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LEI Nº 11.977, DE 7 DE JULHO DE 2009
Dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha
Vida - PMCMV e a regularização fundiária de
assentamentos localizados em áreas urbanas;
altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho
de 1941, as Leis nºs 4.380, de 21 de agosto de
1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973,
8.036, de 11 de maio de 1990, e 10.257, de 10
de julho de 2001, e a Medida Provisória nº
2.197-43, de 24 de agosto de 2001; 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
DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - PMCMV
Seção I
Da Estrutura e Finalidade do PMCMV
.......................................................................................................................................................
Art. 3º Para a indicação dos beneficiários do PMCMV, deverão ser observados os
seguintes requisitos: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
I - comprovação de que o interessado integra família com renda mensal de até R$
4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais); (Inciso acrescido pela Medida Provisória
nº 514, de 1/12/2010 e com redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
II - faixas de renda definidas pelo Poder Executivo federal para cada uma das
modalidades de operações; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 514, de 1/12/2010 e
com redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
III - prioridade de atendimento às famílias residentes em áreas de risco ou
insalubres ou que tenham sido desabrigadas; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº
514, de 1/12/2010 e com redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
IV - prioridade de atendimento às famílias com mulheres responsáveis pela
unidade familiar; e (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 514, de 1/12/2010 e com
redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
V - prioridade de atendimento às famílias de que façam parte pessoas com
deficiência. (Inciso acrescido pela pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 1º Em áreas urbanas, os critérios de prioridade para atendimento devem
contemplar também:
I - a doação pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios de terrenos
localizados em área urbana consolidada para implantação de empreendimentos vinculados ao
programa;
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II - a implementação pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios de
medidas de desoneração tributária, para as construções destinadas à habitação de interesse
social;
III - a implementação pelos Municípios dos instrumentos da Lei nº 10.257, de 10
de julho de 2001, voltados ao controle da retenção das áreas urbanas em ociosidade.
§ 2º ( VETADO)
§ 3º O Poder Executivo Federal definirá: (Parágrafo com redação dada pela Lei
12.424, de 16/6/2011)
I - os parâmetros de priorização e enquadramento dos beneficiários do PMCMV; e
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 514, de 1/12/2010 e com redação dada pela Lei
nº 12.424, de 16/6/2011)
II - a periodicidade de atualização dos limites de renda familiar estabelecidos
nesta Lei. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 514, de 1/12/2010 e com redação
dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 4º Além dos critérios estabelecidos no caput, os Estados, Municípios e Distrito
Federal poderão fixar outros critérios de seleção de beneficiários do PMCMV, previamente
aprovados pelos respectivos conselhos locais de habitação, quando existentes, e em
conformidade com as respectivas políticas habitacionais e as regras estabelecidas pelo Poder
Executivo federal. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 514, de 1/12/2010 e com
redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 5º Os Estados, Municípios e Distrito Federal que aderirem ao PMCMV serão
responsáveis pela execução do trabalho técnico e social pós-ocupação dos empreendimentos
implantados, na forma estabelecida em termo de adesão a ser definido em regulamento.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 514, de 1/12/2010 e com redação dada pela
Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 6º Na atualização dos valores adotados como parâmetros de renda familiar
estabelecidos nesta Lei deverão ser observados os seguintes critérios:
I - quando o teto previsto no dispositivo for de R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos
e cinquenta reais), o valor atualizado não poderá ultrapassar 10 (dez) salários mínimos;
II - quando o teto previsto no dispositivo for de R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos
e noventa reais), o valor atualizado não poderá ultrapassar 6 (seis) salários mínimos;
III - quando o teto previsto no dispositivo for de R$ 1.395,00 (mil, trezentos e
noventa e cinco reais), o valor atualizado não poderá ultrapassar 3 (três) salários mínimos.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 514, de 1/12/2010 e com redação dada pela
Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
Seção II
Do Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU
Art. 4º O Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU tem por objetivo
promover a produção ou aquisição de novas unidades habitacionais ou a requalificação de
imóveis urbanos, desde 14 de abril de 2009. (“Caput” do artigo com redação dada pela
Medida Provisória nº 651, de 9/7/2014, convertida na Lei nº 13.043, de 13/11/2014)
§ 1º Para a implementação do PNHU, a União disponibilizará recursos na forma
prevista nos incisos I, II e III do art. 2º. (Parágrafo com redação dada pela Lei 12.424, de
16/6/2011)
I - (Revogado pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa – CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa – SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC
II - (VETADO);
III - (Revogado pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 2º A assistência técnica pode fazer parte da composição de custos do PNHU
(Parágrafo com redação dada pela Lei 12.424, de 16/6/2011)
.......................................................................................................................................................
Seção II
Do Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU
.......................................................................................................................................................
Art. 6º A subvenção econômica de que trata o inciso I do art. 2º será concedida no
ato da contratação da operação de financiamento, com o objetivo de: (“Caput” do artigo com
redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
I - facilitar a aquisição, produção e requalificação do imóvel residencial; ou
(Inciso com redação dada pela Lei nº 12.249, de 11/6/2010)
II - complementar o valor necessário a assegurar o equilíbrio econômicofinanceiro das operações de financiamento realizadas pelas entidades integrantes do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH, compreendendo as despesas de contratação, de administração
e cobrança e de custos de alocação, remuneração e perda de capital.
§ 1º A subvenção econômica de que trata o caput será concedida exclusivamente a
mutuários com renda familiar mensal de até R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa
reais), uma única vez por imóvel e por beneficiário e será cumulativa, até o limite máximo a
ser fixado em ato do Poder Executivo federal, com os descontos habitacionais concedidos nas
operações de financiamento realizadas na forma do art. 9º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 2º A subvenção poderá ser cumulativa com subsídios concedidos no âmbito de
programas habitacionais dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 3º (Revogado pela Medida Provisória nº 561, de 8/3/2012, convertida na Lei nº
12.693, de 24/7/2012)
§ 4º (Revogado pela Medida Provisória nº 561, de 8/3/2012, convertida na Lei nº
12.693, de 24/7/2012)
§ 5º (Revogado pela Medida Provisória nº 561, de 8/3/2012, convertida na Lei nº
12.693, de 24/7/2012)
Art. 6º-A As operações realizadas com recursos advindos da integralização de
cotas no FAR e recursos transferidos ao FDS, conforme previsto no inciso II do caput do art.
2º, são limitadas a famílias com renda mensal de até R$ 1.395,00 (mil trezentos e noventa e
cinco reais), e condicionadas a: (“Caput” do artigo acrescido pela Lei nº 12.424, de
16/6/2011, e com redação dada pela Medida Provisória nº 561, de 8/3/2012, convertida na
Lei nº 12.693, de 24/7/2012)
I - exigência de participação financeira dos beneficiários, sob a forma de
prestações mensais; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
II - quitação da operação, em casos de morte ou invalidez permanente do
beneficiário, sem cobrança de contribuição do beneficiário; e (Inciso acrescido pela Lei nº
12.424, de 16/6/2011)
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III - cobertura de danos físicos ao imóvel, sem cobrança de contribuição do
beneficiário. (Inciso acrescido pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 1º Nos empreendimentos habitacionais em edificações multifamiliares
produzidos com os recursos de que trata o caput, inclusive no caso de requalificação de
imóveis urbanos, será admitida a produção de unidades destinadas à atividade comercial a
eles vinculada, devendo o resultado de sua exploração ser destinado integralmente ao custeio
do condomínio. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 2º É vedada a alienação das unidades destinadas à atividade comercial de que
trata o § 1º pelo condomínio a que estiverem vinculadas. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
12.424, de 16/6/2011)
§ 3º Serão dispensadas, na forma do regulamento, a participação financeira dos
beneficiários de que trata o inciso I do caput e a cobertura a que se refere o inciso III do caput
nas operações com recursos advindos da integralização de cotas no FAR, quando essas
operações: (“Caput” do parágrafo acrescido pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011, e com
redação dada pela Medida Provisória nº 561, de 8/3/2012, convertida na Lei nº 12.693, de
24/7/2012)
I - forem vinculadas às programações orçamentárias do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) e demandarem reassentamento, remanejamento ou substituição de
unidades habitacionais; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011, e com redação
dada pela Medida Provisória nº 561, de 8/3/2012, convertida na Lei nº 12.693, de 24/7/2012)
II - forem vinculadas a intervenções financiadas por operações de crédito ao setor
público, conforme hipóteses definidas no regulamento, e demandarem reassentamento,
remanejamento ou substituição de unidades habitacionais; ou (Inciso acrescido pela Lei nº
12.424, de 16/6/2011, e com redação dada pela Medida Provisória nº 561, de 8/3/2012,
convertida na Lei nº 12.693, de 24/7/2012)
III - forem destinadas ao atendimento, nos casos de situação de emergência ou
estado de calamidade pública reconhecidos pela União, a famílias desabrigadas que perderam
seu único imóvel. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 561, de 8/3/2012, convertida
na Lei nº 12.693, de 24/7/2012)
§ 4º Exclusivamente nas operações previstas no § 3º, será admitido atendimento a
famílias com renda mensal de até R$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais).
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 561, de 8/3/2012, convertida na Lei nº
12.693, de 24/7/2012)
§ 5º Nas operações com recursos previstos no caput:
I - a subvenção econômica será concedida nas prestações do financiamento, ao
longo de 120 (cento e vinte) meses;
II - a quitação antecipada do financiamento implicará o pagamento do valor da
dívida contratual do imóvel, sem a subvenção econômica conferida na forma deste artigo;
III - não se admite transferência inter vivos de imóveis sem a respectiva quitação.
(Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 561, de 8/3/2012, convertida na Lei nº
12.693, de 24/7/2012)
§ 6º As cessões de direitos, promessas de cessões de direitos ou procurações que
tenham por objeto a compra e venda, promessa de compra e venda ou cessão de imóveis
adquiridos sob as regras do PMCMV, quando em desacordo com o inciso III do § 5º, serão
consideradas nulas. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 561, de 8/3/2012,
convertida na Lei nº 12.693, de 24/7/2012)
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§ 7º Nas operações previstas no § 3º, a subvenção econômica será concedida, no
ato da contratação da unidade habitacional, exclusivamente para o beneficiário que comprovar
a titularidade e regularidade fundiária do imóvel do qual será removido, do imóvel que foi
destruído ou do imóvel cujo uso foi impedido definitivamente, quando nele esteja ou estivesse
habitando, na forma do regulamento. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 561, de
8/3/2012, convertida na Lei nº 12.693, de 24/7/2012)
§ 8º É vedada a concessão de subvenções econômicas lastreadas nos recursos do
FAR ou do FDS a beneficiário que tenha recebido benefício de natureza habitacional oriundo
de recursos orçamentários da União, do FAR, do FDS ou de descontos habitacionais
concedidos com recursos do FGTS, excetuadas as subvenções ou descontos destinados à
aquisição de material de construção e aquelas previstas no atendimento a famílias nas
operações estabelecidas no § 3º, na forma do regulamento. (Parágrafo acrescido pela Medida
Provisória nº 561, de 8/3/2012, convertida na Lei nº 12.693, de 24/7/2012)
§ 9º Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, em virtude do não
pagamento da dívida pelo beneficiário, o FAR e o FDS, na qualidade de credores fiduciários,
ficam dispensados de levar o imóvel a leilão, devendo promover sua reinclusão no respectivo
programa habitacional, destinando-o à aquisição por beneficiário a ser indicado conforme as
políticas habitacionais e regras que estiverem vigentes. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
13.043, de 13/11/2014)
Art. 6º-B Para a concessão de subvenção econômica nas operações de que trata o
inciso III do art. 2º, fica estabelecido que a instituição ou agente financeiro participante só
poderá receber recursos até o máximo de 15% (quinze por cento) do total ofertado em cada
oferta pública, na forma do regulamento, considerado o limite de 100 (cem) unidades
habitacionais por Município. (“Caput” do artigo acrescido pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 1º O Poder Executivo federal disporá necessariamente sobre os seguintes
aspectos:
I - valores e limites das subvenções individualizadas a serem destinadas a cada
beneficiário;
II - remuneração das instituições e agentes financeiros pelas operações realizadas;
III - quantidade, condições e modalidades de ofertas públicas de cotas de
subvenções; e
IV - tipologia e padrão das moradias e da infraestrutura urbana, com observância
da legislação municipal pertinente. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 2º As operações de que trata o caput poderão ser realizadas pelos bancos
múltiplos, pelos bancos comerciais, pelas sociedades de crédito imobiliário, pelas companhias
hipotecárias, por órgãos federais, estaduais e municipais, inclusive sociedades de economia
mista em que haja participação majoritária do poder público, que operem no financiamento de
habitações e obras conexas, e pelas cooperativas de crédito que tenham entre seus objetivos o
financiamento habitacional a seus cooperados, desde que tais instituições e agentes
financeiros sejam especificamente autorizados a operar o programa pelo Banco Central do
Brasil e pelo Ministério das Cidades, no âmbito de suas competências. (Parágrafo acrescido
pela Lei nº 12.424, de 16/6/2011)
§ 3º Os Estados e os Municípios poderão complementar o valor das subvenções
econômicas com créditos tributários, benefícios fiscais, bens ou serviços economicamente
mensuráveis, assistência técnica ou recursos financeiros. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
12.424, de 16/6/2011)
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§ 4º É vedada a concessão de subvenções econômicas de que trata o inciso III do
caput do art. 2º a beneficiário que tenha recebido benefício de natureza habitacional oriundo
de recursos orçamentários da União, do FAR, do FDS ou de descontos habitacionais
concedidos com recursos do FGTS, excetuadas as subvenções ou descontos destinados à
aquisição de material de construção, na forma do regulamento. (Parágrafo acrescido pela
Medida Provisória nº 561, de 8/3/2012, convertida na Lei nº 12.693, de 24/7/2012)
Art. 7º Em casos de utilização dos recursos de que tratam os incisos I, II e III do
art. 2º em finalidade diversa da definida nesta Lei, ou em desconformidade ao disposto nos
arts. 6º, 6º-A e 6º- B, será exigida a devolução ao erário do valor da subvenção concedida,
acrescido de juros e atualização monetária, com base na remuneração dos recursos que
serviram de lastro à sua concessão, sem prejuízo das penalidades previstas em lei. (Artigo com
redação dada pela Lei n° 12.424, de 16/6/2011)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002
Dispõe sobre a expansão da oferta de energia
elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica
(Proinfa), a Conta de Desenvolvimento
Energético
(CDE),
dispõe
sobre
a
universalização do serviço público de energia
elétrica, dá nova redação às Leis nº 9.427, de
26 de dezembro de 1996, nº 9.648, de 27 de
maio de 1998, nº 3.890-A, de 25 de abril de
1961, nº 5.655, de 20 de maio de 1971, nº
5.899, de 5 de julho de 1973, nº 9.991, de 24
de julho de 2000, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 13. Fica criada a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE visando ao
desenvolvimento energético dos Estados, além dos seguintes objetivos: (“Caput” do artigo
com redação dada pela Medida Provisória nº 579, de 11/9/2012, convertida na Lei nº 12.783,
de 11/1/2013)
I - promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território
nacional; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 579, de 11/9/2012, convertida
na Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
a) (Revogada pela Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
b) (Revogada pela Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
II - garantir recursos para atendimento da subvenção econômica destinada à
modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes
da Subclasse Residencial Baixa Renda; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº
579, de 11/9/2012, convertida na Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
III - prover recursos para os dispêndios da Conta de Consumo de Combustíveis CCC; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 579, de 11/9/2012, convertida na
Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
IV - prover recursos e permitir a amortização de operações financeiras vinculados
à indenização por ocasião da reversão das concessões ou para atender à finalidade de
modicidade tarifária; (Inciso com redação dada pela Medida Provisória nº 579, de 11/9/2012,
convertida na Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
V - promover a competitividade da energia produzida a partir da fonte carvão
mineral nacional nas áreas atendidas pelos sistemas interligados, destinando-se à cobertura do
custo de combustível de empreendimentos termelétricos em operação até 6 de fevereiro de
1998, e de usinas enquadradas no § 2º do art. 11 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998;
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(Inciso acrescido pela Lei nº 10.762, de 11/11/2003, com redação dada pela Medida
Provisória nº 579, de 11/9/2012, convertida na Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
VI - promover a competitividade da energia produzida a partir de fontes eólica,
termossolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, outras fontes renováveis
e gás natural. (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 579, de 11/9/2012, com nova
redação dada pela Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
VII - prover recursos para compensar descontos aplicados nas tarifas de uso dos
sistemas elétricos de distribuição e nas tarifas de energia elétrica, conforme regulamentação
do Poder Executivo; (Inciso acrescido pela Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
VIII - prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação de
concessões de geração de energia elétrica, conforme regulamentação do Poder Executivo,
assegurando o equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias e permissionárias de
distribuição, consoante disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
(Inciso acrescido pela Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
§ 1º Os recursos da CDE serão provenientes das quotas anuais pagas por todos os
agentes que comercializem energia com consumidor final, mediante encargo tarifário incluído
nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição, dos pagamentos anuais
realizados a título de uso de bem público, das multas aplicadas pela Aneel a concessionárias,
permissionárias e autorizadas, e dos créditos da União de que tratam os arts. 17 e 18 da
Medida Provisória 579, de 11 de setembro de 2012. (Parágrafo com redação dada pela
Medida Provisória nº 579, de 11/9/2012, convertida na Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
§ 2º O montante a ser arrecadado em quotas anuais da CDE calculadas pela Aneel
corresponderá à diferença entre as necessidades de recursos e a arrecadação proporcionada
pelas demais fontes de que trata o § 1º. (Parágrafo com redação dada pela Medida
Provisória nº 579, de 11/9/2012, convertida na Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
§ 3º A quotas anuais da CDE deverão ser proporcionais às estipuladas em 2012
aos agentes que comercializem energia elétrica com o consumidor final. (Parágrafo com
redação dada pela Medida Provisória nº 579, de 11/9/2012, convertida na Lei nº 12.783, de
11/1/2013)
§ 4º O repasse da CDE a que se refere o inciso V do caput observará o limite de
até 100 % (cem por cento) do valor do combustível ao seu correspondente produtor, incluído
o valor do combustível secundário necessário para assegurar a operação da usina, mantida a
obrigatoriedade de compra mínima de combustível estipulada nos contratos vigentes na data
de publicação desta Lei, a partir de 1º de janeiro de 2004, destinado às usinas termelétricas a
carvão mineral nacional, desde que estas participem da otimização dos sistemas elétricos
interligados, compensando-se os valores a serem recebidos a título da sistemática de rateio de
ônus e vantagens para as usinas termelétricas de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 11 da Lei nº
9.648, de 1998, podendo a Aneel ajustar o percentual do reembolso ao gerador, segundo
critérios que considerem sua rentabilidade competitiva e preservem o atual nível de produção
da indústria produtora do combustível. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória
nº 579, de 11/9/2012, convertida na Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
§ 5º A CDE será regulamentada pelo Poder Executivo e movimentada pela
Eletrobras. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 579, de 11/9/2012,
convertida na Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
§ 6º Os recursos da CDE poderão ser transferidos à Reserva Global de Reversão RGR e à Conta de Consumo de Combustíveis - CCC, para atender às finalidades dos incisos
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III e IV do caput. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 579, de
11/9/2012, convertida na Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
§ 7º Os dispêndios para a finalidade de que trata o inciso V do caput serão
custeados pela CDE até 2027. (Parágrafo com redação dada pela Medida Provisória nº 579,
de 11/9/2012, convertida na Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
§ 8º (Revogado pela Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
§ 9º (Revogado pela Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
§ 10. A nenhuma das fontes eólica, termossolar, fotovoltaica, pequenas centrais
hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão mineral nacional poderão ser destinados
anualmente recursos cujo valor total ultrapasse 30% (trinta por cento) do recolhimento anual
da CDE, condicionando-se o enquadramento de projetos e contratos à prévia verificação, na
Eletrobras, de disponibilidade de recursos. (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº
579, de 11/9/2012, com nova redação dada pela Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
§ 11. Os recursos da CDE poderão ser destinados a programas de
desenvolvimento e qualificação de mão de obra técnica, no segmento de instalação de
equipamentos de energia fotovoltaica. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.783, de 11/1/2013)
§ 12. As receitas e despesas da CDE deverão ser tornadas públicas, em sítio da
rede mundial de computadores, até o último dia do mês subsequente àquele em que se
realizarem. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
Art. 14. No estabelecimento das metas de universalização do uso da energia
elétrica, a Aneel fixará, para cada concessionária e permissionária de serviço público de
distribuição de energia elétrica:
I - áreas, progressivamente crescentes, em torno das redes de distribuição, no
interior das quais o atendimento em tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão
de rede primária de tensão inferior ou igual a 138kV, e carga instalada na unidade
consumidora de até 50kW, será sem ônus de qualquer espécie para o solicitante que possuir
característica de enquadramento no Grupo B, excetuado o subgrupo iluminação pública, e que
ainda não for atendido com energia elétrica pela distribuidora local; (Inciso com redação dada
pela Lei nº 10.762, de 11/11/2003)
II - áreas, progressivamente decrescentes, no interior das quais o atendimento em
tensão inferior a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede primária de tensão inferior ou
igual a 138kV, e carga instalada na unidade consumidora de até 50kW, poderá ser diferido
pela concessionária ou permissionária para horizontes temporais preestabelecidos pela
ANEEL, quando o solicitante do serviço, que possuir característica de enquadramento no
Grupo B, excetuado o subgrupo iluminação pública, e que ainda não for atendido com energia
elétrica pela distribuidora local, será atendido sem ônus de qualquer espécie. (Inciso com
redação dada pela Lei nº 10.762, de 11/11/2003)
§ 1º O atendimento dos pedidos de nova ligação ou aumento de carga dos
consumidores que não se enquadram nos termos dos incisos I e II deste artigo, será realizado à
custa da concessionária ou permissionária, conforme regulamento específico a ser
estabelecido pela ANEEL, que deverá ser submetido a Audiência Pública. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 10.762, de 11/11/2003)
§ 2º É facultado ao consumidor de qualquer classe contribuir para o seu
atendimento, com vistas em compensar a diferença verificada entre o custo total do
atendimento e o limite a ser estabelecido no § 1º. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
10.762, de 11/11/2003)
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§ 3º Na regulamentação do § 1º deste artigo, a ANEEL levará em conta as
características da carga atendida, a rentabilidade do investimento, a capacidade econômica e
financeira do distribuidor local, a preservação da modicidade tarifária e as desigualdades
regionais. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.848, de 15/03/2004)
§ 4º Na regulamentação deste artigo, a ANEEL levará em conta, dentre outros
fatores, a taxa de atendimento da concessionária ou permissionária, considerada no global e
desagregada por Município e a capacidade técnica, econômica e financeira necessárias ao
atendimento das metas de universalização. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.848,
de 15/03/2004)
§ 5º A ANEEL também estabelecerá procedimentos para que o consumidor
localizado nas áreas referidas no inciso II do caput possa antecipar seu atendimento,
financiando ou executando, em parte ou no todo, as obras necessárias, devendo esse valor lhe
ser restituído pela concessionária ou permissionária após a carência de prazo igual ao que
seria necessário para obter sua ligação sem ônus. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº
10.762, de 11/11/2003)
§ 6º Para as áreas atendidas por cooperativas de eletrificação rural serão
consideradas as mesmas metas estabelecidas, quando for o caso, para as concessionárias ou
permissionárias de serviço público de energia elétrica, onde esteja localizada a respectiva
cooperativa de eletrificação rural, conforme regulamentação da ANEEL. (Parágrafo com
redação dada pela Lei nº 10.762, de 11/11/2003)
§ 7º O financiamento de que trata o § 5º deste artigo, quando realizado por órgãos
públicos, inclusive da administração indireta, a exceção dos aportes a fundo perdido, visando
a universalização do serviço, serão igualmente restituídos pela concessionária ou
permissionária, ou se for o caso, cooperativa de eletrificação rural, devendo a ANEEL
disciplinar o prazo de carência quando o fornecimento for em áreas com prazos de
diferimento distintos. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.762, de 11/11/2003)
§ 8º O cumprimento das metas de universalização será verificado pela ANEEL,
em periodicidade no máximo igual ao estabelecido nos contratos de concessão para cada
revisão tarifária, devendo os desvios repercutir no resultado da revisão mediante metodologia
a ser publicada. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.762, de 11/11/2003)
§ 9º A ANEEL tornará públicas, anualmente, as metas de universalização do
serviço público de energia elétrica. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.762, de 11/11/2003)
§ 10. Não fixadas as áreas referidas nos incisos I e II do caput no prazo de um ano
contado da publicação desta Lei e até que sejam fixadas, a obrigação de as concessionárias e
permissionárias de serviço público de energia elétrica atenderem aos pedidos de ligação sem
qualquer espécie ou tipo de ônus para o solicitante aplicar-se-á a toda a área concedida ou
permitida. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.762, de 11/11/2003)
§ 11. A partir de 31 de julho de 2002 e até que entre em vigor a sistemática de
atendimento por área, as concessionárias e permissionárias de serviço público de energia
elétrica atenderão, obrigatoriamente e sem qualquer ônus para o consumidor, ao pedido de
ligação cujo fornecimento possa ser realizado mediante a extensão de rede em tensão
secundária de distribuição, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na
rede primária. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.762, de 11/11/2003)
§ 12. No processo de universalização dos serviços públicos de energia elétrica no
meio rural, serão priorizados os municípios com índice de atendimento aos domicílios inferior
a oitenta e cinco por cento, calculados com base nos dados do Censo 2000 do IBGE, podendo
ser subvencionada parcela dos investimentos com recurso da Reserva Global de Reversão,
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instituída pela Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971 e da Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE, de que trata o art. 13 desta Lei, nos termos da regulamentação. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 10.762, de 11/11/2003)
§ 13. O Poder Executivo estabelecerá diretrizes específicas que criem as
condições, os critérios e os procedimentos para a atribuição da subvenção econômica às
concessionárias e permissionárias de serviço público de energia elétrica e, se for o caso,
cooperativas de eletrificação rural e para a fiscalização da sua aplicação nos municípios
beneficiados. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.762, de 11/11/2003)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 12.035, DE 1º DE OUTUBRO DE 2009
Institui o Ato Olímpico, no âmbito da
administração pública federal, com a
finalidade de assegurar garantias à candidatura
da cidade do Rio de Janeiro a sede dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e de
estabelecer regras especiais para a sua
realização, condicionada a aplicação desta Lei
à confirmação da escolha da referida cidade
pelo Comitê Olímpico Internacional.

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:
Art. 1º Esta Lei institui o Ato Olímpico, no âmbito da administração pública
federal, com a finalidade de assegurar garantias à candidatura da cidade do Rio de Janeiro a
sede dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, denominados Jogos Rio 2016, e
estabelecer regras especiais para a sua realização, condicionada a aplicação desta Lei à
confirmação da escolha da referida cidade pelo Comitê Olímpico Internacional.
Art. 2º Ficam dispensadas a concessão e a aposição de visto aos estrangeiros
vinculados à realização dos Jogos Rio 2016, considerando- se o passaporte válido, em
conjunto com o cartão de identidade e credenciamento olímpicos, documentação suficiente
para ingresso no território nacional.
§ 1º Aos portadores do cartão de identidade e credenciamento olímpicos será
vedado o exercício de qualquer outra função, remunerada ou não, além da ali estabelecida.
§ 2º A permanência no território nacional na condição estabelecida neste artigo
será restrita ao período compreendido entre 5 de julho e 28 de outubro de 2016, podendo ser
prorrogado por até 10 (dez) dias, desde que formalmente requerido à autoridade competente e
por ela aceita, devendo acompanhar o respectivo requerimento manifestação emitida pelo
Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 11.473, DE 10 DE MAIO DE 2007
Dispõe sobre cooperação federativa no âmbito
da segurança pública e revoga a Lei n° 10.277,
de 10 de setembro de 2001.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A União poderá firmar convênio com os Estados e o Distrito Federal para
executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Art. 2º A cooperação federativa de que trata o art. 1° desta Lei, para fins desta Lei,
compreende operações conjuntas, transferências de recursos e desenvolvimento de atividades
de capacitação e qualificação de profissionais, no âmbito da Força Nacional de Segurança
Pública.
Parágrafo único. As atividades de cooperação federativa têm caráter consensual e
serão desenvolvidas sob a coordenação conjunta da União e do Ente convenente.
Art. 3º Consideram-se atividades e serviços imprescindíveis à preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, para os fins desta Lei:
I - o policiamento ostensivo;
II - o cumprimento de mandados de prisão;
III - o cumprimento de alvarás de soltura;
IV - a guarda, a vigilância e a custódia de presos;
V - os serviços técnico-periciais, qualquer que seja sua modalidade;
VI - o registro de ocorrências policiais.
Art. 4º Os ajustes celebrados na forma do art. 1° desta Lei deverão conter,
essencialmente:
I - identificação do objeto;
II - identificação de metas;
III - definição das etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;
V - cronograma de desembolso;
VI - previsão de início e fim da execução do objeto; e
VII - especificação do aporte de recursos, quando for o caso.
Parágrafo único. A União, por intermédio do Ministério da Justiça, poderá colocar
à disposição dos Estados e do Distrito Federal, em caráter emergencial e provisório,
servidores públicos federais, ocupantes de cargos congêneres e de formação técnica
compatível, para execução do convênio de cooperação federativa de que trata esta Lei, sem
ônus.
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Art. 5º As atividades de cooperação federativa, no âmbito da Força Nacional de
Segurança Pública, serão desempenhadas por militares e servidores civis dos entes federados
que celebrarem convênio, na forma do art. 1° desta Lei.
Art. 6º Os servidores civis e militares dos Estados e do Distrito Federal que
participarem de atividades desenvolvidas em decorrência de convênio de cooperação de que
trata esta Lei farão jus ao recebimento de diária a ser paga na forma prevista no art. 4° da Lei
n° 8.162, de 8 de janeiro de 1991.
§ 1º A diária de que trata o caput deste artigo será concedida aos servidores
enquanto mobilizados no âmbito do programa da Força Nacional de Segurança Pública em
razão de deslocamento da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do
território nacional e não será computada para efeito de adicional de férias e do 13° (décimo
terceiro) salário, nem integrará os salários, remunerações, subsídios, proventos ou pensões,
inclusive alimentícias.
§ 2º A diária de que trata o caput deste artigo será custeada pelo Fundo Nacional
de Segurança Pública, instituído pela Lei n° 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, e,
excepcionalmente, à conta de dotação orçamentária da União.
Art. 7º O servidor civil ou militar vitimado durante as atividades de cooperação
federativa de que trata esta Lei, bem como o Policial Federal, o Policial Rodoviário Federal, o
Policial Civil e o Policial Militar, em ação operacional conjunta com a Força Nacional de
Segurança Pública, farão jus, no caso de invalidez incapacitante para o trabalho, à indenização
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e seus dependentes, ao mesmo valor, no caso de
morte.
Parágrafo único. A indenização de que trata o caput deste artigo correrá à conta do
Fundo Nacional de Segurança Pública.
Art. 8º As indenizações previstas nesta Lei não excluem outros direitos e
vantagens previstos em legislação específica.
Art. 9º Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Federal, para atender às
necessidades do Programa da Força Nacional de Segurança Pública, 9 (nove) cargos em
comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores DAS, sendo 1 (um) DAS-5, 3 (três)
DAS- 4 e 5 (cinco) DAS-3.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Fica revogada a Lei n° 10.277, de 10 de setembro de 2001.
Brasília, 10 de maio de 2007; 186° da Independência e 119° da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro
Paulo Bernardo Silva
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DECRETO Nº 7.538, DE 1º DE AGOSTO DE 2011
Altera o Decreto nº 6.061, de 15 de março de
2007, que aprova a Estrutura Regimental e o
Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comissão e das Funções Gratificadas do
Ministério da Justiça, remaneja cargos em
comissão, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I a este Decreto, os seguintes
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
I - do Ministério da Justiça para a Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão: dois DAS 102.5, um DAS 102.4 e dois DAS 102.2; e
II - da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
para o Ministério da Justiça: um DAS 101.6, quatro DAS 101.5, três DAS 101.4 e dois DAS
101.2.
Art. 2º Os cargos em comissão remanejados do Ministério da Justiça para a
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão por força do
Decreto nº 7.429, de 17 de janeiro de 2011, são os especificados no Anexo II a este Decreto.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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ACÓRDÃO Nº 159/2015 – TCU – Plenário

1. Processo nº TC 010.291/2013-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto VII: Representação.
3. Interessados/Responsáveis: não há.
4. Órgão: Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança
Pública (SecexDefes).
8. Advogado constituído nos autos: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Secretaria de
Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa), em
cumprimento aos subitens 9.1 e 9.5.1 do Acórdão 614/2013-TCU-Plenário.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. com fundamento no art. 237, inciso VI, do RI/TCU, conhecer da presente representação
para, no mérito, considerá-la procedente;
9.2. com fulcro no art. 251 do RI/TCU, determinar ao Ministério da Justiça, por intermédio
da Secretaria Executiva (SE/MJ) e da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes
Eventos (Sesge/MJ), que adote providências, no prazo de noventa dias, para interromper, no
âmbito da Sesge/MJ, o pagamento de diárias em caráter não eventual, em desconformidade
com o art. 58 da Lei 8.112/1990, atentando para o impedimento de conceder-se diárias,
qualquer que seja o prazo, aos seguintes grupos:
9.2.1. pessoas físicas oriundas da iniciativa privada, bem como servidores aposentados, como
forma de retribuição pelos serviços prestados;
9.2.2. servidores cedidos de quaisquer esferas para a Sesge, meramente pelo fato da cessão,
pois esta altera o local de exercício do cedido e não se justifica a indenização;
9.2.3. colaboradores eventuais à disposição da Sesge oriundos das esferas estadual, distrital e
municipal, caso não haja deslocamento do servidor de sua sede originária e não se faça uso de
previsão legal específica, a exemplo do que ocorre com a Força Nacional de Segurança
Pública;
9.2.4. servidores civis e militares dos estados e do Distrito Federal colocados à disposição da
Força Nacional de Segurança Pública, quando a utilização do pessoal ocorrer para atuação em
atividades de caráter meramente administrativo; e
9.2.5. servidores federais na condição de colaboradores eventuais (Acórdão 505/2006-TCU1ª Câmara), pois estes não estão incluídos no campo de abrangência do referido conceito.
9.3. alertar a Secretaria Executiva e a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes
Eventos do Ministério da Justiça que o descumprimento da determinação poderá ensejar a
aplicação da multa prevista no art. 268, inciso VII, do RI/TCU; e
9.4. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o
fundamentam, aos Ministros de Estado da Justiça, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da
Controladoria-Geral da União, do Esporte e da Casa Civil da Presidência da República.
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10. Ata n° 4/2015 – Plenário.
11. Data da Sessão: 4/2/2015 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0159-04/15-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues (Relator),
Benjamin Zymler, Augusto Nardes, Raimundo Carreiro, José Múcio Monteiro, Bruno Dantas
e Vital do Rêgo.
13.2. Ministro-Substituto convocado: André Luís de Carvalho.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer
Costa.
(Assinado Eletronicamente)
AROLDO CEDRAZ
Presidente
Assinado Eletronicamente)
WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator
Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)
PAULO SOARES BUGARIN
Procurador-Geral

