pelo decreto
numero 23.779, de 23 de janeiro de 1934
prazo esse a que se referem os itens I e II
do art. 1º do referdio decreto.

O Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando das attribuições que lhe são conferidas pelo art. 1º do decreto n. 19.398, de 11 de
novembro de 1930, e tendo em vista os termos dos decretos ns. 20.799, de 16 de
dezembro de 1931, e 23.936, de 27 de fevereiro de 1934:
DECRETA:
Art. 1º Fica prorogado por noventa (90) dias, isto é, até 23 de outubro de
1934, o prazo concedido a F. A. Lohner pelo decreto n. 23.779, de 23 de janeiro de
1934, prazo esse a que se referem os itens I e II do art. 1º do referido decreto.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrario.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

DECRETO Nº 24.609, DE 6 DE JULHO DE 1934
Cria Instituto Nacional de Estatística e
fixa disposições orgânicas para a
execução e desenvolvimento dos
serviços estatísticos.

O Chefe do Govêrno Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil,
usando das atribuições que lhe confere o art. 1º do decreto n. 19.398, de 11 de
novembro de 1930:
Considerando a conveniência de estabelecer, de modo permanente e
sistemático, a coordenação de todos os serviços estatísticos de interêsse geral, já
existentes ou que vieram a existir nas várias esferas e dependências da administração
pública ou em instituições privadas, e de fixar, bem assim as mais favoráveis condições
para o progresso desenvolvimento técnico dêsses serviços;
E atendendo, outrossim, a que essa coordenação completará o programa que
o Govêrno Provisório procurou realizar em benefício da estatística nacional; Decreta:
Art. 1º Fica criado o Instituto Nacional de Estatística como entidade de
natureza federativa, tendo por fim mediante a progressiva articulação e cooperação das
três ordens administrativas da organização política da República, bem como da
iniciativa particular, promover e fazer executar, ou orientar tècnicamente, em regime
racionalizado, o levantamento sistemático de todas ns estatísticas nacionais.
Parágrafo único. As estatísticas elaboradas sob a responsabilidade do
instituto deverão obedecer a planos de conjunta anualmente fixados, e aproximar-se
quanto possível dos melhores padrões que a técnica da especialidade aconselhar ou já
estiverem firmados por acôrdos internacionais, das respeitadas as necessidades e
contingências peculiares a vida brasileira.
Art. 2º O instituto agirá com autonomia plena sob o ponto da vista técnico e
a limitada autonomia administrativa compativel com a constituïção política do país e
requerida pela própria natureza da instituição, nos têrmos do que dispõe o presente
decreto.
Art. 3º Constituição o instituto duas classes de entidades a saber: a das
"Repartições Centrais" e a das "Instituições Filiadas".
§ 1º Formação e quadro das "Repartições Centrais":
I- a Diretoria de Estatística Geval, subordinada ao Ministério da Justiça e
Negócios Interiores, à qual competirá elaborar as estatísticas populacionais, morais,
administrativas e políticas, e coordenar a estatística geral da República;
II- a Diretoria de Estatística Economica e Finançeira, subordinada ao
Ministério da Fazenda, incumbida das estatísticas econômico-financeiras especificadas
nos arts. 41 e 44 a 47 do decreto n. 24.036, de 26 de março de 1934;
III- o Departamento de Estatística e Publicidade, subordinado ao Ministério
do Trabalho Indústria e Comércio, tendo a seu cargo a organização ou sistematização
geral, conforme caso, de todas as estatísticas concernentes à assistência social ao
trabalho e as que se relacionarem estritamente com os demais objetivos abrangidos no
programa do referido ministério;
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IV- a Diretoria de Estatística da Produção, órgão componente da Secretaria
de Estado da Agricutura, tendo entre suas atribuições a organização das estatísticas
territoriais, da produção do solo e conexas, especialmente das comerciais que não forem
da competência de outra repartição e constituam base indispensável para os seus
trabalhos;
V- a Diretoria de Informações, Estatística e Divulgação parte integrante da
Secretaria de Estado da Educação e Saúde Pública, com o encargo, em matéria de
estatística, dos levantamentos atinentes aos fatos educacionais, culturais e médicos
sanitários.
§ 2º Comporão o quadro das "Instituições Filiadas":
I- no Ministério da Justiça e Negócios Interiores - o serviço dos censos
nacionais - demográfico e econômico, quando instituído;
II- no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio - os serviços
especializados de estatística atuarial;
III- no Ministério da Viação o Obras Públicas - os serviços de estatística do
Departamento dos Correios e Telégrafos, da Inspetória Federal das Estradas, do
Departamento Nacional de Portos e Navegação e do Departamento do Aeronáutica
Civil;
IV- quaisquer outros serviços de estatística já existentes ou que venham a
existir na administração federal, excetuados os de fins privativos dos Ministérios da
Guerra e da Marinha;
V- as repartições ou dependências de repartições estaduais ou territóriais
que se ocuparem exclusiva ou principalmente de elaborações estatísticas;
VI- as organizações, ou mesmo simples agências municipais, especialmente
dedicadas ao levantamento da estatística geral das respectivas circunscrições comunais;
VII- os departamentos mantidos por emprêsas ou associações quaisquer para
fins de levantamentos estatisticos de raconhecida utilidade pública.
§ 3º Os serviços a que se referem os itens V, Vl e VII do parágrafo anterior
serão incorporados facultativamente, por meio de convênios especiais ou de uma
Convenção Nacional de Estatística, firmados entre a União, de um lado, e, de outro, os
Estados, Território, Municípios ou entidades privadas e tendentes a colocar
gradativamente sob a influência unificadora do instituto a totalidade dos esforços e
recursos que os poderes públicos e a iniciativa particular já estiverem dedicando ou
vierem a dedicar a fins da estatística nacional.
Art. 4º As repartições a que se referem as alíneas I, II e III do parágrafo
primeiro do artigo precedente serão formadas principalmente pelo desdobramento do
atual Departamento Nacional de Estatístico, na conformidade do já estabelecido no
citado decreto n. 24.036, de 26 de março de 1934, e das disposições complementares
que forem necessárias e cuja decretação fica autorizada, referentes tanto a fixação dos
quadros e distribuição do patrimônio, como ao reajustamento geral das verbas
orçamentárias de pessoal e material consideradas em globo.
§ 1º A Diretoria de Estatística Geral terá os seus encargos distribuídos por
três secções, ficando uma delas incumbida das estatísticas populacionais, outra das
estatísticas morais, administrativas e políticas, e, finalmente, a terceira, da complicação
da estatística geral da República e, conseqüentemente, da organização do Anuário
Estatístico do Brasil.
§ 2º O Departamento de Estatística e Publicidade, se comporá de três
secções, sendo duas de estatística e a terceira de publicidade.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO Nº 1.527, DE 24 DE MARÇO DE 1937
Institue o Conselho Brasileiro de
Geografia incorporado ao Instituto
Nacional de Estatística, autoriza a sua
adesão á União Geográfica Internacional
e dá outras providências.

O Presidente da República:
Considerando a conveniencia da participação do Brasil nos
empreendimentos científicos internacionais, para os quais é solicitada a sua
colaboração;
Considerando a projeção mundial da União Geográfica Internacional, que
reune a colaboração de grande maioria dos Países;
Considerando que a Convenção Nacional de Estatística, assinada e aprovada
pelo Govêrno Federal em 11 de agôsto de 1936 com o decreto n.º 1.022, também
assinada e aprovada pelos Govêrnos de todos os Estados, do Distrito Federal e do
Território do Acre, visa de maneira especial a um melhor conhecimento geográfico do
Brasil;
Considerando que, pela legislação em vigor, no quadro da administração
federal, a centralização e a coordenação dos trabalhos de caráter geográfico competem
aos serviços do Estatística Territorial da Diretoria de Estatistica da Produção do
Ministério da Agricultura e que esta Diretoria faz parte integrante do Instituto Nacional
de Estatística, como entidade fundamental no conjunto das organizações federais;
Considerando a necessidade, para adesão do Brasil A União Geográfica
Internacional, da existência de um órgão Nacional de Geografia, devidamente
autorizado pelo Govêrno Federal;
Considerando, sobretudo, as vantagens de caráter nacional da atividade de
um Conselho Brasileiro de Geografia articulado com a Administração Federal na
importante missão de coordenação da Geografia do Brasil;
Considerando, finalmente, o pronunciamento da Junta Executiva do
Instituto NacionaI de Estatistica, aprovando unanimente a incorporação do Conselho
Brasileiro de Geografia ao Instituto,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituido o Conselho Brasileiro de Geografia, incorporado ao
Instituto Nacional de Estatística o destinado a reunir e coordenar, com a colaboração do
Ministério da Educação e Saúde, os estudos sôbre a Geografia do Brasil e a promover a
articulação dos Serviços oficiais (federais, estaduais e municipais), instituições
particulares e dos profissionais, que se ocupem de Geografia do Brasil no sentido de
ativar e sistematizado do território pátrio.
§ 1º A cooperação dos Serviços militares far-se-á sempre mediante
aprovação dos respectivos Estados-Maiores; e a cooperação dos demais Serviços
Officiais obedecerá aos dispositivos regulamentares correspondentes; regulada a das
instituições particulares por seus estatutos.
§ 2º Os serviços federais ficam obrigados a fornecer ao Conselho Brasileiro
de Geografia um exemplar de cada livro, mapa ou outra qualquer publicação, referente a
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assuntos geográficos do Brasil, que não tenham caráter secreto, bem como a prestar a
colaboração e as informações que forem solicitadas pelo Conselho, observadas as
disposições regulamentares.
Art. 2º A administração do Conselho Brasileiro de Geografia compreenderá
um Diretório e uma Secretaria Geral.
§ 1º Compéte ao Presidente do Instituto Nacional de Estatística a designação
do primeiro Diretório, ouvida a Junta Executiva do Instituto, sendo os Diretórios
subsequentes, eleitos pelo Conselho Brasileiro de Geografia.
§ 2º A organização e superintendencia dos serviços da Secretaria Geral do
Conselho competirão á Secção de Estatística da Produção do Ministério da Agricultura,
cujo assistente-chefe será o Secretário Geral do Conselho, membro nato do Diretório.
§ 3º Oportunamente serão constituidas Comissões Técnicas, especializadas
nos vários assuntos geográficos em que se desdobrar a atuação do Conselho, de acôrdo
com as Instruções que a respeito forem baixadas.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 311, DE 2 DE MARÇO DE 1938
Dispõe sobre a divisão territorial do país,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o
art. 190 da Constituição:
CONSIDERANDO que o art. 15 da Constituição confere à União a
competência de resolver definitivamente sobre os limites do território nacional e fazer o
recenseamento geral da população;
CONSIDERANDO que essa faculdade implica a de promover a delimitação
uniforme das circunscrições territoriais;
CONSIDERANDO, ainda, os compromissos assumidos nas cláusulas XIV e
XV da Convenção Nacional de Estatística, a Resolução n. 59, de 17 de julho de 1937,
da Assembléia Geral do Conselho Nacional de Estatística, e, finalmente, o critério por
este firmado na Resolução n. 60, de 7 de julho de 937, da Assembléia Geral, para o
cômputo das unidades do quadro territorial da República,
DECRETA:
Art. 1º Na divisão territorial do país serão observadas as disposições desta
lei.
Art. 2º Os municípios compreenederão um ou mais distritos, formande área
contínua. Quando se fizer necessário, os distritos se subdividirão em zonas com seriação
ordinal.
Parágrafo único. Essas zonas poderão ter ainda denominações especiais.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 237, DE 2 DE FEVEREIRO DE 1938
Regula o início dos trabalhos do
Recenseamento Geral da República em
1940 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO
BRASIL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 180 da Constituição da
República,
DECRETA:
Art. 1º Na forma do disposto no decreto n. 24.609, de 6 de julho de 1934
(artigos 1º e 5º), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em que se transformou
o Instituto Nacional de Estatística, é autorizado a iniciar desde já os trabalhos
preparatórios do Recenseamento Geral da República em 1940.
Art. 2º Para a realização da referida operação censitária, que abrangerá os
aspectos demográficos, econômicos e sociais, ficam aprovadas as bases para a
organização, execução e divulgação do Recenseamento Geral, constantes da Resolução
n. 50, de 17 de julho de 1937 (anexa ao presente decreto), da Assembléia Geral do
Conselho Nacional de Estatística.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 6.828, DE 25 DE AGOSTO DE 1944
Cria o serviço de Geografia e
Cartografia no Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o
art. 180 da Constituição, e
CONSIDERANDO as deliberações da Assembléia Geral do Conselho
Nacional de Geografia, aprovadas com a Resolução nº 127, de 9 de julho de 1942;
CONSIDERANDO os elevados propósitos da "II Reunião Pan-americana de
Consulta sôbre Geografia e Cartografia", ora reunida nesta Capital, e tomando em
grande apreço suas recomendações,
DECRETA:
Art. 1º Fica criado o Serviço de Geografia e Cartografia (S.G.C.), no
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e destinado a funcionar como órgão
executivo central do Conselho Nacional de Geografia.
Art. 2º O Serviço da Geografia e Cartografia terá como finalidade a
execução de trabalhos geográficos, cartográficos e fotogramétricos que lhe forem
determinados pelo Conselho Nacional de Geografia.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 9.210, DE 29 DE ABRIL DE 1946
Fixa normas para a uniformização da
Cartográfia Brasileira e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 180 da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Os trabalhos de levantamento que se realizarem no território
nacional, no que se refere às operações geodésicas, topográficas e cartográficas, ficam
sujeitos a normas técnicas a serem estabelecidas de acôrdo com o presente Decreto-lei,
objetivando a uniformização da Cartografia brasileira.
Art. 2º São órgãos autorizados do Govêrno da União para que se torne
efetiva a uniformização cartográfica:
a) O Conselho Nacional de Geografia, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística;
b) O Serviço Geográfico do Exército, órgão do Departamento Técnico e da
Produção do Ministério da Guerra.
Parágrafo único. Compete à Diretoria de Navegação da Marinha e à
Diretoria de Rotas Aéreas da Aeronáutica, à Divisão de Geologia e Mineralogia e ao
Serviço de Meteorologia do Ministério da Agricultura, estabelecer as normas técnicas
referentes ao preparo das cartas hidrográficas e aeronáuticas e fixação das normas
técnicas relativas às cartas geológicas e climatológicas, respectivamente.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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LEI Nº 960, DE 8 DE DEZEMBRO DE 1949
Dispõe sobre a execução dos serviços de
aerolevantamento no território nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º A execução dos serviços de aerolevantamento no território nacional é
da competência de órgãos técnico da União.
Parágrafo único. Organizações privadas nacionais poderão também
participar dêsses trabalhos, obedecidas as prescrições desta Lei.
Art. 2º Sòmente em caso excepcional e no interêsse público, a juízo do
presidente da República, ou para atender a compromisso constante de tratado ou acôrdo
internacional, firmado pelo Brasil, será permitida a participação de organização
estrangeira em trabalhos de aerolevantamento no território nacional.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 161, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1967
Autoriza o Poder Executivo a instituir a
"Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística" e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere
o art. 9º, § 2º, do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, vinculada ao
Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica, a Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (Fundação IBGE), a qual, na condição de órgão central,
coordenará as atividades do sistema estatístico nacional, bem como as de natureza
geográfica e cartográfica, realizando levantamentos e estudos naqueles campos, na
forma da presente lei.
§ 1º A Fundação IBGE gozará de autonomia administrativa e financeira, e
adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição, no Registro Civil de Pessoas
jurídicas, dos seus atos constitutivos.
§ 2º A União será representada, nos atos de instituição da entidade, pelo
Ministro de Estado designado pelo Presidente da República.
§ 3º A Fundação IBGE reger-se-á por Estatutos aprovados por decreto.
Art. 2º Ficam instituídos o Plano Nacional de Estatística e o Plano Nacional
de Geografia e Cartografia Terrestre, a serem formulados em conformidade com a
legislação de diretrizes e bases da espécie, e definidos por ato do Poder Executivo,
compreendendo o conjunto de informações e levantamentos necessários ao
conhecimento da realidade econômica, social, cultural e física do país.
§ 1º O Plano Nacional de Estatística, de caráter anual ou plurianual, será
dotado de suficiente flexibilidade para incorporar levantamento destinados a atender a
necessidades eventuais ou de caráter urgente.
§ 2º As informações necessárias à execução do Plano Nacional de
Estatística serão prestadas obrigatòriamente pelas pessoas físicas e jurídicas, de direito
público e privado, com uso exclusivo para fins estatísticos, não podendo tais
informações servir de instrumento para qualquer procedimento fiscal ou legal contra os
informantes, salvo quanto a esse último, para efeito de cumprimento da presente lei.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 243, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Fixa as Diretrizes e Bases da Cartografia
Brasileira e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 9º, parágrafo 2º, do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DA PENALIDADE
Art. 1º O presente decreto-lei tem como finalidade o estabelecimento das
diretrizes e bases das atividades cartográficas e correlatas, em têrmos de eficiência e
racionalidade, no âmbito nacional, através da criação de uma estrutura cartográfica em
condições de atender aos reclamos do desenvolvimento econômico social do País e da
Segurança Nacional.
CAPÍTULO II
DO SISTEMA CARTOGRÁFICO NACIONAL
Art. 2º As atividades cartográficas, em todo o território nacional, são
levadas a efeito através de um sistema único - o Sistema Cartográfico Nacional - sujeito
à disciplina de planos e instrumentos de caráter normativo, consoante os preceitos dêste
decreto-lei.
Parágrafo único. O Sistema Cartográfico Nacional é constituído pelas
entidades nacionais, públicas e privadas, que tenham por atribuição principal executar
trabalhos cartográficos ou atividades correlatas.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO DE 10 DE MAIO DE 2000
Dispõe sobre a Comissão Nacional de
Cartografia - CONCAR, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere
o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º. Fica mantida, no âmbito do Ministério do Planejamento, orçamento
e Gestão, a Comissão Nacional de Cartografia - CONCAR, criada pelo Decreto de 21 de
junho de 1994, com atribuição de assessorar o Ministro de Estado na supervisão do
Sistema Cartográfico nacional, coordenar a execução da política cartográfica nacional e
exercer outras atribuições nos termos da legislação pertinente.
Art. 2º. A CONCAR será integrada por um representante de cada órgão e
entidade a seguir indicados:
I - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
II - Ministério das Relações Exteriores;
III - Ministério da Agricultura e do Abastecimento;
IV - Ministériode Minas e Energia;
V - Ministério Ciência e Tecnologia;
VI- Ministério das Comunicações;
VII - Ministério do Meio Ambiente;
VIII - Ministério da Defesa;
IX - Ministério da Integração Nacional;
X - Ministério dos Transportes;
XI - Ministério do Desenvolvimento Agrário;
XII - Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da
República;
XIII - Diretoria de Serviço Geográfico do Comando do Exército, do
Ministério da Defesa;
XIV - Diretoria de Hidrografia e Navegação do Comando da Marinha, do
Ministério da Defesa;
XV - Instituto de Cartografia Aeronáutica do Comando da Aeronáutica, do
Minstério da Defesa;
XVI - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; e
XVII - Associação Nacional das Empresas de Aerolevantamentos - ANEA.
§ 1º Compete ao Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
designar os membros da CONCAR e seus respectivos suplentes, consoante indicação
dos órgãos e das entidades relacionados neste artigo.
§ 2º Os membros da CONCAR deverão ser, preferencialmente, especialistas
em Cartografia.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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DECRETO Nº 4.781, DE 16 DE JULHO DE 2003

Aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comissão e das Funções Gratificadas do
Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, e dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84,
incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 47 e 50
da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam aprovados a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo
dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, na forma dos Anexos I e II a este Decreto.
Art. 2º. Em decorrência do disposto no art. 1º, ficam remanejados, na forma
do Anexo III a este Decreto, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS e Funções Gratificadas - FG:
I - da Secretaria de Gestão, provenientes da reorganização de órgãos e
entidades do Poder Executivo federal, para o Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão: um DAS 101.5; um DAS 101.3; cinco DAS 101.2; doze DAS 101.1; três DAS
102.4; um DAS 102.3; três 102.2; e uma FG-1; e
II - do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a Secretaria de
Gestão, três DAS 102.1.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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LEI Nº 10.267, DE 28 DE AGOSTO DE 2001
Altera dispositivos das Leis nºs 4.947, de
6 de abril de 1966, 5.868, de 12 de
dezembro de 1972, 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, 6.739, de 5 de
dezembro de 1979, 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 22 da Lei nº 4.947, de 6 de abril de 1966, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
"Art.22. ...................................................................................................
.................................................................................................................
§ 3º A apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR, exigida no caput deste artigo e nos §§ 1º e 2º, far-se-á, sempre,
acompanhada da prova de quitação do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, correspondente aos últimos cinco exercícios,
ressalvados os casos de inexigibilidade e dispensa previstos no art. 20
da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
§ 4º Dos títulos de domínio destacados do patrimônio público constará
obrigatoriamente o número de inscrição do CCIR, nos termos da
regulamentação desta Lei.
§ 5º Nos casos de usucapião, o juiz intimará o INCRA do teor da
sentença, para fins de cadastramento do imóvel rural.
§ 6º Além dos requisitos previstos no art. 134 do Código Civil e na
Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985, os serviços notariais são
obrigados a mencionar nas escrituras os seguintes dados do CCIR:
I - código do imóvel;
II - nome do detentor;
III - nacionalidade do detentor;
IV - denominação do imóvel;
V - localização do imóvel.
§ 7º Os serviços de registro de imóveis ficam obrigados a encaminhar
ao INCRA, mensalmente, as modificações ocorridas nas matrículas
imobiliárias decorrentes de mudanças de titularidade, parcelamento,
desmembramento, loteamento, remembramento, retificação de área,
reserva legal e particular do patrimônio natural e outras limitações e
restrições de caráter ambiental, envolvendo os imóveis rurais,
inclusive os destacados do patrimônio público.
§ 8º O INCRA encaminhará, mensalmente, aos serviços de registro de
imóveis, os códigos dos imóveis rurais de que trata o § 7º, para serem
averbados de ofício, nas respectivas matrículas." (NR)
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Art. 2º Os arts. 1º, 2º e 8º da Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art.º1 .....................................................................................................
§ 1º As revisões gerais de cadastros de imóveis a que se refere o § 4º
do art. 46 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, serão
realizadas em todo o País nos prazos fixados em ato do Poder
Executivo, para fins de recadastramento e de aprimoramento do
Sistema de Tributação da Terra - STT e do Sistema Nacional de
Cadastro Rural - SNCR.
§ 2º Fica criado o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais - CNIR, que
terá base comum de informações, gerenciada conjuntamente pelo
INCRA e pela Secretaria da Receita Federal, produzida e
compartilhada pelas diversas instituições públicas federais e estaduais
produtoras e usuárias de informações sobre o meio rural brasileiro.
§ 3º A base comum do CNIR adotará código único, a ser estabelecido
em ato conjunto do INCRA e da Secretaria da Receita Federal, para os
imóveis rurais cadastrados de forma a permitir sua identificação e o
compartilhamento das informações entre as instituições participantes.
§ 4º Integrarão o CNIR as bases próprias de informações produzidas e
gerenciadas pelas instituições participantes, constituídas por dados
específicos de seus interesses, que poderão por elas ser
compartilhados, respeitadas as normas regulamentadoras de cada
entidade." (NR)
"Art.2º .....................................................................................................
................................................................................................................
§ 3º Ficam também obrigados todos os proprietários, os titulares de
domínio útil ou os possuidores a qualquer título a atualizar a
declaração de cadastro sempre que houver alteração nos imóveis
rurais, em relação à área ou à titularidade, bem como nos casos de
preservação, conservação e proteção de recursos naturais."
"Art.8º .....................................................................................................
................................................................................................................
§ 3º São considerados nulos e de nenhum efeito quaisquer atos que
infrinjam o disposto neste artigo não podendo os serviços notariais
lavrar escrituras dessas áreas, nem ser tais atos registrados nos
Registros de Imóveis, sob pena de responsabilidade administrativa,
civil e criminal de seus titulares ou prepostos.
......................................................................................................" (NR)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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LEI Nº 12.608, DE 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 nºs 12.340, de 1º
de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de
julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro
de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991,
e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e
dá outras providências.

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de
PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei 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 e dá outras providências.
Parágrafo único. As definições técnicas para aplicação desta Lei serão
estabelecidas em ato do Poder Executivo federal.
Art. 2º É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre.
§ 1º As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com a colaboração
de entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral.
§ 2º A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a
adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012
Dispõe sobre a proteção da vegetação
nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de
agosto de 1981, 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de
dezembro de 2006; revoga as Leis nºs
4.771, de 15 de setembro de 1965, e
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.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º (VETADO).
Art. 1º-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação,
áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o
suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o
controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e
financeiros para o alcance de seus objetivos. (“Caput” do artigo acrescido pela Medida
Provisória nº 571, de 25/5/2012, convertida na Lei nº 12.727, de 17/10/2012).
Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta
Lei atenderá aos seguintes princípios: (Parágrafo único acrescido pela Lei nº 12.727, de
17/10/2012)
I - afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das
suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do
solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem estar das
gerações presentes e futuras; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 571, de
25/5/2012, convertida na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)
II - reafirmação da importância da função estratégica da atividade
agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na
sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da
população brasileira e na presença do País nos mercados nacional e internacional de
alimentos e bioenergia; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 571, de 25/5/2012,
convertida na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)
III - ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas,
consagrando o compromisso do País com a compatibilização e harmonização entre o
uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação; (Inciso acrescido
pela Medida Provisória nº 571, de 25/5/2012, convertida na Lei nº 12.727, de
17/10/2012)
IV - responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a
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preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas
áreas urbanas e rurais;
V - fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o
uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais
formas de vegetação nativa; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 571, de
25/5/2012, convertida na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)
VI - criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a
preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de
atividades produtivas sustentáveis. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 571, de
25/5/2012, convertida na Lei nº 12.727, de 17/10/2012)
VII – (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 571, de 25/5/2012, e não
mantido pela Lei nº 12.727, de 17/10/2012, na qual foi convertida a referida Medida
Provisória)
VIII - (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 571, de 25/5/2012, e não
mantido pela Lei nº 12.727, de 17/10/2012, na qual foi convertida a referida Medida
Provisória).
Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de
vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse
comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as
limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
§ 1º Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões
contrárias às disposições desta Lei são consideradas uso irregular da propriedade,
aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso II do art. 275 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade
civil, nos termos do § 1º do art. 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das
sanções administrativas, civis e penais.
§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas
ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do
imóvel rural.
.............................................................................................................................................
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