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DECRETO-LEI Nº 227, DE 28 DE FEVEREIRO 

DE 1967 

▪ Diário Oficial da União - Seção 1 - 28/2/1967, 
Página 2417 
▪ Dá nova redação ao Decreto-Lei nº 1.985 (Código 
de Minas) de 29 de janeiro de 1940. 
▪ Vide Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 9º, § 2º, do Ato Institucional nº 4, de 7 
de dezembro de 1966 e 

CONSIDERANDO, que da experiência de vinte e sete anos 
de aplicação do atual Código de Minas foram colhidos 
ensinamentos qual impende aproveitar; 

CONSIDERANDO que a notória evolução da ciência e da 
tecnologia, nos anos após a 2ª Guerra Mundial, introduziram 
alterações profundas na utilização das substâncias minerais; 

CONSIDERANDO que cumpre atualizar as disposições 
legais salvaguarda dos superiores interesses nacionais, que 
evoluem com o tempo; 

CONSIDERANDO que ao Estado incumbe adaptar as 
normas que regulam atividades especializadas à evolução da 
técnica, a fim de proteger a capacidade competitiva do País 
nos mercados internacionais; 

CONSIDERANDO que, na colimação desses objetivos, é 
oportuno adaptar o direito de mineração à conjuntura; 

CONSIDERANDO, mais, quanto consta da Exposição de 
Motivos número 6-67-GB, de 20 de fevereiro de 1967, dos 
Senhores Ministros das Minas e Energia, Fazenda e 
Planejamento e Coordenação Econômica, 

DECRETA:  
 Preâmbulo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 318 de 

14/3/1967 

CÓDIGO DE MINERAÇÃO 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Compete à União administrar os recursos 
minerais, a indústria de produção mineral e a distribuição, o 
comércio e o consumo de produtos minerais. 

Art. 2º Os regimes de aproveitamento das substâncias 
minerais, para efeito deste Código, são: 

I - regime de concessão, quando depender de portaria de 
concessão do Ministro de Estado de Minas e Energia; 

II - regime de autorização, quando depender de 
expedição de alvará de autorização do Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM; 

III - regime de licenciamento, quando depender de 
licença expedida em obediência a regulamentos 
administrativos locais e de registro da licença no 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM; 

IV - regime de permissão de lavra garimpeira, quando 
depender de portaria de permissão do Diretor-Geral do 
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM; 

V - regime de monopolização, quando, em virtude de lei 
especial, depender de execução direta ou indireta do 
Governo Federal.  

 “Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica 
aos órgãos da administração direta e autárquica da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo-lhes 
permitida a extração de substâncias minerais de emprego 
imediato na construção civil, definidas em Portaria do 
Ministério de Minas e Energia, para uso exclusivo em obras 
públicas por eles executadas diretamente, respeitados os 
direitos minerários em vigor nas áreas onde devam ser 
executadas as obras e vedada a comercialização.  

 Parágrafo único acrescido pela Lei nº 9.827, de 27/8/1999 
Art. 3º Este Código regula: 
I - os direitos sobre as massas individualizadas de 

substâncias minerais ou fósseis, encontradas na superfície ou 
no interior da terra formando os recursos minerais do País; 

II - o regime de seu aproveitamento; e 
III - a fiscalização pelo Governo Federal, da pesquisa, da 

lavra e de outros aspectos da indústria mineral. 
§ 1º Não estão sujeitos aos preceitos deste Código os 

trabalhos de movimentação de terras e de desmonte de 
materiais in natura, que se fizerem necessários à abertura de 
vias de transporte, obras gerais de terraplenagem e de 
edificações, desde que não haja comercialização das terras e 
dos materiais resultantes dos referidos trabalhos e ficando o 
seu aproveitamento restrito à utilização na própria obra.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.314, de 14/11/1996, em 
vigor 60 dias após a publicação 

§ 2º Compete ao Departamento Nacional de Produção 
Mineral - DNPM a execução deste Código e dos diplomas 
legais complementares.  

 Parágrafo único transformado em § 2º pela Lei nº 9.314, 
de 14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 4º Considera-se jazida toda massa individualizada 
de substância mineral ou fóssil, aflorando à superfície ou 
existente no interior da terra, e que tenha valor econômico; 
e mina, a jazida em lavra, ainda que suspensa. 

Art. 5º (Revogado pela Lei nº 9.314, de 14/11/1996, em 
vigor 60 dias após a publicação) 

Art. 6º Classificam-se as minas, segundo a forma 
representativa do direito de lavra, em duas categorias: 

I - mina manifestada, a em lavra, ainda que 
transitoriamente suspensa a 16 de julho de 1934 e que tenha 
sido manifestada na conformidade do art. 10 do Decreto nº 
24.642, de 10 de julho de 1934, e da Lei nº 94, de 10 de 
dezembro de 1935; 

II - mina concedida, quando o direito de lavra é 
outorgado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia.  

 “Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Parágrafo único. Consideram-se partes integrantes da 
mina: 

a) edifícios, construções, máquinas aparelhos e 
instrumentos destinados à mineração e ao beneficiamento 
do produto da lavra, desde que este seja realizado na área de 
concessão da mina; 

b) servidões indispensáveis ao exercício da lavra; 
c) animais e veículos empregados no serviço; 
d) materiais necessários aos trabalhos da lavra, quando 

dentro da área concedida; e 
e) provisões necessárias aos trabalhos da lavra, para um 

período de 120 (cento e vinte) dias. 
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Art. 7º O aproveitamento das jazidas depende de alvará 

de autorização de pesquisa, do Diretor-Geral do DNPM, e de 
concessão de lavra, outorgada pelo Ministro de Estado de 
Minas e Energia. 

Parágrafo único. Independe de concessão do Governo 
Federal o aproveitamento de minas manifestadas e 
registradas, as quais, no entanto, são sujeitas às condições 
que este Código estabelece para a lavra, tributação e 
fiscalização das minas concedidas.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 8º (Revogado pela Lei nº 6.567, de 24/9/1978) 
Art. 9º Far-se-á pelo regime de Matrícula o 

aproveitamento definido e caracterizado como garimpagem, 
faiscação ou cata. 

Art. 10. Reger-se-ão por leis especiais: 
I - as jazidas de substâncias minerais que constituem 

monopólio estatal; 
II - as substâncias minerais ao fósseis de interesse 

arqueológico; 
III - os espécimes minerais ou fósseis, destinados a 

Museus, Estabelecimentos de Ensino e outros fins científicos; 
IV - as águas minerais em fase de lavra; e 
V - as jazidas de águas subterrâneas. 
Art. 11. Serão respeitados, na aplicação dos regimes de 

Autorização, Licenciamento e Concessão:  
 “Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 6.403, de 

15/12/1976 
a) o direito de prioridade à obtenção da autorização de 

pesquisa ou do registro de licença, atribuído ao interessado 
cujo requerimento tenha por objeto área considerada livre, 
para a finalidade pretendida, à data da protocolização do 
pedido no Departamento Nacional da Produção Mineral 
(D.N.P.M.), atendidos os demais requisitos cabíveis, 
estabelecidos neste Código; e  

 Alínea com redação dada pela Lei nº 6.403, de 
15/12/1976 

b) o direito à participação do proprietário do solo nos 
resultados da lavra.  

 Alínea com redação dada pela Lei nº 8.901, de 30/6/1994 
§ 1º A participação de que trata a alínea "b" do caput 

deste artigo será de cinqüenta por cento do valor total 
devido aos Estados, Distrito Federal, Municípios e órgãos da 
administração direta da União, a título de compensação 
financeira pela exploração de recursos minerais, conforme 
previsto no caput do art. 6º da Lei nº 7.990, de 29 de 
dezembro de 1989 e no art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de 
março de 1990.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.901, de 30/6/1994 
§ 2º O pagamento da participação do proprietário do 

solo nos resultados da lavra de recursos minerais será 
efetuado mensalmente, até o último dia útil do mês 
subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela 
taxa de juros de referência, ou outro parâmetro que venha a 
substituí-la.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.901, de 30/6/1994 
§ 3º O não cumprimento do prazo estabelecido no 

parágrafo anterior implicará correção do débito pela 
variação diária da taxa de juros de referência, ou outro 
parâmetro que venha a substituí-la, juros de mora de um por 

cento ao mês e multa de dez por cento aplicada sobre o 
montante apurado.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.901, de 30/6/1994 
Art. 12. O direito de participação de que trata o artigo 

anterior não poderá ser objeto de transferência ou caução 
separadamente do imóvel a que corresponder, mas o 
proprietário deste poderá: 

I - transferir ou caucionar o direito ao recebimento de 
determinadas prestações futuras; 

II - renunciar ao direito. 
Parágrafo único. Os atos enumerados neste artigo 

somente valerão contra terceiros a partir da sua inscrição no 
Registro de Imóveis. 

Art. 13. As pessoas naturais ou jurídicas que exerçam 
atividades de pesquisa, lavra, beneficiamento, distribuição, 
consumo ou industrialização de reservas minerais, são 
obrigadas a facilitar aos agentes do Departamento Nacional 
da Produção Mineral a inspeção de instalações, 
equipamentos e trabalhos, bem como a fornecer-lhes 
informações sobre: 

I - volume da produção e características qualitativas dos 
produtos; 

II - condições técnicas e econômicas da execução dos 
serviços ou da exploração das atividades, mencionadas no 
"caput " deste artigo; 

III - mercados e preços de venda; 
IV - quantidade e condições técnicas e econômicas do 

consumo de produtos minerais. 

CAPÍTULO II 

DA PESQUISA MINERAL 

Art. 14. Entende-se por pesquisa mineral a execução dos 
trabalhos necessários à definição da jazida sua avaliação e a 
determinação exeqüibilidade do seu aproveitamento 
econômico. 

§ 1º A pesquisa mineral compreende, entre outros, os 
seguintes trabalhos de campo e de laboratório: 
levantamentos geológicos pormenorizados da área a 
pesquisar, em escala conveniente; estudos dos afloramentos 
e suas correlações; levantamentos geofísicos e geoquímicos; 
aberturas de escavações visitáveis e execução de sondagens 
no corpo mineral; amostragens sistemáticas; análises físicas 
e químicas das amostras e dos testemunhos de sondagens; e 
ensaio de beneficiamento dos minérios ou das substâncias 
minerais úteis, para obtenção de concentrados de acordo 
com as especificações do mercado ou aproveitamento 
industrial. 

§ 2º A definição da jazida resultará da coordenação, 
correlação e interpretação dos dados colhidos nos trabalhos 
executados, e conduzirá a uma medida das reservas e dos 
teores. 

§ 3º A exeqüibilidade do aproveitamento econômico, 
resultará da análise preliminar dos custos da produção, dos 
fretes e do mercado. 

Art. 15. A autorização de pesquisa será outorgada pelo 
DNPM a brasileiros, pessoa natural, firma individual ou 
empresas legalmente habilitadas, mediante requerimento 
do interessado. 

Parágrafo único. Os trabalhos necessários à pesquisa 
serão executados sob a responsabilidade profissional de 
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engenheiro de minas, ou de geólogo, habilitado ao exercício 
da profissão.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 16. A autorização de pesquisa será pleiteada em 
requerimento dirigido ao Diretor-Geral do DNPM, entregue 
mediante recibo no protocolo do DNPM, onde será 
mecanicamente numerado e registrado, devendo ser 
apresentado em duas vias e conter os seguintes elementos 
de instrução: 

I - nome, indicação da nacionalidade, do estado civil, da 
profissão, do domicílio e do número de inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, do requerente, 
pessoa natural. Em se tratando de pessoa jurídica, razão 
social, número do registro de seus atos constitutivos no 
Órgão de Registro de Comércio competente, endereço e 
número de inscrição no Cadastro Geral dos Contribuintes do 
Ministério da Fazenda; 

II - prova de recolhimento dos respectivos emolumentos; 
III - designação das substâncias a pesquisar; 
IV - indicação da extensão superficial da área objetivada, 

em hectares, e do Município e Estado em que se situa; 
V - memorial descritivo da área pretendida, nos termos a 

serem definidos em portaria do Diretor-Geral do DNPM; 
VI - planta de situação, cuja configuração e elementos de 

informação serão estabelecidos em portaria do Diretor-Geral 
do DNPM; 

VII - plano dos trabalhos de pesquisa, acompanhado do 
orçamento e cronograma previstos para sua execução. 

§ 1º O requerente e o profissional responsável poderão 
ser interpelados pelo DNPM para justificarem o plano de 
pesquisa e o orçamento correspondente referidos no inciso 
VII deste artigo, bem como a disponibilidade de recursos. 

§ 2º Os trabalhos descritos no plano de pesquisa servirão 
de base para a avaliação judicial da renda pela ocupação do 
solo e da indenização devida ao proprietário ou posseiro do 
solo, não guardando nenhuma relação com o valor do 
orçamento apresentado pelo interessado no referido plano 
de pesquisa. 

§ 3º Os documentos a que se referem os incisos V, VI e 
VII deste artigo deverão ser elaborados sob a 
responsabilidade técnica de profissional legalmente 
habilitado.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 17. Será indeferido de plano pelo Diretor-Geral do 
DNPM o requerimento desacompanhado de qualquer dos 
elementos de instrução referidos nos incisos I a VII do artigo 
anterior. 

§ 1º Será de sessenta dias, a contar da data da 
publicação da respectiva intimação no Diário Oficial da 
União, o prazo para cumprimento de exigências formuladas 
pelo DNPM sobre dados complementares ou elementos 
necessários à melhor instrução do processo. 

§ 2º Esgotado o prazo de que trata o parágrafo anterior, 
sem que haja o requerente cumprido a exigência, o 
requerimento será indeferido pelo Diretor-Geral do DNPM.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 18. A área objetivada em requerimento de 
autorização e pesquisa ou de registro de licença será 

considerada livre, desde que não se enquadre em quaisquer 
das seguintes hipóteses: 

I - se a área estiver vinculada a autorização de pesquisa, 
registro de licença, concessão da lavra, manifesto de mina ou 
permissão de reconhecimento geológico; 

II - se a área for objeto de pedido anterior de autorização 
de pesquisa, salvo se este estiver sujeito a indeferimento, aos 
seguintes casos: 

a) por enquadramento na situação prevista no caput do 
artigo anterior, e no § 1º deste artigo; e 

b) por ocorrência, na data da protocolização do pedido, 
de impedimento à obtenção do título pleiteado, decorrente 
das restrições impostas no parágrafo único do Art. 23 e no 
Art. 26 deste Código; 

III - se a área for objeto de requerimento anterior de 
registro de licença, ou estiver vinculada a licença, cujo 
registro venha a ser requerido dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias de sua expedição; 

IV - se a área estiver vinculada a requerimento de 
renovação de autorização de pesquisa, tempestivamente 
apresentado, e pendente de decisão; 

V - se a área estiver vinculada a autorização de pesquisa, 
com relatório dos respectivos trabalhos tempestivamente 
apresentado, e pendente de decisão; 

VI - se a área estiver vinculada a autorização de pesquisa, 
com relatório dos respectivos trabalhos aprovado, e na 
vigência do direito de requerer a concessão da lavra, 
atribuído nos termos do Art. 31 deste Código. 

§ 1º Não estando livre a área pretendida, o 
requerimento será indeferido por despacho do Diretor-Geral 
do Departamento Nacional da Produção Mineral (D.N.P.M.), 
assegurada ao interessado a restituição de uma das vias das 
peças apresentadas em duplicata, bem como dos 
documentos públicos, integrantes da respectiva instrução. 

§ 2º Ocorrendo interferência parcial da área objetivada 
no requerimento, como área onerada nas circunstâncias 
referidas nos itens I a VI deste artigo, e desde que a 
realização da pesquisa, ou a execução do aproveitamento 
mineral por licenciamento, na parte remanescente, seja 
considerada técnica e economicamente viável, a juízo do 
Departamento Nacional da Produção Mineral - D.N.P.M. - 
será facultada ao requerente a modificação do pedido para 
retificação da área originalmente definida, procedendo-se, 
neste caso, de conformidade com o disposto nos §§ 1º e 2º 
do artigo anterior.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 6.403, de 
15/12/1976 

Art. 19. Do despacho que indeferir o pedido de 
autorização de pesquisa ou de sua renovação, caberá pedido 
de reconsideração, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
da publicação do despacho no Diário Oficial da União. 

§ 1º Do despacho que indeferir o pedido de 
reconsideração, caberá recurso ao Ministério das Minas e 
Energia, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação 
do despacho no Diário Oficial da União. 

§ 2º A interposição do pedido de reconsideração sustará 
a tramitação de requerimento de autorização de pesquisa 
que, objetivando área abrangida pelo requerimento 
concernente ao despacho recorrido, haja sido protocolizado 
após o indeferimento em causa, até que seja decidido o 
pedido de reconsideração ou o eventual recurso. 
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§ 3º Provido o pedido de reconsideração ou o recurso, 

caberá o indeferimento do requerimento de autorização de 
pesquisa superveniente, de que trata o parágrafo anterior.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 6.403, de 
15/12/1976 

Art. 20. A autorização de pesquisa importa nos 
seguintes pagamentos: 

I - pelo interessado, quando do requerimento de 
autorização de pesquisa, de emolumentos em quantia 
equivalente a duzentas e setenta vezes a expressão 
monetária UFIR, instituída pelo art. 1º da Lei nº 8.383, de 30 
de dezembro de 1991; 

II - pelo titular de autorização de pesquisa, até a entrega 
do relatório final dos trabalhos ao DNPM, de taxa anual, por 
hectare, admitida a fixação em valores progressivos em 
função da substância mineral objetivada, extensão e 
localização da área e de outras condições, respeitado o valor 
máximo de duas vezes a expressão monetária UFIR, instituída 
pelo art. 1º da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991. 

§ 1º O Ministro de Estado de Minas e Energia, 
relativamente à taxa de que trata o inciso II do caput deste 
artigo, estabelecerá, mediante portaria, os valores, os prazos 
de recolhimento e demais critérios e condições de 
pagamento. 

§ 2º Os emolumentos e a taxa referidos, 
respectivamente, nos incisos I e II do caput deste artigo, 
serão recolhidos ao Banco do Brasil S.A. e destinados ao 
DNPM, nos termos do inciso III do caput do art. 5º da Lei nº 
8.876, de 2 de maio de 1994. 

§ 3º O não pagamento dos emolumentos e da taxa de 
que tratam, respectivamente, os incisos I e II do caput deste 
artigo, ensejará, nas condições que vierem a ser 
estabelecidas em portaria do Ministro de Estado de Minas e 
Energia, a aplicação das seguintes sanções: 

I - tratando-se de emolumentos, indeferimento de plano 
e conseqüente arquivamento do requerimento de 
autorização de pesquisa; 

II - tratando-se de taxa: 
a) multa, no valor máximo previsto no art. 64; 
b) nulidade ex officio do alvará de autorização de 

pesquisa, após imposição de multa.  
 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 

14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 
Art. 21. (Revogado pela Lei nº 9.314, de 14/11/1996, em 

vigor 60 dias após a publicação) 
Art. 22. A autorização de pesquisa será conferida nas 

seguintes condições, além das demais constantes deste 
Código: 

I - o título poderá ser objeto de cessão ou transferência, 
desde que o cessionário satisfaça os requisitos legais 
exigidos. Os atos de cessão e transferência só terão validade 
depois de devidamente averbados no DNPM; 

II - é admitida a renúncia à autorização, sem prejuízo do 
cumprimento, pelo titular, das obrigações decorrentes deste 
Código, observado o disposto no inciso V deste artigo, parte 
final, tornando-se operante o efeito da extinção do título 
autorizativo na data da protocolização do instrumento de 
renúncia, com a desoneração da área, na forma do art. 26 
deste Código; 

III - o prazo de validade da autorização não será inferior 
a um ano, nem superior a três anos, a critério do DNPM, 

consideradas as características especiais da situação da área 
e da pesquisa mineral objetivada, admitida a sua 
prorrogação, sob as seguintes condições: 

a) a prorrogação poderá ser concedida, tendo por base a 
avaliação do desenvolvimento dos trabalhos, conforme 
critérios estabelecidos em portaria do Diretor-Geral do 
DNPM; 

b) a prorrogação deverá ser requerida até sessenta dias 
antes de expirar-se o prazo da autorização vigente, devendo 
o competente requerimento ser instruído com um relatório 
dos trabalhos efetuados e justificativa do prosseguimento da 
pesquisa; 

c) a prorrogação independe da expedição de novo alvará, 
contando-se o respectivo prazo a partir da data da 
publicação, no Diário Oficial da União, do despacho que a 
deferir; 

IV - o titular da autorização responde, com exclusividade, 
pelos danos causados a terceiros, direta ou indiretamente 
decorrentes dos trabalhos de pesquisa; 

V - o titular da autorização fica obrigado a realizar os 
respectivos trabalhos de pesquisa, devendo submeter à 
aprovação do DNPM, dentro do prazo de vigência do alvará, 
ou de sua renovação, relatório circunstanciado dos 
trabalhos, contendo os estudos geológicos e tecnológicos 
quantificativos da jazida e demonstrativos da exeqüibilidade 
técnico-econômica da lavra, elaborado sob a 
responsabilidade técnica de profissional legalmente 
habilitado. Excepcionalmente, poderá ser dispensada a 
apresentação do relatório, na hipótese de renúncia à 
autorização de que trata o inciso II deste artigo, conforme 
critérios fixados em portaria do Diretor-Geral do DNPM, caso 
em que não se aplicará o disposto no § 1º deste artigo. 

§ 1º A não apresentação do relatório referido no inciso 
V deste artigo sujeita o titular à sanção de multa, calculada à 
razão de uma UFIR por hectare da área outorgada para 
pesquisa. 

§ 2º É admitida, em caráter excepcional, a extração de 
substâncias minerais em área titulada, antes da outorga da 
concessão de lavra, mediante prévia autorização do DNPM, 
observada a legislação ambiental pertinente.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 23. Os estudos referidos no inciso V do art. 22 
concluirão pela: 

I - exeqüibilidade técnico-econômica da lavra; 
II - inexistência de jazida; 
III - inexeqüibilidade técnico-econômica da lavra em face 

da presença de fatores conjunturais adversos, tais como: 
a) inexistência de tecnologia adequada ao 

aproveitamento econômico da substância mineral; 
b) inexistência de mercado interno ou externo para a 

substância mineral.  
 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 

14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 
Art. 24. A retificação de alvará de pesquisa, a ser 

efetivada mediante despacho publicado no Diário Oficial da 
União, não acarreta modificação no prazo original, salvo se, 
a juízo do DNPM, houver alteração significativa no polígono 
delimitador da área. .  

 “Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 
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Parágrafo único. Na hipótese de que trata a parte final 

do caput deste artigo, será expedido alvará retificador, 
contando-se o prazo de validade da autorização a partir da 
data da publicação, no Diário Oficial da União, do novo título.  

 Parágrafo único acrescido pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 25. As autorizações de pesquisa ficam adstritas às 
áreas máximas que forem fixadas em Portaria do Diretor-
Geral do DNPM.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 26. A área desonerada por publicação de despacho 
no Diário Oficial da União ficará disponível pelo prazo de 
sessenta dias, para fins de pesquisa ou lavra, conforme 
dispuser portaria do Ministro de Estado de Minas e Energia. 

§ 1º Salvo quando dispuser diversamente o despacho 
respectivo, a área desonerada na forma deste artigo ficará 
disponível para pesquisa. 

§ 2º O Diretor-Geral do DNPM poderá estabelecer 
critérios e condições específicos a serem atendidos pelos 
interessados no processo de habilitação às áreas disponíveis 
nos termos deste artigo. 

§ 3º Decorrido o prazo fixado neste artigo, sem que 
tenha havido pretendentes, a área estará livre para fins de 
aplicação do direito de prioridade de que trata a alínea a do 
art. 11. 

§ 4º As vistorias realizadas pelo DNPM, no exercício da 
fiscalização dos trabalhos de pesquisa e lavra de que trata 
este Código, serão custeadas pelos respectivos interessados, 
na forma do que dispuser portaria do Diretor-Geral da 
referida autarquia.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá 
realizar os trabalhos respectivos, e também as obras e 
serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio 
público ou particular, abrangidos pelas áreas a pesquisar, 
desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros 
uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização 
pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos 
trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras: 

I - A renda não poderá exceder ao montante do 
rendimento líquido máximo da propriedade, referido à 
extensão da área a ser realmente ocupada. 

II - A indenização por danos causados não poderá 
exceder o valor venal da propriedade na extensão da área 
efetivamente ocupada pelos trabalhos de pesquisa, salvo no 
caso previsto no inciso seguinte. 

III - Quando os danos forem de molde a inutilizar para fins 
agrícolas e pastorís toda a propriedade em que estiver 
encravada a área necessária aos trabalhos de pesquisa, a 
indenização correspondente a tais danos poderá atingir o 
valor venal máximo de toda a propriedade. 

IV - Os valores venais a que se referem os incisos II e III 
serão obtidos por comparação com valores venais de 
propriedade da mesma espécie, na mesma região. 

V - No caso de terrenos públicos, é dispensado o 
pagamento da renda, ficando o titular da pesquisa sujeito 
apenas ao pagamento relativo a danos e prejuízos. 

VI - Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da 
transcrição do título de autorização, não juntar ao respectivo 

processo prova de acordo com os proprietários ou posseiros 
do solo acerca da renda e indenização de que trata este 
artigo, o Diretor-Geral do D.N.P.M., dentro de 3 (três) dias 
dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde 
estiver situada a jazida, cópia do referido título. 

VII - Dentro de 15 (quinze) dias, a partir da data do 
recebimento desta comunicação, o Juiz mandará proceder à 
avaliação da renda e dos danos e prejuízos a que se refere 
este artigo, na forma prescrita no Código de Processo Civil. 

VIII - O Promotor de Justiça da Comarca será citado para 
os termos da ação, como representante da União. 

IX - A avaliação será julgada pelo Juiz no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, contados da data do despacho a que se 
refere o inciso VII, não tendo feito suspensivo os recursos 
que forem apresentados. 

X - As despesas judiciais com o processo de avaliação 
serão pagas pelo titular da autorização de pesquisa. 

XI - Julgada a avaliação, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, 
intimará o titular a depositar quantia correspondente ao 
valor da renda de 2 (dois) anos e a caução para pagamento 
da indenização. 

XII - Feitos esses depósitos o Juiz dentro de 8 (oito) dias, 
intimará os proprietários ou posseiros do solo a permitirem 
os trabalhos de pesquisa, comunicará seu despacho ao 
Diretor-Geral do D.N.P.M. e, mediante requerimento do 
titular da Pesquisa, às autoridades policiais locais, para 
garantirem a execução dos trabalhos. 

XIII - Se o prazo da pesquisa for prorrogado, o Diretor-
Geral do DNPM o comunicará ao Juiz, no prazo e condições 
indicadas no incisos VI deste artigo. 

XIV - Dentro de 8 (oito) dias do recebimento da 
comunicação a que se refere o inciso anterior, o Juiz intimará 
o titular da pesquisa a depositar nova quantia 
correspondente ao valor da renda relativa ao prazo de 
prorrogação. 

XV - Feito esse depósito, o Juiz intimará os proprietários 
ou posseiros do solo, dentro de 8 (oito) dias, a permitirem a 
continuação dos trabalhos de pesquisa no prazo da 
prorrogação, e comunicará seu despacho ao Diretor-Geral do 
D.N.P.M. e às autoridades locais. 

XVI - Concluídos os trabalhos de pesquisa, o titular da 
respectiva autorização e o Diretor-Geral do DNPM 
comunicarão o fato ao Juiz, a fim de ser encerrada a ação 
judicial referente ao pagamento das indenizações e da renda. 

Art. 28. Antes de encerrada a ação prevista no artigo 
anterior, as partes que se julgarem lesadas poderão requerer 
ao Juiz se lhes faça justiça. 

Art. 29. O titular da autorização de pesquisa é obrigado, 
sob pena de sanções: 

I - A iniciar os trabalhos de pesquisa: 
a) dentro de 60 (sessenta) dias da publicação do Alvará 

de Pesquisa no Diário Oficial da União, se o titular for o 
proprietário do solo, ou tiver ajustado com este o valor e a 
forma de pagamento das indenizações a que se refere a Art. 
27 deste Código; ou, 

b) dentro de 60 (sessenta) dias do ingresso judicial na 
área de pesquisa, quando a avaliação da indenização pela 
ocupação e danos causados processar-se em juízo. 

II - A não interromper os trabalhos, sem justificativa, 
depois de iniciados, por mais de 3 (três) meses consecutivos, 
ou por 120 dias acumulados e não consecutivos.  
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 Inciso com redação dada pelo Decreto-Lei nº 318, de 

14/3/1967 
Parágrafo único. O início ou reinício, bem como as 

interrupções de trabalho, deverão ser prontamente 
comunicados ao D.N.P.M., bem como a ocorrência de outra 
substância mineral útil, não constante do alvará de 
autorização. 

Art. 30. Realizada a pesquisa e apresentado o relatório 
exigido nos termos do inciso V do art. 22, o DNPM verificará 
sua exatidão e, à vista de parecer conclusivo, proferirá 
despacho de: 

I - aprovação do relatório, quando ficar demonstrada a 
existência de jazida; 

II - não aprovação do relatório, quando ficar constatada 
insuficiência dos trabalhos de pesquisa ou deficiência técnica 
na sua elaboração; 

III - arquivamento do relatório, quando ficar 
demonstrada a inexistência de jazida, passando a área a ser 
livre para futuro requerimento, inclusive com acesso do 
interessado ao relatório que concluiu pela referida 
inexistência de jazida; 

IV - sobrestamento da decisão sobre o relatório, quando 
ficar caracterizada a impossibilidade temporária da 
exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, conforme 
previsto no inciso III do art. 23. 

§ 1º Na hipótese prevista no inciso IV deste artigo, o 
DNPM fixará prazo para o interessado apresentar novo 
estudo da exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, sob 
pena de arquivamento do relatório. 

§ 2º Se, no novo estudo apresentado, não ficar 
demonstrada a exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, o 
DNPM poderá conceder ao interessado, sucessivamente, 
novos prazos, ou colocar a área em disponibilidade, na forma 
do art. 32, se entender que terceiro poderá viabilizar a 
eventual lavra. 

§ 3º Comprovada a exeqüibilidade técnico-econômica da 
lavra, o DNPM proferirá, ex officio ou mediante provocação 
do interessado, despacho de aprovação do relatório.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 31. O titular, uma vez aprovado o Relatório, terá 1 
(um) ano para requerer a concessão de lavra, e, dentro deste 
prazo, poderá negociar seu direito a essa concessão, na 
forma deste Código. 

Parágrafo único. O DNPM poderá prorrogar o prazo 
referido no caput , por igual período, mediante solicitação 
justificada do titular, manifestada antes de findar-se o prazo 
inicial ou a prorrogação em curso.  

 Parágrafo único acrescido pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 32. Findo o prazo do artigo anterior, sem que o 
titular, ou seu sucessor, haja requerido concessão da lavra, 
caducará seu direito, cabendo ao Diretor-Geral do 
Departamento Nacional da Produção Mineral - D.N.P.M. - 
mediante Edital publicado no Diário Oficial da União, declarar 
a disponibilidade da jazida pesquisada, para fins de 
requerimento da concessão da lavra. 

§ 1º O Edital estabelecerá os requisitos especiais a serem 
atendidos pelos requerentes da concessão de lavra, 
consoante as peculiaridades de cada caso. 

§ 2º Para determinação da prioridade à outorga da 
concessão de lavra, serão, conjuntamente, apreciados os 
requerimentos protocolizados dentro do prazo que for 
convenientemente fixado no Edital, definindo-se, dentre 
estes, como prioritário, o pretendente que a juízo do 
Departamento Nacional da Produção Mineral - D.N.P.M. - 
melhor atender aos interesses específicos do setor 
minerário.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 6.403, de 
15/12/1976 

Art. 33. Para um conjunto de autorizações de pesquisa 
da mesma substância mineral em áreas contíguas, ou 
próximas, o titular ou titulares, das autorizações, poderão, a 
critério do D.N.P.M., apresentar um plano único de pesquisa 
e também um só Relatório dos trabalhos executados, 
abrangendo todo o conjunto. 

Art. 34. Sempre que o Governo cooperar com a titular 
da autorização nos trabalhos de pesquisa, será reembolsado 
das despesas, de acordo com as condições estipuladas no 
ajuste de cooperação técnica celebrado entre o D.N.P.M. e o 
titular. 

Art. 35. A importância correspondente às despesas 
reembolsadas a que se refere o artigo anterior, será 
recolhida ao Banco do Brasil S.A., pelo titular, à conta do 
"Fundo Nacional de Mineração - Parte Disponível". 

CAPÍTULO III 

DA LAVRA 

Art. 36. Entende-se por lavra, o conjunto de operações 
coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da 
jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que 
contiver, até o beneficiamento das mesmas. 

Art. 37. Na outorga da lavra, serão observadas as 
seguintes condições: 

I - a jazida deverá estar pesquisada, com o Relatório 
aprovado pelo D.N.P.M.; 

II - a área de lavra será a adequada à condução técnico-
econômica dos trabalhos de extração e beneficiamento, 
respeitados os limites da área de pesquisa. 

Parágrafo único. Não haverá restrições quanto ao 
número de concessões outorgadas a uma mesma empresa.  

 Parágrafo único com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 38. O requerimento de autorização de lavra será 
dirigido ao Ministro das Minas e Energia, pelo titular da 
autorização de pesquisa, ou seu sucessor, e deverá ser 
instruído com os seguintes elementos de informação e 
prova: 

I - certidão de registro, no Departamento Nacional de 
Registro do Comércio, da entidade constituída;  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

II - designação das substâncias minerais a lavrar, com 
indicação do Alvará de Pesquisa outorgado, e de aprovação 
do respectivo Relatório; 

III - denominação e descrição da localização do campo 
pretendido para a lavra, relacionando-o, com precisão e 
clareza, aos vales dos rios ou córregos, constantes de mapas 
ou plantas de notória autenticidade e precisão, e estradas de 
ferro e rodovias, ou, ainda, a marcos naturais ou acidentes 
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topográficos de inconfundível determinação; suas 
confrontações com autorizações de pesquisa e concessões 
de lavra vizinhas, se as houver, e indicação do Distrito, 
Município, Comarca e Estado, e, ainda, nome e residência 
dos proprietários do solo ou posseiros; 

IV - definição gráfica da área pretendida, delimitada por 
figura geométrica formada, obrigatoriamente, por 
segmentos de retas com orientação Norte-Sul e Leste-Oeste 
verdadeiros, com 2 (dois) de seus vértices, ou 
excepcionalmente (um), amarrado a ponto fixo e 
inconfundível do terreno, sendo os vetores de amarração 
definidos por seus comprimentos e rumos verdadeiros, e 
configuradas, ainda, as propriedades territoriais por ela 
interessadas, com os nomes dos respectivos superficiários, 
além de planta de situação; 

V - servidões de que deverá gozar a mina; 
VI - plano de aproveitamento econômico da jazida, com 

descrição das instalações de beneficiamento; 
VII - prova de disponibilidade de fundos ou da existência 

de compromissos de financiamento, necessários para 
execução do plano de aproveitamento econômico e 
operação da mina. 

Parágrafo único. Quando tiver por objeto área situada 
na faixa de fronteira, a concessão de lavra fica ainda sujeita 
aos critérios e condições estabelecidas em lei.  

 Parágrafo único com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 39. O plano de aproveitamento econômico da jazida 
será apresentado em duas vias e constará de: 

I - Memorial explicativo; 
II - Projetos ou anteprojetos referentes; 
a) ao método de mineração a ser adotado, fazendo 

referência à escala de produção prevista inicialmente e à sua 
projeção; 

b) à iluminação, ventilação, transporte, sinalização e 
segurança do trabalho, quando se tratar de lavra 
subterrânea; 

c) ao transporte na superfície e ao beneficiamento e 
aglomeração do minério; 

d) às instalações de energia, de abastecimento de água e 
condicionamento de ar; 

e) à higiene da mina e dos respectivos trabalhos; 
f) às moradias e suas condições de habitabilidade para 

todos os que residem no local da mineração; 
g) às instalações de captação e proteção das fontes, 

adução, distribuição e utilização da água, para as jazidas da 
Classe VIII. 

Art. 40. O dimensionamento das instalações e 
equipamentos previstos no plano de aproveitamento 
econômico da jazida, deverá ser condizente com a produção 
justificada no Memorial Explicativo, e apresentar previsão 
das ampliações futuras. 

Art. 41. O requerimento será numerado e registrado, 
cronologicamente, no D.N.P.M., por processo mecânico 
sendo juntado ao processo que autorizou a respectiva 
pesquisa. 

§ 1º Ao interessado será fornecido recibo com as 
indicações do protocolo e menção dos documentos 
apresentados. 

§ 2º Quando necessário cumprimento de exigências para 
melhor instrução do processo, terá o requerente o prazo de 
60 (sessenta) dias para satisfazê-las. 

§ 3º Poderá esse prazo ser prorrogado, até igual período, 
a juízo do Diretor-Geral do DNPM, desde que requerido 
dentro do prazo concedido para cumprimento das 
exigências.  

 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

§ 4º Se o requerente deixar de atender, no prazo 
próprio, as exigências formuladas para melhor instrução do 
processo, o pedido será indeferido, devendo o DNPM 
declarar a disponibilidade da área, para fins de requerimento 
de concessão de lavra, na forma do art. 32.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.314, de 14/11/1996, em 
vigor 60 dias após a publicação 

Art. 42. A autorização será recusada, se a lavra for 
considerada prejudicial ao bem público ou comprometer 
interesses que superem a utilidade da explorarão industrial, 
a juízo do Governo. Neste último caso, o pesquisador terá 
direito de receber do Governo a indenização das despesas 
feitas com os trabalhos de pesquisa, uma vez que haja sido 
aprovado o relatório. 

Art. 43. A concessão de lavra terá por título uma portaria 
assinada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 44. O titular da concessão de lavra requererá ao 
DNPM a Posse da Jazida, dentro de noventa dias a contar da 
data da publicação da respectiva portaria no Diário Oficial da 
União. 

Parágrafo único. O titular pagará uma taxa de 
emolumentos correspondente a quinhentas UFIR.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 45. A Imissão de Posse processar-se-á de modo 
seguinte: 

I - serão intimados, por meio de ofício ou telegrama, os 
concessionários das minas limítrofes, se as houver, com 8 
(oito) dias de antecedência, para que por si ou seus 
representantes possam presenciar o ato, e, em especial, 
assistir à demarcação; e 

II - no dia e hora determinados, serão fixados, 
definitivamente, os marcos dos limites da jazida que o 
concessionário terá para esse fim preparado, colocados 
precisamente nos pontos indicados no Decreto de 
Concessão, dando-se, em seguida, ao concessionário, a Posse 
da jazida. 

§ 1º Do que ocorrer, o representante do D.N.P.M. lavrará 
termo, que assinará com o titular da lavra, testemunhas e 
concessionários das minas limítrofes, presentes ao ato; 

§ 2º Os marcos deverão ser conservados bem visíveis e 
só poderão ser mudados com autorização expressa do 
D.N.P.M. 

Art. 46. Caberá recurso ao Ministro das Minas e Energia 
contra a Imissão de Posse, dentro de 15 (quinze) dias, 
contados da data do ato de imissão. 

Parágrafo único. o recurso, se provido, anulará a 
Imissão de Posse. 
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Art. 47. Ficará obrigado o titular da concessão, além das 

condições gerais que constam deste Código, ainda, às 
seguintes, sob pena de sanções previstas no Capítulo V; 

I - Iniciar os trabalhos previstos no plano de lavra, dentro 
do prazo de 6 (seis) meses, contados da data da publicação 
do Decreto de Concessão no Diário Oficial da União, salvo 
motivo de força maior, a juízo do DNPM. 

II - Lavrar a jazida de acordo com o plano de lavra 
aprovado pelo D.N.P.M., e cuja segunda via, devidamente 
autenticada, deverá ser mantida no local da mina. 

III - Extrair somente as substâncias minerais indicadas no 
Decreto de Concessão. 

IV - Comunicar imediatamente ao D.N.P.M. o 
descobrimento de qualquer outra substância mineral não 
incluída no Decreto de Concessão. 

V - Executar os trabalhos de mineração com observância 
das normas regulamentares. 

VI - Confiar, obrigatoriamente, a direção dos trabalhos de 
lavra a técnico legalmente habilitado ao exercício da 
profissão. 

VII - Não dificultar ou impossibilitar, por lavra ambiciosa, 
o aproveitamento ulterior da jazida. 

VIII - Responder pelos danos e prejuízos a terceiros, que 
resultarem, direta ou indiretamente, da lavra. 

IX - Promover a segurança e a salubridade das habitações 
existentes no local. 

X - Evitar o extravio das águas e drenar as que possam 
ocasionar danos e prejuízos aos vizinhos. 

XI - Evitar poluição do ar, ou da água, que possa resultar, 
dos trabalhos de mineração. 

XII - Proteger e conservar as Fontes, bem como utilizar as 
águas segundo os preceitos técnicos, quando se tratar de 
lavra de jazida da Classe VIII. 

XIII - Tomar as providências indicadas pela fiscalização 
dos órgãos federais. 

XIV - Não suspender os trabalhos de lavra, sem prévia 
comunicação ao D.N.P.M. 

XV - Manter a mina em bom estado no caso de suspensão 
temporária dos trabalhos de lavra, de modo a permitir a 
retomada das operações. 

XVI - Apresentar ao Departamento Nacional da Produção 
Mineral - D.N.P.M - até o dia 15 (quinze) de março de cada 
ano, relatório das atividades realizadas no ano anterior.  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 6.403, de 15/12/1976 
Parágrafo único. Para o aproveitamento, pelo 

concessionário de lavra, de substâncias referidas no item IV, 
deste artigo, será necessário aditamento ao seu título de 
lavra. 

Art. 48. Considera-se ambiciosa, a lavra conduzida sem 
observância do plano pré-estabelecido, ou efetuada de 
modo a impossibilitar o ulterior aproveitamento econômico 
da jazida. 

Art. 49. Os trabalhos de lavra, uma vez iniciados, não 
poderão ser interrompidos por mais de 6 (seis) meses 
consecutivos, salvo motivo comprovado de força maior. 

Art. 50. O Relatório Anual das atividades realizadas no 
ano anterior deverá conter, entre outros, dados sobre os 
seguintes tópicos: 

I - Método de lavra, transporte e distribuição no mercado 
consumidor, das substâncias minerais extraídas. 

II - Modificações verificadas nas reservas, características 
das substâncias minerais produzidas, inclusive o teor mínimo 
economicamente compensador e a relação observada entre 
a substância útil e o estéril. 

III - Quadro mensal, em que figurem, pelo menos, os 
elementos de: produção, estoque, preço médio de venda, 
destino do produto bruto e do beneficiado, recolhimento do 
Imposto Único e o pagamento do Dízimo do proprietário. 

IV - Número de trabalhadores da mina e do 
beneficiamento. 

V - Investimentos feitos na mina nos trabalhos de 
pesquisa. 

VI - Balanço anual da Empresa. 
Art. 51. Quando o melhor conhecimento da jazida 

obtido durante os trabalhos de lavra, justificar mudanças no 
plano de aproveitamento econômico, ou as condições do 
mercado exigirem modificações na escala de produção, 
deverá o concessionário propor as necessárias alterações ao 
D.N.P.M., para exame e eventual provação do novo plano. 

Art. 52. A lavra, praticada em desacordo com o plano 
aprovado pelo D.N.P.M., sujeita o concessionário a sanções 
que podem ir gradativamente da advertência à caducidade. 

Art. 53. A critério do D.N.P.M., várias concessões de 
lavra de um mesmo titular e da mesma substância mineral, 
em área de um mesmo jazimento ou zona mineralizada, 
poderão ser reunidas em uma só unidade e mineração, sob a 
denominação de Grupamento Mineiro. 

Parágrafo único. O concessionário de um Grupamento 
Mineiro, a juízo do D.N.P.M. poderá concentrar as atividades 
da lavra em uma ou algumas das concessões agrupadas, 
contando que a intensidade da lavra seja compatível com a 
importância da reserva total das jazidas agrupadas. 

Art. 54. Em zona que tenha sido declarada Reserva 
Nacional de determinada substância mineral, o Governo 
poderá autorizar pesquisa ou lavra de outra substância 
mineral, sempre que os trabalhas relativos à autorização 
solicitada forem compatíveis e independentes dos referentes 
à substância da Reserva e mediante condições especiais, de 
conformidade com os interesses da União e da economia 
nacional. 

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-
se também a áreas específicas que estiverem sendo objeto 
de pesquisa ou de lavra sob regime de monopólio. 

Art. 55. Subsistirá a Concessão quanto aos direitos, 
obrigações, limitações e efeitos dela decorrentes, quando o 
concessionário a alienar ou gravar, na forma da lei. 

§ 1º Os atos de alienação ou oneração só terão validade 
depois de averbados no DNPM.  

 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

§ 2º A concessão de lavra somente é transmissível a 
quem for capaz de exercê-la de acordo com as disposições 
deste Código.  

 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 7.085, de 
21/12/1982 

§ 3º As dívidas e gravames constituídos sobre a 
concessão resolvem-se com extinção desta, ressalvada a 
ação pessoal contra o devedor.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 7.085, de 21/12/1982 
§ 4º Os credores não têm ação alguma contra o novo 

titular da concessão extinta, salvo se esta, por qualquer 
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motivo, voltar ao domínio do primitivo concessionário 
devedor.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 7.085, de 21/12/1982 
Art. 56. A concessão de lavra poderá ser desmembrada 

em duas ou mais concessões distintas, a juízo do 
Departamento Nacional da Produção Mineral - D.N.P.M., se 
o fracionamento não comprometer o racional 
aproveitamento da jazida e desde que evidenciadas a 
viabilidade técnica, a economicidade do aproveitamento 
autônomo das unidades mineiras resultantes e o incremento 
da produção da jazida. 

Parágrafo único. O desmembramento será pleiteado 
pelo concessionário, conjuntamente com os pretendentes às 
novas concessões, se for o caso, em requerimento dirigido ao 
Ministro das Minas e Energia, entregue mediante recibo no 
Protocolo do D.N.P.M., onde será mecanicamente numerado 
e registrado, devendo conter, além de memorial justificativo, 
os elementos de instrução referidos no art. 38 deste Código, 
relativamente a cada uma das concessões propostas.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 7.085, de 
21/12/1982 

Art. 57. No curso de qualquer medida judicial não 
poderá haver embargo ou sequestro que resulte em 
interrupção dos trabalhos de lavra. 

Art. 58. Poderá o titular da portaria de concessão de 
lavra, mediante requerimento justificado ao Ministro de 
Estado de Minas e Energia, obter a suspensão temporária da 
lavra, ou comunicar a renúncia ao seu título.  

 “Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

§ 1º Em ambos os casos, o requerimento será 
acompanhado de um relatório dos trabalhos efetuados e do 
estado da mina, e suas possibilidades futuras. 

§ 2º Somente após verificação "in loco" por um de seus 
técnicos, emitirá o D.N.P.M. parecer conclusivo para decisão 
do Ministério das Minas e Energia. 

§ 3º Não aceitas as razões da suspensão dos trabalhos, 
ou efetivada a renuncia, caberá ao D.N.P.M. sugerir ao 
Ministro das Minas e Energia medidas que se fizerem 
necessárias à continuação dos trabalhos e a aplicação de 
sanções, se for o caso. 

CAPÍTULO IV 

DAS SERVIDÕES 

Art. 59. Ficam sujeitas a servidões de solo e subsolo, 
para os fins de pesquisa ou lavra, não só a propriedade onde 
se localiza a jazida, como as limítrofes. 

Parágrafo único. Instituem-se servidões para: 
a) construção de oficinas, instalações, obras acessórias e 

moradias; 
b) abertura de vias de transporte e linhas de 

comunicação; 
c) captação e adução de água necessária aos serviços de 

mineração e ao pessoal; 
d) transmissão de energia elétrica; 
e) escoamento das águas da mina do engenho de 

beneficiamento; 
f) abertura de passagem de pessoal e material de 

conduto de ventilação de energia elétrica; 

g) utilização das aguadas sem prejuízo das atividades pré-
existentes; e 

h) bota-fora do material desmontado e dos refugos do 
engenho.  

 Primitivo art. 60 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 60. Instituem-se as Servidões mediante indenização 
previa do valor do terreno ocupado e dos prejuízos 
resultantes dessa ocupação. 

§ 1º Não havendo acordo entre as partes, o pagamento 
será feito mediante depósito judicial da importância fixada 
para indenização, através de vistoria ou perícia com 
arbitramento inclusive da renda pela ocupação, seguindo-se 
o competente mandado de imissão de posse na área, se 
necessário. 

§ 2º O cálculo da indenização e dos danos a serem pagos 
pelo titular da autorização de pesquisa ou concessão de 
lavra, ao proprietário do solo ou ao dono das benfeitorias, 
obedecerá as prescrições contidas no Art. 27 deste Código, e 
seguirá o rito estabelecido em Decreto do Governo Federal.  

 Primitivo art. 61 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 61. Se, por qualquer motivo independente da 
vontade do indenizado, a indenização tardar em lhe ser 
entregue sofrerá, a mesma, a necessária correção monetária, 
cabendo ao titular da autorização de pesquisa ou concessão 
de lavra, a obrigação de completar a quantia arbitrada.  

 Primitivo art. 62 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 62. Não poderão ser iniciados os trabalhos de 
pesquisa ou lavra, antes de paga a importância relativa à 
indenização e de fixada a renda pela ocupação do terreno.  

 Primitivo art. 63 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

CAPÍTULO V 

DAS SANÇÕES E DAS NULIDADES 

Art. 63. O não cumprimento das obrigações decorrentes 
das autorizações de pesquisa, das permissões de lavra 
garimpeira, das concessões de lavra e do licenciamento 
implica, dependendo da infração, em: 

I - advertência; 
II - multa; e 
III - caducidade do título. 
§ 1º As penalidades de advertência, multa e de 

caducidade de autorização de pesquisa serão de 
competência do DNPM. 

§ 2º A caducidade da concessão de lavra será objeto de 
portaria do Ministro de Estado de Minas e Energia.  

 Primitivo art. 64 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 e com nova redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 64. A multa inicial variará de 100 (cem) a 1.000 (um 
mil) UFIR, segundo a gravidade das infrações.  

 “Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

§ 1º Em caso de reincidência, a multa será cobrada em 
dobro; 

§ 2º O regulamento deste Código definirá o critério de 
imposição de multas, segundo a gravidade das infrações. 
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§ 3º O valor das multas será recolhido ao Banco do Brasil 

S. A., em guia própria, à conta do “Fundo Nacional de 
Mineração - Parte Disponível".  

 Primitivo art. 65 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 65. Será declarada a caducidade da autorização de 
pesquisa, ou da concessão de lavra, desde que verificada 
quaisquer das seguintes infrações: 

a) caracterização formal do abandono da jazida ou mina; 
b) não cumprimento dos prazos de início ou reinício dos 

trabalhos de pesquisa ou lavra, apesar de advertência e 
multa; 

c) prática deliberada dos trabalhos de pesquisa em 
desacordo com as condições constantes do título de 
autorização, apesar de advertência ou multa; 

d) prosseguimento de lavra ambiciosa ou de extração de 
substância não compreendida no Decreto de Lavra, apesar 
de advertência e multa; e, 

e) não atendimento de repetidas observações da 
fiscalização, caracterizado pela terceira reincidência, no 
intervalo de 1 (hum) ano, de infrações com multas. 

§ 1º Extinta a concessão de lavra, caberá ao Diretor-
Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral - 
D.N.P.M. - mediante Edital publicado no Diário Oficial da 
União, declarar a disponibilidade da respectiva área, para fins 
de requerimento de autorização de pesquisa ou de 
concessão de lavra.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 6.403, de 15/12/1976 
§ 2º O Edital estabelecerá os requisitos especiais a serem 

atendidos pelo requerente, consoante as peculariedades de 
cada caso.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 6.403, de 15/12/1976 
§ 3º Para determinação da prioridade à outorga da 

autorização de pesquisa, ou da concessão de lavra, conforme 
o caso, serão, conjuntamente, apreciados os requerimentos 
protocolizados, dentro do prazo que for conveniente fixado 
no Edital, definindo-se, dentre estes, como prioritário, o 
pretendente que, a juízo do Departamento Nacional da 
Produção Mineral - D.N.P.M. - melhor atender aos interesses 
específicos do setor minerário.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 6.403, de 15/12/1976 
Primitivo art. 66 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 66. São anuláveis os Alvarás de Pesquisa ou 
Decretos de Lavra quando outorgados com infringência de 
dispositivos deste Código. 

§ 1º A anulação será promovia "ex officio" nos casos de: 
a) imprecisão intencional da definição das áreas de 

pesquisa ou lavra; e, 
b) inobservância do disposto no item I do Art. 22. 
§ 2º Nos demais casos, e sempre que possível, o 

D.N.P.M. procurará sanar a deficiência por via de atos de 
retificação. 

§ 3º A nulidade poderá ser pleiteada judicialmente em 
ação proposta por qualquer interessado, no prazo de 1 (hum) 
ano, a contar da publicação do Decreto de Lavra no Diário 
Oficial da União.  

 Primitivo art. 67 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 67. Verificada a causa de nulidade ou caducidade da 
autorização ou da concessão, salvo os casos de abandono, o 

titular não perde a propriedade dos bens que possam ser 
retirados sem prejudicar o conjunto da mina.  

 Primitivo art. 68 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 68. O Processo Administrativo pela declaração de 
nulidade ou de caducidade, será instaurado "ex officio" ou 
mediante denúncia comprovada. 

§ 1º O Diretor-Geral do D.N.P.M. promoverá a intimação 
do titular, mediante ofício e por edital, quando se encontrar 
em lugar incerto e ignorado, para apresentação de defesa, 
dentro de 60 (sessenta) dias contra os motivos arguidos na 
denúncia ou que deram margem à instauração do processo 
administrativo. 

§ 2º Findo o prazo, com a juntada da defesa ou 
informação sobre a sua não apresentação pelo notificado, o 
processo será submetido à decisão do Ministro das Minas e 
Energia. 

§ 3º Do despacho ministerial declaratório de nulidade ou 
caducidade da autorização de pesquisa, caberá: 

a) pedido de reconsideração, no prazo de 15 (quinze) 
dias; ou 

b) recurso voluntário ao Presidente da República, no 
prazo de 30 (trintas) dias, desde que o titular da autorização 
não tenha solicitado reconsideração do despacho, no prazo 
previsto na alínea anterior. 

§ 4º O pedido de reconsideração não atendido, será 
encaminhado em grau de recurso, "ex officio", ao Presidente 
da República, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de seu 
recebimento, dando-se ciência antecipada ao interessado, 
que poderá aduzir novos elementos de defesa, inclusive 
prova documental, as quais, se apresentadas no prazo legal, 
serão recebidas em caráter de recurso. 

§ 5º O titular de autorização declarada Nula ou Caduca, 
que se valer da faculdade conferida pela alínea a do § 3º, 
deste artigo, não poderá interpor recurso ao Presidente da 
República enquanto aguarda solução ministerial para o seu 
pedido de reconsideração. 

§ 6º Somente será admitido 1 (hum) pedido de 
reconsideração e 1 (hum) recurso. 

§ 7º Esgotada a instância administrativa, a execução das 
medidas determinadas em decisões superiores não será 
prejudicada por recursos extemporâneos pedidos de revisão 
e outros expedientes protelatórios.  

 Primitivo art. 69 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 69. O processo administrativo para aplicação das 
sanções de anulação ou caducidade da concessão de lavra, 
obedecerá ao disposto no § 1º do artigo anterior. 

§ 1º Concluídas todas as diligências necessárias à regular 
instrução do processo, inclusive juntada de defesa ou 
informação de não haver a mesma sido apresentada, cópia 
do expediente de notificação e prova da sua entrega à parte 
interessada, o Diretor-Geral do D.N.P.M. encaminhará os 
autos ao Ministro das Minas e Energia. 

§ 2º Examinadas as peças dos autos, especialmente as 
razões de defesa oferecidas pela Empresa, o Ministro 
encaminhará o processo com relatório e parecer conclusivo, 
ao Presidente da República. 

§ 3º Da decisão da autoridade superior, poderá a 
interessada solicitar reconsideração, no prazo improrrogável 
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de 10 (dez) dias, a contar da sua publicação no Diário Oficial 
da União, desde que seja instruído com elementos novos que 
justifiquem reexame da matéria.  

 Primitivo art. 70 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

CAPÍTULO VI 

DA GARIMPAGEM, FAISCAÇÃO E CATA 

Art. 70. Considera-se: 
I - garimpagem, o trabalho individual de quem utiliza 

instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas 
simples e portáteis, na extração de pedras preciosas, semi-
preciosas e minerais metálicos ou não metálicos, valiosos, 
em depósitos de eluvião ou aluvião, nos álveos de cursos 
d’água ou nas margens reservadas, bem como nos depósitos 
secundários ou chapadas (grupiaras), vertentes e altos de 
morros, depósitos esses genericamente denominados 
garimpos; 

II - faiscação, o trabalho individual de quem utiliza 
instrumentos rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas 
simples e portáteis, na extração de metais nobres nativos em 
depósitos de eluvião ou aluvião, fluviais ou marinhos, 
depósitos esses genericamente denominados faisqueiras; e, 

III - cata, o trabalho individual de quem faça, por 
processos equiparáveis aos de garimpagem e faiscação, na 
parte decomposta dos afloramentos dos filões e veeiros, a 
extração de substâncias minerais úteis, sem o emprego de 
explosivos, e as apure por processos rudimentares.  

 Primitivo art. 71 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 71. Ao trabalhador que extrai substâncias minerais 
úteis, por processo rudimentar e individual de mineração, 
garimpagem, faiscação ou cata, denomina-se 
genericamente, garimpeiro.  

 Primitivo art. 72 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 72. Caracterizam-se a garimpagem, a faiscação e a 
cata: 

I - pela forma rudimentar de mineração; 
II - pela natureza dos depósitos trabalhados; e, 
III - pelo caráter individual do trabalho, sempre por conta 

própria.  
 Primitivo art. 73 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 

14/3/1967 
Art. 73. Dependem de permissão do Governo Federal, a 

garimpagem, a faiscação ou a cata, não cabendo outro ônus 
ao garimpeiro, senão o pagamento da menor taxa 
remuneratória cobrada pelas Coletorias Federais a todo 
aquele que pretender executar esses trabalhos. 

§ 1º Essa permissão constará de matrícula do 
garimpeiro, renovada anualmente nas Coletorias Federais 
dos Municípios onde forem realizados esses trabalhos, e será 
válida somente para a região jurisdicionada pela respectiva 
exatoria que a concedeu. 

§ 2º A matrícula, que é pessoal, será feita a 
requerimento verbal do interessado e registrada em livro 
próprio da Coletoria Federal, mediante a apresentação do 
comprovante de quitação do imposto sindical e o pagamento 
da mesma taxa remuneratória cobrada pela Coletoria.  

 Parágrafo com redação dada pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

§ 3º Ao garimpeiro matriculado será fornecido um 
Certificado de Matrícula, do qual constará seu retrato, nome, 
nacionalidade, endereço, e será o documento oficial para o 
exercício da atividade dentro da zona nele especificada. 

§ 4º Será apreendido o material de garimpagem, 
faiscação ou cata, quando o garimpeiro não possuir o 
necessário Certificado de Matrícula, sendo o produto 
vendido em hasta pública, e recolhido ao Banco do Brasil 
S.A., à conta do "Fundo Nacional de Mineração - Parte 
Disponível."  

 Primitivo art. 74 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 74. Dependem de consentimento prévio do 
proprietário do solo, as permissões para garimpagem, 
faiscação ou cata, em terras ou águas de domínio privado. 

Parágrafo único. A contribuição do garimpeiro 
ajustada com o proprietário do solo para fazer garimpagem, 
faiscação ou cata, não poderá exceder o dízimo do valor do 
imposto único que for arrecadado pela Coletoria Federal da 
jurisdição local, referente à substância encontrada.  

 Primitivo art. 75 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 Taxa remuneratória extinta, pelo Decreto-Lei 
nº 1.370, de 9/12/1974 

Art. 75. É vedada a realização de trabalhos de 
garimpagem, faiscação ou cata, em área objeto de 
autorização de pesquisa ou concessão de lavra.  

 Primitivo art. 76 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 e com nova redação dada pela Lei nº 6.403, de 
15/12/1976 

Art. 76. Atendendo aos interesses do setor minerário, 
poderão, a qualquer tempo, ser delimitadas determinadas 
áreas nas quais o aproveitamento de substâncias minerais 
far-se-á, exclusivamente, por trabalhos de garimpagem, 
faiscação ou cata, consoante for estabelecido em Portaria do 
Ministro das Minas e Energia, mediante proposta do Diretor-
Geral do Departamento Nacional da Produção Mineral.  

 Primitivo art. 77 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 e com nova redação dada pela Lei nº 6.403, de 
15/12/1976 

Art. 77. O imposto único referente às substâncias 
minerais oriundas de atividades de garimpagem, faiscação 
ou cata, será pago pelos compradores ou beneficiadores 
autorizados por Decreto do Governo Federal, de acordo com 
os dispositivos da lei específica.  

 Primitivo art. 78 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 78. Por motivo de ordem pública, ou em se 
verificando malbaratamento de determinada riqueza 
mineral, poderá o Ministro das Minas e Energia, por proposta 
do Diretor-Geral do D.N.P.M., determinar o fechamento de 
certas áreas às atividades de garimpagem, faiscação ou cata, 
ou excluir destas a extração de determinados minerais.  

 Primitivo art. 79 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

CAPÍTULO VII 

DA EMPRESA DE MINERAÇÃO 

 Suprimido pela Lei nº 9.314, de 14/11/1996, em vigor 60 
dias após a publicação 

 
Art. 79.  
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 Primitivo art. 80 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 

14/3/1967 e revogado pela Lei nº 9.314, de 14/11/1996, 
em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 80.  
 Primitivo art. 81 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 

14/3/1967 e revogado pela Lei nº 9.314, de 14/11/1996, 
em vigor 60 dias após a publicação 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Primitivo Capítulo VIII renumerado pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996 , em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 81. As empresas que pleitearem autorização para 
pesquisa ou lavra, ou que forem titulares de direitos 
minerários de pesquisa ou lavra, ficam obrigadas a arquivar 
no DNPM, mediante protocolo, os estatutos ou contratos 
sociais e acordos de acionistas em vigor, bem como as 
futuras alterações contratuais ou estatutárias, dispondo 
neste caso do prazo máximo de trinta dias após registro no 
Departamento Nacional de Registro de Comércio. 

Parágrafo único. O não cumprimento do prazo 
estabelecido neste artigo ensejará as seguintes sanções: 

I - advertência; 
II - multa, a qual será aplicada em dobro no caso de não 

atendimento das exigências objeto deste artigo, no prazo de 
trinta dias da imposição da multa inicial, e assim 
sucessivamente, a cada trinta dias subseqüentes.  

 Primitivo art. 82 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 e com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 82.  
 Primitivo art. 83 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 

14/3/1967 e revogado pela Lei nº 9.314, de 14/11/1996, 
em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 83. Aplica-se à propriedade mineral o direito 
comum, salvo as restrições impostas neste Código.  

 Primitivo art. 84 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 84. A Jazida é bem imóvel, distinto do solo onde se 
encontra, não abrangendo a propriedade deste o minério ou 
a substância mineral útil que a constitui.  

 Primitivo art. 85 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 85. O limite subterrâneo da jazida ou mina é o plano 
vertical coincidente com o perímetro definidor da área 
titulada, admitida, em caráter excepcional, a fixação de 
limites em profundidade por superfície horizontal.  

 “Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

§ 1º A iniciativa de propor a fixação de limites no plano 
horizontal da concessão poderá ser do titular dos direitos 
minerários preexistentes ou do DNPM, ex officio, cabendo 
sempre ao titular a apresentação do plano dos trabalhos de 
pesquisa, no prazo de noventa dias, contado da data de 
publicação da intimação no Diário Oficial da União, para fins 
de prioridade na obtenção do novo título.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.314, de 14/11/1996, em 
vigor 60 dias após a publicação 

§ 2º Em caso de inobservância pelo titular de direitos 
minerários preexistentes no prazo a que se refere o 
parágrafo anterior, o DNPM poderá colocar em 

disponibilidade o título representativo do direito minerário 
decorrente do desmembramento.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.314, de 14/11/1996, em 
vigor 60 dias após a publicação 

§ 3º Em caráter excepcional, ex officio ou por 
requerimento de parte interessada, poderá o DNPM, no 
interesse do setor mineral, efetuar a limitação de jazida por 
superfície horizontal, inclusive em áreas já tituladas.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.314, de 14/11/1996, em 
vigor 60 dias após a publicação 

§ 4º O DNPM estabelecerá, em portaria, as condições 
mediante as quais os depósitos especificados no caput 
poderão ser aproveitados, bem como os procedimentos 
inerentes à outorga da respectiva titulação, respeitados os 
direitos preexistentes e as demais condições estabelecidas 
neste artigo.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.314, de 14/11/1996, em 
vigor 60 dias após a publicação Primitivo art. 86 
renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 14/3/1967 

Art. 86. Os titulares de concessões e minas próximas ou 
vizinhas, abertas situadas sobre o mesmo jazimento ou zona 
mineralizada, poderão obter permissão para a formação de 
um Consórcio de Mineração, mediante Decreto do Governo 
Federal, objetivando incrementar a produtividade da 
extração ou a sua capacidade. 

§ 1º Do requerimento pedindo a constituição do 
Consórcio de Mineração, deverá constar: 

I - Memorial justificativo dos benefícios resultantes da 
formação do Consórcio, com indicação dos recursos 
econômicos e financeiros de que disporá a nova entidade; 

II - Minuta dos Estatutos do Consórcio, plano de 
trabalhos a realizar, enumeração das providências e favores 
que esperam merecer do Poder Público. 

§ 2º A nova entidade, Consórcio de Mineração, ficará 
sujeita a condições fixadas em Caderno de Encargos, 
anexado ao ato institutivo da concessão e que será elaborado 
por Comissão especificamente nomeada.  

 Primitivo art. 87 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 87. Não se impedirá por ação judicial de quem quer 
que seja, o prosseguimento da pesquisa ou lavra. 

Parágrafo único. Após a decretação do litígio, será 
procedida a necessária vistoria "ad perpetuam rei 
memoriam" a fim de evitar-se solução de continuidade dos 
trabalhos.  

 Primitivo art. 88 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 88. Ficam sujeitas à fiscalização direta do D.N.P.M. 
todas as atividades concernentes à mineração, comércio e à 
industrialização de matérias-primas minerais, nos limites 
estabelecidos em Lei. 

Parágrafo único. Exercer-se-á fiscalização para o 
cumprimento integral das disposições legais, regulamentares 
ou contratuais.  

 Primitivo art. 89 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 89.  
 Primitivo art. 90 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 

14/3/1967 e revogado pelo Decreto-Lei nº 1.038, de 
21/10/1969 

Art. 90. Quando se verificar em jazida em lavra a 
concorrência de minerais radioativos ou apropriados ao 
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aproveitamento dos misteres da produção de energia 
nuclear, a concessão, só será mantida caso o valor 
econômico da substância mineral, objeto do decreto de 
lavra, seja superior ao dos minerais nucleares que contiver. 

§ 1º (Revogado pelo Decreto-Lei nº 330, de 13/9/1967) 
§ 2º Quando a inesperada ocorrência de minerais 

radioativos e nucleares associados suscetíveis de 
aproveitamento econômico predominar sobre a substância 
mineral constante do título de lavra, a mina poderá ser 
desapropriada. 

§ 3º Os titulares de autorizações de pesquisa, ou de 
concessões de lavra, são obrigados a comunicar, ao 
Ministério das Minas e Energia, qualquer descoberta que 
tenham feito de minerais radioativos ou nucleares 
associados à substância mineral mencionada respectivo 
título, sob pena de sanções. 

§ 4º (Revogado pelo Decreto-Lei nº 330, de 13/9/1967) 
§ 5º (Revogado pelo Decreto-Lei nº 330, de 13/9/1967) 
 Primitivo art. 91 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 

14/3/1967 
Art. 91. A Empresa de Mineração que, 

comprovadamente, dispuzer do recurso dos métodos de 
prospecção aérea, poderá pleitear permissão para realizar 
Reconhecimento Geológico por estes métodos, visando 
obter informações preliminares regionais necessárias à 
formulação de requerimento de autorização de pesquisa, na 
forma do que dispuzer o Regulamento deste Código. 

§ 1º As regiões assim permissionadas não se subordinam 
aos previstas no Art. 25 deste Código. 

§ 2º A permissão será dada por autorização expressa do 
Diretor-Geral do D.N.P.M., com prévio assentimento do 
Conselho de Segurança Nacional. 

§ 3º A permissão do Reconhecimento Geológico será 
outorga pelo prazo máximo e improrrogável de 90 (noventa) 
dias, a contar da data da publicação no Diário Oficial . 

§ 4º A permissão do Reconhecimento Geológico terá 
caráter precário, e atribui à Empresa tão somente o direito 
de prioridade para obter a autorização de pesquisa dentro da 
região permissionada, desde que requerida no prazo 
estipulado no parágrafo anterior, obedecidos os limites de 
áreas previstas no Art. 25. 

§ 5º A Empresa de Mineração fica obrigada a apresentar 
ao D.N.P.M. os resultados do Reconhecimento procedido, 
sob pena de sanções.  

 Primitivo art. 92 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 92. O DNPM manterá registros próprios dos títulos 
minerários.  

 Primitivo art. 93 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 e com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 93. Serão publicados no Diário Oficial da União os 
alvarás de pesquisa, as portarias de lavra e os demais atos 
administrativos deles decorrentes.  

 Primitivo art. 94 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 e com redação dada pela Lei nº 9.314, de 
14/11/1996, em vigor 60 dias após a publicação 

Art. 94. Será sempre ouvido o D.N.P.M. quando o 
Governo Federal tratar de qualquer assunto referente à 
matéria-prima mineral ou ao seu produto.  

 Primitivo art. 95 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 95. Continuam em vigor as autorizações de pesquisa 
e concessões de lavra outorgadas na vigência da legislação 
anterior, ficando, no entanto, sua execução sujeita a 
observância deste Código.  

 Primitivo art. 96 renumerado pelo Decreto-Lei nº 318, de 
14/3/1967 

Art. 96. A lavra de jazida ser organizada e conduzida na 
forma da Constituição.  

 Artigo acrescido pelo Decreto-Lei nº 318, de 14/3/1967 
Art. 97. O Governo Federal expedirá os Regulamentos 

necessários à execução deste Código, inclusive fixando os 
prazos de tramitação dos processos. 

Art. 98. Esta Lei entrará em vigor no dia 15 de março de 
1967, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 28 de fevereiro de 1967; 146º da Independência 
e 78º da República. 

H. CASTELLO BRANCO 
Octavio Bulhões 
Mauro Thibau 
Edmar de Souza 

LEI Nº 6.001, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973 

▪ Diário Oficial da União - Seção 1 - 21/12/1973, 
Página 13177 
▪ Dispõe sobre o Estatuto do Índio. 
▪ Vide Decreto nº 1.775, de 8 de janeiro de 1996. 

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

TÍTULO I 

Dos Princípios e Definições 

Art. 1º Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou 
silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de 
preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e 
harmoniosamente, à comunhão nacional. 

Parágrafo único. Aos índios e às comunidades 
indígenas se estende a proteção das leis do País, nos mesmos 
termos em que se aplicam aos demais brasileiros, 
resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem 
como as condições peculiares reconhecidas nesta Lei. 

Art. 2º Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, 
bem como aos órgãos das respectivas administrações 
indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção 
das comunidades indígenas e a preservação dos seus 
direitos: 

I - estender aos índios os benefícios da legislação comum, 
sempre que possível a sua aplicação; 

II - prestar assistência aos índios e às comunidades 
indígenas ainda não integrados à comunhão nacional; 

III - respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o 
seu desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua 
condição; 

IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha 
dos seus meios de vida e subsistência; 

V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu 
habitat , proporcionando-lhes ali recursos para seu 
desenvolvimento e progresso; 
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VI - respeitar, no processo de integração do índio à 

comunhão nacional, a coesão das comunidades indígenas, os 
seus valores culturais, tradições, usos e costumes; 

VII - executar, sempre que possível mediante a 
colaboração dos índios, os programas e projetos tendentes a 
beneficiar as comunidades indígenas; 

VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as 
qualidades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de 
suas condições de vida e a sua integração no processo de 
desenvolvimento; 

IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos 
termos da Constituição, a posse permanente das terras que 
habitam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo 
das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras 
existentes; 

X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis 
e políticos que em face da legislação lhes couberem. 

Parágrafo único. (VETADO). 
Art. 3º Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as 

definições a seguir discriminadas: 
I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e 

ascendência pré-colombiana que se identifica e é 
identificado como pertencente a um grupo étnico cujas 
características culturais o distinguem da sociedade nacional; 

II - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto 
de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado 
de completo isolamento em relação aos outros setores da 
comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou 
permanentes, sem contudo estarem neles integrados. 

Art. 4º Os índios são considerados: 
I - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou 

de que se possuem poucos e vagos informes através de 
contatos eventuais com elementos da comunhão nacional; 

II - Em vias de integração - Quando, em contato 
intermitente ou permanente com grupos estranhos, 
conservam menor ou maior parte das condições de sua vida 
nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência 
comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual 
vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento; 

III - Integrados - Quando incorporados à comunhão 
nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, 
ainda que conservem usos, costumes e tradições 
característicos da sua cultura. 

TÍTULO II 

Dos Direitos Civis e Políticos 

CAPÍTULO I 

Dos Princípios 

Art. 5º Aplicam-se aos índios ou silvícolas as normas dos 
artigos 145 e 146, da Constituição Federal, relativas à 
nacionalidade e à cidadania. 

Parágrafo único. O exercício dos direitos civis e 
políticos pelo índio depende da verificação das condições 
especiais estabelecidas nesta Lei e na legislação pertinente. 

Art. 6º Serão respeitados os usos, costumes e tradições 
das comunidades indígenas e seus efeitos, nas relações de 
família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e 
nos atos ou negócios realizados entre índios, salvo se 
optarem pela aplicação do direito comum. 

Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito 
comum às relações entre índios não integrados e pessoas 
estranhas à comunidade indígena, excetuados os que forem 
menos favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta Lei. 

CAPÍTULO II 

Da Assistência ou Tutela 

Art. 7º Os índios e as comunidades indígenas ainda não 
integrados à comunhão nacional ficam sujeito ao regime 
tutelar estabelecido nesta Lei. 

§ 1º Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se 
no que couber, os princípios e normas da tutela de direito 
comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da 
especialização de bens imóveis em hipoteca legal, bem como 
da prestação de caução real ou fidejussória. 

§ 2º Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do 
competente órgão federal de assistência aos silvícolas. 

Art. 8º São nulos os atos praticados entre o índio não 
integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade 
indígena quando não tenha havido assistência do órgão 
tutelar competente. 

Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no 
caso em que o índio revele consciência e conhecimento do 
ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da 
extensão dos seus efeitos. 

Art. 9º Qualquer índio poderá requerer ao Juiz 
competente a sua liberação do regime tutelar previsto nesta 
Lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que 
preencha os requisitos seguintes: 

I - idade mínima de 21 anos; 
II - conhecimento da língua portuguesa; 
III - habilitação para o exercício de atividade útil, na 

comunhão nacional; 
IV - razoável compreensão dos usos e costumes da 

comunhão nacional. 
Parágrafo único. O Juiz decidirá após instrução 

sumária, ouvidos o órgão de assistência ao índio e o 
Ministério Público, transcrita a sentença concessiva no 
registro civil. 

Art. 10. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior e a 
pedido escrito do interessado, o órgão de assistência poderá 
reconhecer ao índio, mediante declaração formal, a condição 
de integrado, cessando toda restrição à capacidade, desde 
que, homologado judicialmente o ato, seja inscrito no 
registro civil. 

Art. 11. Mediante decreto do Presidente da República, 
poderá ser declarada a emancipação da comunidade 
indígena e de seus membros, quanto ao regime tutelar 
estabelecido em lei, desde que requerida pela maioria dos 
membros do grupo e comprovada, em inquérito realizado 
pelo órgão federal competente, a sua plena integração na 
comunhão nacional. 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste 
artigo, exigir-se-á o preenchimento, pelos requerentes, dos 
requisitos estabelecidos no artigo 9º. 

 

CAPÍTULO III 

Do Registro Civil 
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Art. 12. Os nascimentos e óbitos, e os casamentos civis 

dos índios não integrados, serão registrados de acordo com 
a legislação comum, atendidas as peculiaridades de sua 
condição quanto à qualificação do nome, prenome e filiação. 

Parágrafo único. O registro civil será feito a pedido do 
interessado ou da autoridade administrativa competente. 

Art. 13. Haverá livros próprios, no órgão competente de 
assistência, para o registro administrativo de nascimentos e 
óbitos dos índios, da cessação de sua incapacidade e dos 
casamentos contraídos segundo os costumes tribais. 

Parágrafo único. O registro administrativo constituirá, 
quando couber documento hábil para proceder ao registro 
civil do ato correspondente, admitido, na falta deste, como 
meio subsidiário de prova. 

CAPÍTULO IV 

Das Condições de Trabalho 

Art. 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores 
indígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se-lhes 
todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de 
previdência social. 

Parágrafo único. É permitida a adaptação de condições 
de trabalho aos usos e costumes da comunidade a que 
pertencer o índio. 

Art. 15. Será nulo o contrato de trabalho ou de locação 
de serviços realizado com os índios de que trata o artigo 4°, 
I. 

Art. 16. Os contratos de trabalho ou de locação de 
serviços realizados com indígenas em processo de integração 
ou habitantes de parques ou colônias agrícolas dependerão 
de prévia aprovação do órgão de proteção ao índio, 
obedecendo, quando necessário, a normas próprias. 

§ 1º Será estimulada a realização de contratos por 
equipe, ou a domicílio, sob a orientação do órgão 
competente, de modo a favorecer a continuidade da via 
comunitária. 

§ 2º Em qualquer caso de prestação de serviços por 
indígenas não integrados, o órgão de proteção ao índio 
exercerá permanente fiscalização das condições de trabalho, 
denunciando os abusos e providenciando a aplicação das 
sanções cabíveis. 

§ 3º O órgão de assistência ao indígena propiciará o 
acesso, aos seus quadros, de índios integrados, estimulando 
a sua especialização indigenista. 

 

TÍTULO III 

Das Terras dos Índios 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Gerais 

Art. 17. Reputam-se terras indígenas: 
I - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que 

se referem os artigos 4º, IV, e 198, da Constituição; 
II - as áreas reservadas de que trata o Capítulo III deste 

Título; 
III - as terras de domínio das comunidades indígenas ou 

de silvícolas. 

Art. 18. As terras indígenas não poderão ser objeto de 
arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que 
restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade 
indígena ou pelos silvícolas. 

§ 1º Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha 
aos grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da 
caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade 
agropecuária ou extrativa. 

§ 2º (VETADO). 
Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob 

orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão 
administrativamente demarcadas, de acordo com o processo 
estabelecido em decreto do Poder Executivo. 

§ 1º A demarcação promovida nos termos deste artigo, 
homologada pelo Presidente da República, será registrada 
em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União (SPU) e 
do registro imobiliário da comarca da situação das terras. 

§ 2º Contra a demarcação processada nos termos deste 
artigo não caberá a concessão de interdito possessório, 
facultado aos interessados contra ela recorrer à ação 
petitória ou à demarcatória. 

Art. 20. Em caráter excepcional e por qualquer dos 
motivos adiante enumerados, poderá a União intervir, se não 
houver solução alternativa, em área indígena, determinada a 
providência por decreto do Presidente da República. 

§ 1º A intervenção poderá ser decretada: 
a) para pôr termo à luta entre grupos tribais; 
b) para combater graves surtos epidêmicos, que 

possam acarretar o extermínio da comunidade indígena, ou 
qualquer mal que ponha em risco a integridade do silvícola 
ou do grupo tribal; 

c) por imposição da segurança nacional; 
d) para a realização de obras públicas que interessem 

ao desenvolvimento nacional; 
e) para reprimir a turbação ou esbulho em larga 

escala; 
f) para a exploração de riquezas do subsolo de 

relevante interesse para a segurança e o desenvolvimento 
nacional. 

§ 2º A intervenção executar-se-á nas condições 
estipuladas no decreto e sempre por meios suasórios, dela 
podendo resultar, segundo a gravidade do fato, uma ou 
algumas das medidas seguintes: 

a) contenção de hostilidades, evitando-se o emprego 
de força contra os índios; 

b) deslocamento temporário de grupos tribais de uma 
para outra área; 

c) remoção de grupos tribais de uma para outra área. 
§ 3º Somente caberá a remoção de grupo tribal quando 

de todo impossível ou desaconselhável a sua permanência na 
área sob intervenção, destinando-se à comunidade indígena 
removida área equivalente à anterior, inclusive quanto às 
condições ecológicas. 

§ 4º A comunidade indígena removida será 
integralmente ressarcida dos prejuízos decorrentes da 
remoção. 

§ 5º O ato de intervenção terá a assistência direta do 
órgão federal que exercita a tutela do índio. 

Art. 21. As terras espontânea e definitivamente 
abandonadas por comunidade indígena ou grupo tribal 
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reverterão, por proposta do órgão federal de assistência ao 
índio e mediante ato declaratório do Poder Executivo, à 
posse e ao domínio pleno da União. 

CAPÍTULO II 

Das Terras Ocupadas 

Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse 
permanente das terras que habitam e o direito ao usufruto 
exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades 
naquelas terras existentes. 

Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos 
termos deste artigo, serão bens inalienáveis da União (artigo 
4º, IV, e 198, da Constituição Federal). 

Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a 
ocupação efetiva da terra que, de acordo com os usos, 
costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce 
atividade indispensável à sua subsistência ou 
economicamente útil. 

Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas 
compreende o direito à posse, uso e percepção das riquezas 
naturais e de todas as utilidades existentes nas terras 
ocupadas, bem assim ao produto da exploração econômica 
de tais riquezas naturais e utilidades. 

§ 1º Incluem-se, no usufruto, que se estende aos 
acessórios e seus acrescidos, o uso dos mananciais e das 
águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras 
ocupadas. 

§ 2º É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e 
pesca nas áreas por ele ocupadas, devendo ser executadas 
por forma suasória as medidas de polícia que em relação a 
ele eventualmente tiverem de ser aplicadas. 

Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos 
tribais à posse permanente das terras por eles habitadas, nos 
termos do artigo 198, da Constituição Federal, independerá 
de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de 
assistência aos silvícolas, atendendo à situação atual e ao 
consenso histórico sobre a antigüidade da ocupação, sem 
prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do 
referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República. 

CAPÍTULO III 

Das Áreas Reservadas 

Art. 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte 
do território nacional, áreas destinadas à posse e ocupação 
pelos índios, onde possam viver e obter meios de 
subsistência, com direito ao usufruto e utilização das 
riquezas naturais e dos bens nelas existentes, respeitadas as 
restrições legais. 

Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste 
artigo não se confundem com as de posse imemorial das 
tribos indígenas, podendo organizar-se sob uma das 
seguintes modalidades: 

a) reserva indígena; 
b) parque indígena; 
c) colônia agrícola indígena. 
Art. 27. Reserva indígena é uma área destinada a servir 

de habitat a grupo indígena, com os meios suficientes à sua 
subsistência. 

Art. 28. Parque indígena é a área contida em terra na 
posse de índios, cujo grau de integração permita assistência 
econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em 
que se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas 
naturais da região. 

§ 1º Na administração dos parques serão respeitados a 
liberdade, usos, costumes e tradições dos índios. 

§ 2º As medidas de polícia, necessárias à ordem interna 
e à preservação das riquezas existentes na área do parque, 
deverão ser tomadas por meios suasórios e de acordo com o 
interesse dos índios que nela habitem. 

§ 3º O loteamento das terras dos parques indígenas 
obedecerá ao regime de propriedade, usos e costumes 
tribais, bem como às normas administrativas nacionais, que 
deverão ajustar-se aos interesses das comunidades 
indígenas. 

Art. 29. Colônia agrícola indígena é a área destinada à 
exploração agropecuária, administrada pelo órgão de 
assistência ao índio, onde convivam tribos aculturadas e 
membros da comunidade nacional. 

Art. 30. Território federal indígena é a unidade 
administrativa subordinada à União, instituída em região na 
qual pelo menos um terço da população seja formado por 
índios. 

Art. 31. As disposições deste Capítulo serão aplicadas, 
no que couber, às áreas em que a posse decorra da aplicação 
do artigo 198, da Constituição Federal. 

CAPÍTULO IV 

Das Terras de Domínio Indígena 

Art. 32. São de propriedade plena do índio ou da 
comunidade indígena, conforme o caso, as terras havidas por 
qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da 
legislação civil. 

Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como 
próprio, por dez anos consecutivos, trecho de terra inferior a 
cinqüenta hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica 
às terras do domínio da União, ocupadas por grupos tribais, 
às áreas reservadas de que trata esta Lei, nem às terras de 
propriedade coletiva de grupo tribal. 

CAPÍTULO V 

Da Defesa das Terras Indígenas 

Art. 34. O órgão federal de assistência ao índio poderá 
solicitar a colaboração das Forças Armadas e Auxiliares e da 
Polícia Federal, para assegurar a proteção das terras 
ocupadas pelos índios e pelas comunidades indígenas. 

Art. 35. Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a 
defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e 
das comunidades indígenas. 

Art. 36. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, 
compete à União adotar as medidas administrativas ou 
propor, por intermédio do Ministério Público Federal, as 
medidas judiciais adequadas à proteção da posse dos 
silvícolas sobre as terras que habitem. 

Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas 
neste artigo forem propostas pelo órgão federal de 
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assistência, ou contra ele, a União será litisconsorte ativa ou 
passiva. 

Art. 37. Os grupos tribais ou comunidades indígenas são 
partes legítimas para a defesa dos seus direitos em juízo, 
cabendo-lhes, no caso, a assistência do Ministério Público 
Federal ou do órgão de proteção ao índio. 

Art. 38. As terras indígenas são inusucapíveis e sobre 
elas não poderá recair desapropriação, salvo o previsto no 
artigo 20. 

TÍTULO IV 

Dos Bens e Renda do Patrimônio Indígena 

Art. 39. Constituem bens do Patrimônio Indígena: 
I - as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais 

ou comunidades indígenas; 
II - o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas 

as utilidades existentes nas terras ocupadas por grupos 
tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles 
reservadas; 

III - os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer 
título. 

Art. 40. São titulares do Patrimônio Indígena: 
I - a população indígena do País, no tocante a bens ou 

rendas pertencentes ou destinadas aos silvícolas, sem 
discriminação de pessoas ou grupos tribais; 

II - o grupo tribal ou comunidade indígena determinada, 
quanto à posse e usufruto das terras por ele exclusivamente 
ocupadas, ou a ele reservadas; 

III - a comunidade indígena ou grupo tribal nomeado no 
título aquisitivo da propriedade, em relação aos respectivos 
imóveis ou móveis. 

Art. 41. Não integram o Patrimônio Indígena: 
I - as terras de exclusiva posse ou domínio do índio ou 

silvícola, individualmente considerado, e o usufruto das 
respectivas riquezas naturais e utilidades; 

II - a habitação, os móveis e utensílios domésticos, os 
objetos de uso pessoal, os instrumentos de trabalho e os 
produtos da lavoura, caça, pesca e coleta ou do trabalho em 
geral dos silvícolas. 

Art. 42. Cabe ao órgão de assistência a gestão do 
Patrimônio Indígena, propiciando-se, porém, a participação 
dos silvícolas e dos grupos tribais na administração dos 
próprios bens, sendo-lhes totalmente confiado o encargo, 
quando demonstrem capacidade efetiva para o seu exercício. 

Parágrafo único. O arrolamento dos bens do 
Patrimônio Indígena será permanentemente atualizado, 
procedendo-se à fiscalização rigorosa de sua gestão, 
mediante controle interno e externo, a fim de tornar efetiva 
a responsabilidade dos seus administradores. 

Art. 43. A renda indígena é a resultante da aplicação de 
bens e utilidades integrantes do Patrimônio Indígena, sob a 
responsabilidade do órgão de assistência ao índio. 

§ 1º A renda indígena será preferencialmente reaplicada 
em atividades rentáveis ou utilizada em programas de 
assistência ao índio. 

§ 2º A reaplicação prevista no parágrafo anterior 
reverterá principalmente em benefício da comunidade que 
produziu os primeiros resultados econômicos. 

Art. 44. As riquezas do solo, nas áreas indígenas, 
somente pelos silvícolas podem ser exploradas, cabendo-
lhes com exclusividade o exercício da garimpagem, faiscação 
e cata das áreas referidas. 

Art. 45. A exploração das riquezas do subsolo nas áreas 
pertencentes aos índios, ou do domínio da União, mas na 
posse de comunidades indígenas, far-se-á nos termos da 
legislação vigente, observado o disposto nesta Lei. 

§ 1º O Ministério do Interior, através do órgão 
competente de assistência aos índios, representará os 
interesses da União, como proprietária do solo, mas a 
participação no resultado da exploração, as indenizações e a 
renda devida pela ocupação do terreno, reverterão em 
benefício dos índios e constituirão fontes de renda indígena. 

§ 2º Na salvaguarda dos interesses do Patrimônio 
Indígena e do bem-estar dos silvícolas, a autorização de 
pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses tribais, estará 
condicionada a prévio entendimento com o órgão de 
assistência ao índio. 

Art. 46. O corte de madeira nas florestas indígenas, 
consideradas em regime de preservação permanente, de 
acordo com a letra g e § 2º, do artigo 3°, do Código Florestal, 
está condicionado à existência de programas ou projetos 
para o aproveitamento das terras respectivas na exploração 
agropecuária, na indústria ou no reflorestamento. 

TÍTULO V 

Da Educação, Cultura e Saúde 

Art. 47. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural 
das comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios 
de expressão. 

Art. 48. Estende-se à população indígena, com as 
necessárias adaptações, o sistema de ensino em vigor no 
País. 

Art. 49. A alfabetização dos índios far-se-á na língua do 
grupo a que pertençam, e em português, salvaguardado o 
uso da primeira. 

Art. 50. A educação do índio será orientada para a 
integração na comunhão nacional mediante processo de 
gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da 
sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas 
aptidões individuais. 

Art. 51. A assistência aos menores, para fins 
educacionais, será prestada, quanto possível, sem afastá-los 
do convívio familiar ou tribal. 

Art. 52. Será proporcionada ao índio a formação 
profissional adequada, de acordo com o seu grau de 
aculturação. 

Art. 53. O artesanato e as indústrias rurais serão 
estimulados, no sentido de elevar o padrão de vida do índio 
com a conveniente adaptação às condições técnicas 
modernas. 

Art. 54. Os índios têm direito aos meios de proteção à 
saúde facultados à comunhão nacional. 

Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na 
doença e na velhice, deve ser assegurada ao silvícola, 
especial assistência dos poderes públicos, em 
estabelecimentos a esse fim destinados. 
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Art. 55. O regime geral da previdência social será 

extensivo aos índios, atendidas as condições sociais, 
econômicas e culturais das comunidades beneficiadas. 

TÍTULO VI 

Das Normas Penais 

CAPÍTULO I 

Dos Princípios 

Art. 56. No caso de condenação de índio por infração 
penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o Juiz 
atenderá também ao grau de integração do silvícola. 

Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção 
serão cumpridas, se possível, em regime especial de 
semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal 
de assistência aos índios mais próximos da habitação do 
condenado. 

Art. 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, 
de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou 
disciplinares contra os seus membros, desde que não 
revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer 
caso a pena de morte. 

CAPÍTULO II 

Dos Crimes Contra os Índios 

Art. 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura 
indígena: 

I - escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou 
tradição culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar, de 
qualquer modo, a sua prática. Pena - detenção de um a três 
meses; 

II - utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto 
de propaganda turística ou de exibição para fins lucrativos. 
Pena - detenção de dois a seis meses; 

III - propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a 
disseminação de bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou 
entre índios não integrados. Pena - detenção de seis meses a 
dois anos. 

Parágrafo único. As penas estatuídas neste artigo são 
agravadas de um terço, quando o crime for praticado por 
funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio. 

Art. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio 
ou os costumes, em que o ofendido seja índio não integrado 
ou comunidade indígena, a pena será agravada de um terço. 

TÍTULO VII 

Disposições Gerais 

Art. 60. Os bens e rendas do Patrimônio Indígena gozam 
de plena isenção tributária. 

Art. 61. São extensivos aos interesses do Patrimônio 
Indígena os privilégios da Fazenda Pública, quanto à 
impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações 
especiais, prazos processuais, juros e custas. 

Art. 62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos 
efeitos jurídicos dos atos de qualquer natureza que tenham 
por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras 
habitadas pelos índios ou comunidades indígenas. 

§ 1º Aplica-se o disposto deste artigo às terras que 
tenham sido desocupadas pelos índios ou comunidades 
indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e 
particular. 

§ 2º Ninguém terá direito a ação ou indenização contra 
a União, o órgão de assistência ao índio ou os silvícolas em 
virtude da nulidade e extinção de que trata este artigo, ou de 
suas conseqüências econômicas. 

§ 3º Em caráter excepcional e a juízo exclusivo do 
dirigente do órgão de assistência ao índio, será permitida a 
continuação, por prazo razoável dos efeitos dos contratos de 
arrendamento em vigor na data desta Lei, desde que a sua 
extinção acarrete graves conseqüências sociais. 

Art. 63. Nenhuma medida judicial será concedida 
liminarmente em causas que envolvam interesse de silvícolas 
ou do Patrimônio Indígena, sem prévia audiência da União e 
do órgão de proteção ao índio. 

Art. 64. (VETADO). 
Parágrafo único. (VETADO). 
Art. 65. O Poder Executivo fará, no prazo de cinco anos, 

a demarcação das terras indígenas, ainda não demarcadas. 
Art. 66. O órgão de proteção ao silvícola fará divulgar e 

respeitar as normas da Convenção 107, promulgada pelo 
Decreto nº 58.824, de 14 julho de 1966. 

Art. 67. É mantida a Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 
1967. 

Art. 68. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 19 de dezembro de 1973; 152º da Independência 
e 85º da República. 

EMÍLIO G. MÉDICI 
Alfredo Buzaid 
Antônio Delfim Netto 
José Costa Cavalcanti 

LEI Nº 6.803, DE 2 DE JULHO DE 1980 

▪ Diário Oficial da União - Seção 1 - 3/7/1980, Página 
13210 
▪ Diário Oficial da União - Seção 1 - 8/7/1980, Página 
13585 – retificação 
▪ Dispõe sobre as diretrizes básicas para o 
zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Nas áreas críticas de poluição a que se refere o 

art. 4º do Decreto-lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, as 
zonas destinadas à instalação de indústrias serão definidas 
em esquema de zoneamento urbano, aprovado por lei, que 
compatibilize as atividades industriais com a proteção 
ambiental. 

§ 1º As zonas de que trata este artigo serão classificadas 
nas seguinte categorias: 

a) zonas de uso estritamente industrial; 
b) zonas de uso predominantemente industrial; 
c) zonas de uso diversificado. 
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§ 2º As categorias de zonas referidas no parágrafo 

anterior poderão ser divididas em subcategorias, observadas 
as peculiaridades das áreas críticas a que pertençam e a 
natureza das indústrias nelas instaladas. 

§ 3º As indústrias ou grupos de indústrias já existentes, 
que não resultarem confinadas nas zonas industriais 
definidas de acordo com esta Lei, serão submetidas à 
instalação de equipamentos especiais de controle e, nos 
casos mais graves, à relocalização. 

Art. 2º As zonas de uso estritamente industrial 
destinam-se, preferencialmente, à localização de 
estabelecimentos industriais cujos resíduos sólidos, líquidos 
e gasosos, ruídos, vibrações, emanações e radiações possam 
causar perigo à saúde, ao bem-estar e à segurança das 
populações, mesmo depois da aplicação de métodos 
adequados de controle e tratamento de efluentes, nos 
termos da legislação vigente. 

§ 1º As zonas a que se refere este artigo deverão: 
I - situar-se em áreas que apresentem elevada 

capacidade de assimilação de efluentes e proteção 
ambiental, respeitadas quaisquer restrições legais ao uso do 
solo; 

II - localizar-se em áreas que favoreçam a instalação de 
infra-estrutura e serviços básicos necessários ao seu 
funcionamento e segurança; 

III - manter, em seu contorno, anéis verdes de isolamento 
capazes de proteger as zonas circunvizinhas contra possíveis 
efeitos residuais e acidentes; 

§ 2º É vedado, nas zonas de uso estritamente industrial, 
o estabelecimento de quaisquer atividades não essenciais às 
suas funções básicas, ou capazes de sofrer efeitos danosos 
em decorrência dessas funções. 

Art. 3º As zonas de uso predominantemente industrial 
destinam-se, preferencialmente, à instalação de indústrias 
cujos processos, submetidos a métodos adequados de 
controle e tratamento de efluentes, não causem incômodos 
sensíveis às demais atividades urbanas e nem perturbem o 
repouso noturno das populações. 

Parágrafo único. As zonas a que se refere este artigo 
deverão: 

I - localizar-se em áreas cujas condições favoreçam a 
instalação adequada de infra-estrutura de serviços básicos 
necessária a seu funcionamento e segurança; 

II - dispor, em seu interior, de áreas de proteção 
ambiental que minimizem os efeitos da poluição, em relação 
a outros usos. 

Art. 4º As zonas de uso diversificado destinam-se à 
localização de estabelecimentos industriais, cujo processo 
produtivo seja complementar das atividades do meio urbano 
ou rural que se situem, e com elas se compatibilizem, 
independentemente do uso de métodos especiais de 
controle da poluição, não ocasionando, em qualquer caso, 
inconvenientes à saúde, ao bem-estar e à segurança das 
populações vizinhas. 

Art. 5º As zonas de uso industrial, independentemente 
de sua categoria, serão classificadas em: 

I - não saturadas; 
II - em vias de saturação; 
III - saturadas; 

Art. 6º O grau de saturação será aferido e fixado em 
função da área disponível para uso industrial da infra-
estrutura, bem como dos padrões e normas ambientais 
fixadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA e pelo Estado e Município, no 
limite das respectivas competências.  

 Expressão "SEMA" alterada pela Lei nº 7.804, de 
18/7/1989 

§ 1º Os programas de controle da poluição e o 
licenciamento para a instalação, operação ou aplicação de 
indústrias, em áreas críticas de poluição, serão objeto de 
normas diferenciadas, segundo o nível de saturação, para 
cada categoria de zona industrial. 

§ 2º Os critérios baseados em padrões ambientais, nos 
termos do disposto neste artigo, serão estabelecidos tendo 
em vista as zonas não saturadas, tornando-se mais 
restritivos, gradativamente, para as zonas em via de 
saturação e saturadas. 

§ 3º Os critérios baseados em área disponível e infra-
estrutura existente, para aferição de grau de saturação, nos 
termos do disposto neste artigo, em zonas de uso 
predominantemente industrial e de uso diversificado, serão 
fixados pelo Governo do Estado, sem prejuízo da legislação 
municipal aplicável. 

Art. 7º Ressalvada a competência da União e observado 
o disposto nesta Lei, o Governo do Estado, ouvidos os 
Municípios interessados, aprovará padrões de uso e 
ocupação do solo, bem como de zonas de reserva ambiental, 
nas quais, por suas características culturais, ecológicas, 
paisagísticas, ou pela necessidade de preservação de 
mananciais e proteção de áreas especiais, ficará vedada a 
localização de estabelecimentos industriais. 

Art. 8º A implantação de indústrias que, por suas 
características, devam ter instalações próximas às fontes de 
matérias-primas situadas fora dos limites fixados para as 
zonas de uso industrial obedecerá a critérios a serem 
estabelecidos pelos Governos Estaduais, observadas as 
normas contidas nesta Lei e demais dispositivos legais 
pertinentes. 

Art. 9º O licenciamento para implantação, operação e 
ampliação de estabelecimentos industriais, nas áreas críticas 
de poluição, dependerá da observância do disposto nesta Lei, 
bem como do atendimento das normas e padrões ambientais 
definidos pelo IBAMA, pelos organismos estaduais e 
municipais competentes, notadamente quanto às seguintes 
características dos processos de produção:  

 Expressão "SEMA" alterada pela Lei nº 7.804, de 
18/7/1989 

I - emissão de gases, vapores, ruídos, vibrações e 
radiações; 

II - riscos de explosão, incêndios, vazamentos danosos e 
outras situações de emergência; 

III - volume e qualidade de insumos básicos, de pessoal e 
de tráfego gerados; 

IV - padrões de uso e ocupação do solo; 
V - disponibilidade nas redes de energia elétrica, água, 

esgoto, comunicações e outros; 
VI - horários de atividade. 
Parágrafo único. O licenciamento previsto no caput 

deste artigo é da competência dos órgãos estaduais de 
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controle da poluição e não exclui a exigência de licenças para 
outros fins. 

Art. 10. Caberá aos Governos Estaduais, observado o 
disposto nesta Lei e em outras normas legais em vigor: 

I - aprovar a delimitação, a classificação e a implantação 
de zonas de uso estritamente industrial e 
predominantemente industrial; 

II - definir, com base nesta Lei e nas normas baixadas pelo 
IBAMA, os tipos de estabelecimentos industriais que 
poderão ser implantados em cada uma das categorias de 
zonas industriais a que se refere o § 1º do art. 1º desta Lei;  

 Expressão "SEMA" alterada pela Lei nº 7.804, de 
18/7/1989 

III - instalar e manter, nas zonas a que se refere o item 
anterior, serviços permanentes de segurança e prevenção de 
acidentes danosos ao meio ambiente; 

IV - fiscalizar, nas zonas de uso estritamente industrial e 
predominantemente industrial, o cumprimento dos padrões 
e normas de proteção ambiental; 

V - administrar as zonas industriais de sua 
responsabilidade direta ou quando esta responsabilidade 
decorrer de convênios com a União. 

§ 1º Nas Regiões Metropolitanas, as atribuições dos 
Governos Estaduais previstas neste artigo serão exercidas 
através dos respectivos Conselhos Deliberativos. 

§ 2º Caberá exclusivamente à União, ouvidos os 
Governos Estadual e Municipal interessados, aprovar a 
delimitação e autorizar a implantação de zonas de uso 
estritamente industrial que se destinem à localização de 
pólos petroquímicos, cloroquímicos, carboquímicos, bem 
como a instalações nucleares e outras definidas em Lei. 

§ 3º Além dos estudos normalmente exigíveis para o 
estabelecimento de zoneamento urbano, a aprovação das 
zonas a que se refere o parágrafo anterior, será precedida de 
estudos especiais de alternativas e de avaliações de impacto, 
que permitam estabelecer a confiabilidade da solução a ser 
adotada. 

§ 4º Em casos excepcionais, em que se caracterize o 
interesse público, o Poder Estadual, mediante a exigência de 
condições convenientes de controle, e ouvidos o IBAMA, o 
Conselho Deliberativo da Região Metropolitana e, quando 
for o caso, o Município, poderá autorizar a instalação de 
unidades industriais fora das zonas de que trata o § 1º do 
artigo 1º desta Lei.  

 Expressão "SEMA" alterada pela Lei nº 7.804, de 
18/7/1989 

Art. 11. Observado o disposto na Lei Complementar nº 
14, de 8 de junho de 1973, sobre a competência dos Órgãos 
Metropolitanos, compete aos Municípios: 

I - instituir esquema de zoneamento urbano, sem 
prejuízo do disposto nesta Lei; 

II - baixar, observados os limites da sua competência, 
normas locais de combate à poluição e controle ambiental. 

Art. 12. Os órgãos e entidades gestores de incentivos 
governamentais e os bancos oficiais condicionarão a 
concessão de incentivos e financiamentos às indústrias, 
inclusive para participação societária, à apresentação da 
licença de que trata esta Lei. 

Parágrafo único. Os projetos destinados à relocalização 
de indústrias e à redução da poluição ambiental, em especial 

aqueles em zonas saturadas, terão condições especiais de 
financiamento, a serem definidos pelos órgãos competentes. 

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, em 2 de julho de 1980; 159º da Independência e 

92º da República. 
JOÃO FIGUEIREDO 
Mário David Andreazza 
Antônio Delfim Netto 

LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

▪ Diário Oficial da União - Seção 1 - 2/9/1981, Página 
16509 
▪ 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: 
Art. 1º Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII do 

art. 23 e no art. 235 da Constituição, estabelece a Política 
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA e institui o Cadastro de Defesa 
Ambiental.  

 "Caput" do artigo com redação dada pela Lei nº 8.028, de 
12/4/1990 

DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. 

Art. 2º A Política Nacional do Meio Ambiente tem por 
objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 
da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio 
ecológico, considerando o meio ambiente como um 
patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 
protegido, tendo em vista o uso coletivo; 

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e 
do ar; 

III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos 
ambientais; 

IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de 
áreas representativas; 

V - controle e zoneamento das atividades potencial ou 
efetivamente poluidoras; 

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias 
orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos 
ambientais; 

VII - acompanhamento do estado da qualidade 
ambiental; 

VIII - recuperação de áreas degradadas; 
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, 

inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la 
para participação ativa na defesa do meio ambiente. 

Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
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I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, 
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração 
adversa das características do meio ambiente; 

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental 
resultante de atividades que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e 
econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os 

padrões ambientais estabelecidos; 
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público 

ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por 
atividade causadora de degradação ambiental; 

V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, 
superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o 
solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 7.804, de 18/7/1989 

DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE. 

Art. 4º A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-

social com a preservação da qualidade do meio ambiente e 
do equilíbrio ecológico; 

II - à definição de áreas prioritárias de ação 
governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, 
atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Territórios e dos Municípios; 

III - ao estabelecimento de critérios e padrões de 
qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo 
de recursos ambientais; 

IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias 
nacionais orientadas para o uso racional de recursos 
ambientais; 

V - à difusão de tecnologias de manejo do meio 
ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais e 
à formação de uma consciência pública sobre a necessidade 
de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio 
ecológico; 

VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais 
com vistas à sua utilização racional e disponibilidade 
permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio 
ecológico propício à vida; 

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação 
de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, 
da contribuição pela utilização de recursos ambientais com 
fins econômicos. 

Art. 5º As diretrizes da Política Nacional do Meio 
Ambiente serão formuladas em normas e planos, destinados 
a orientar a ação dos Governos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios no que se 
relaciona com a preservação da qualidade ambiental e 
manutenção do equilíbrio ecológico, observados os 
princípios estabelecidos no art. 2º desta Lei. 

Parágrafo único. As atividades empresariais públicas 
ou privadas serão exercidas em consonância com as 
diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente. 

DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. 

Art. 6º Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como 
as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis 
pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, 
constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA, assim estruturado: 

I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função 
de assessorar o Presidente da República na formulação da 
política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio 
ambiente e os recursos ambientais;  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 8.028, de 12/4/1990 
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente - CONAMA, com a finalidade de 
assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, 
diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente 
e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua 
competência, sobre normas e padrões compatíveis com o 
meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à 
sadia qualidade de vida;  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 8.028, de 12/4/1990 
III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da 

Presidência da República, com a finalidade de planejar, 
coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a 
política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para 
o meio ambiente;  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 8.028, de 12/4/1990 
IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 
Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e fazer 
executar a política e as diretrizes governamentais fixadas 
para o meio ambiente, de acordo com as respectivas 
competências;  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 12.856, de 2/9/2013, 
retificada no DOU de 4/9/2013 

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais 
responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo 
controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a 
degradação ambiental;  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 7.804, de 18/7/1989 
VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, 

responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, 
nas suas respectivas jurisdições;  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 7.804, de 18/7/1989 

DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. 

Art. 7º (Revogado pela Lei nº 8.028, de 12/4/1990) 
Art. 8º Incluir-se-ão entre as competências do CONAMA: 
I - estabelecer, mediante proposta da IBAMA, normas e 

critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e 
supervisionado pela IBAMA;  

 Expressão "SEMA" alterada pela Lei nº 7.804, de 
18/7/1989 

II - determinar, quando julgar necessário, a realização de 
estudos das alternativas e das possíveis conseqüências 
ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando 
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aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a 
entidades privadas, as informações indispensáveis para 
apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos 
relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa 
degradação ambiental, especialmente nas áreas 
consideradas patrimônio nacional.  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 8.028, de 12/4/1990 
III - (Revogado pela Lei nº 11.941, de 27/5/2009) 
IV - homologar acordos visando à transformação de 

penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas 
de interesse para a proteção ambiental; (VETADO); 

V - determinar, mediante representação da IBAMA, a 
perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo 
Poder Público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou 
suspensão de participação em linhas de financiamento em 
estabelecimentos oficiais de crédito;  

 Expressão "SEMA" alterada pela Lei nº 7.804, de 
18/7/1989 

VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões 
nacionais de controle da poluição por veículos automotores, 
aeronaves e embarcações, mediante audiência dos 
Ministérios competentes; 

VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao 
controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente 
com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 
principalmente os hídricos. 

Parágrafo único. O Secretário do Meio Ambiente é, 
sem prejuízo de suas funções, o Presidente do CONAMA.  

 Parágrafo único acrescido pela Lei nº 8.028, de 12/4/1990 

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. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa 
natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou 
particular ou por termo administrativo firmado perante 
órgão integrante do Sisnama, limitar o uso de toda a sua 
propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou 
recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo 
servidão ambiental.  

 "Caput" do artigo acrescido pela Lei nº 11.284, de 
2/3/2006, com redação dada pela Lei nº 12.651, de 
25/5/2012 

§ 1º O instrumento ou termo de instituição da servidão 
ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes itens: 

I - memorial descritivo da área da servidão ambiental, 
contendo pelo menos um ponto de amarração 
georreferenciado; 

II - objeto da servidão ambiental; 
III - direitos e deveres do proprietário ou possuidor 

instituidor; 
IV - prazo durante o qual a área permanecerá como 

servidão ambiental.  
 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.651, de 25/5/2012 

§ 2º A servidão ambiental não se aplica às Áreas de 
Preservação Permanente e à Reserva Legal mínima exigida.  

 Primitivo § 1º acrescido pela Lei nº 11.284, de 2/3/2006, 
renumerado e com redação dada pela Lei nº 12.651, de 
25/5/2012 

§ 3º A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da 
área sob servidão ambiental deve ser, no mínimo, a mesma 
estabelecida para a Reserva Legal.  

 Primitivo § 2º acrescido pela Lei nº 11.284, de 2/3/2006, 
renumerado e com redação dada pela Lei nº 12.651, de 
25/5/2012 

§ 4º Devem ser objeto de averbação na matrícula do 
imóvel no registro de imóveis competente:  

 Primitivo § 3º acrescido pela Lei nº 11.284, de 2/3/2006, 
renumerado e com redação dada pela Lei nº 12.651, de 
25/5/2012 

I - o instrumento ou termo de instituição da servidão 
ambiental;  

 Inciso acrescido pela Lei nº 12.651, de 25/5/2012 
II - o contrato de alienação, cessão ou transferência da 

servidão ambiental.  
 Inciso acrescido pela Lei nº 12.651, de 25/5/2012 

§ 5º Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a 
servidão ambiental deve ser averbada na matrícula de todos 
os imóveis envolvidos.  

 Primitivo § 4º acrescido pela Lei nº 11.284, de 2/3/2006, 
renumerado e com redação dada pela Lei nº 12.651, de 
25/5/2012 

§ 6º 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 do imóvel.  
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 Primitivo § 5º acrescido pela Lei nº 11.284, de 2/3/2006, 

renumerado e com redação dada pela Lei nº 12.651, de 
25/5/2012 

§ 7º As áreas que tenham sido instituídas na forma de 
servidão florestal, nos termos do art. 44-A da Lei nº 4.771, de 
15 de setembro de 1965, passam a ser consideradas, pelo 
efeito desta Lei, como de servidão ambiental.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.651, de 25/5/2012 
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 transferi-la, 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 
Art. 9º-C. O contrato de alienação, cessão ou 

transferência da servidão ambiental deve ser averbado na 
matrícula do imóvel. 

§ 1º O contrato referido no caput deve conter, no 
mínimo, os seguintes itens: 

I - a delimitação da área submetida a preservação, 
conservação ou recuperação ambiental; 

II - o objeto da servidão ambiental; 
III - os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos 

futuros adquirentes ou sucessores; 
IV - os direitos e deveres do detentor da servidão 

ambiental; 
V - os benefícios de ordem econômica do instituidor e do 

detentor da servidão ambiental; 
VI - a previsão legal para garantir o seu cumprimento, 

inclusive medidas judiciais necessárias, em caso de ser 
descumprido. 

§ 2º São deveres do proprietário do imóvel serviente, 
entre outras obrigações estipuladas no contrato: 

I - manter a área sob servidão ambiental; 
II - prestar contas ao detentor da servidão ambiental 

sobre as condições dos recursos naturais ou artificiais; 
III - permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo 

detentor da servidão ambiental; 
IV - defender a posse da área serviente, por todos os 

meios em direito admitidos. 
§ 3º São deveres do detentor da servidão ambiental, 

entre outras obrigações estipuladas no contrato: 
I - documentar as características ambientais da 

propriedade; 
II - monitorar periodicamente a propriedade para 

verificar se a servidão ambiental está sendo mantida; 
III - prestar informações necessárias a quaisquer 

interessados na aquisição ou aos sucessores da propriedade; 
IV - manter relatórios e arquivos atualizados com as 

atividades da área objeto da servidão; 
V - defender judicialmente a servidão ambiental.  
 Artigo acrescido pela Lei nº 12.651, de 25/5/2012 

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de estabelecimentos e atividades 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, 
de causar degradação ambiental dependerão de prévio 
licenciamento ambiental.  

 "Caput" do artigo com redação dada pela Lei 
Complementar nº 140, de 8/12/2011 

§ 1º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a 
respectiva concessão serão publicados no jornal oficial, bem 
como em periódico regional ou local de grande circulação, ou 
em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão 
ambiental competente.  

 Parágrafo com redação dada pela Lei Complementar nº 
140, de 8/12/2011 

§§ 2º a 4º (Revogados pela Lei Complementar nº 140, 
de 8/12/2011) 

Art. 11. Compete à IBAMA propor ao CONAMA normas 
e padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização 
do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que 
forem oriundas do próprio CONAMA.  

 Expressão "SEMA" alterada pela Lei nº 7.804, de 
18/7/1989 

§ 1º (Revogado pela Lei Complementar nº 140, de 
8/12/2011) 

§ 2º Inclui-se na competência da fiscalização e controle 
a análise de projetos de entidades, públicas ou privadas, 
objetivando a preservação ou a recuperação de recursos 
ambientais, afetados por processos de exploração 
predatórios ou poluidores. 

Art. 12. As entidades e órgãos de financiamento e 
incentivos governamentais condicionarão a aprovação de 
projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na 
forma desta Lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios 
e dos padrões expedidos pelo CONAMA. 

Parágrafo único. As entidades e órgãos referidos no 
"caput" deste artigo deverão fazer constar dos projetos a 
realização de obras e aquisição de equipamentos destinados 
ao controle de degradação ambiental e à melhoria da 
qualidade do meio ambiente. 

Art. 13. O Poder Executivo incentivará as atividades 
voltadas ao meio ambiente, visando: 

I - ao desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos 
tecnológicos destinados a reduzir a degradação da qualidade 
ambiental; 

II - à fabricação de equipamentos antipoluidores; 
III - a outras iniciativas que propiciem a racionalização do 

uso de recursos ambientais. 
Parágrafo único. Os órgãos, entidades, e programas do 

Poder Público, destinados ao incentivo das pesquisas 
científicas e tecnológicas, considerarão, entre as suas metas 
prioritárias, o apoio aos projetos que visem a adquirir e 
desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na área 
ambiental e ecológica. 

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela 
legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento 
das medidas necessárias à preservação ou correção dos 
inconvenientes e danos causados pela degradação da 
qualidade ambiental sujeitará os transgressores: 

I - à multa simples ou diária, nos valores 
correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 
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1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - 
ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, 
conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança 
pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito 
Federal, Territórios ou pelos Municípios. 

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais 
concedidos pelo Poder Público; 

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de 
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; 

IV - à suspensão de sua atividade. 
§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas 

neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 
ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. 
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade 
para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por 
danos causados ao meio ambiente. 

§ 2º No caso de omissão da autoridade estadual ou 
municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a 
aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo. 

§ 3º Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o 
ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será 
atribuição da autoridade administrativa ou financeira que 
concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, 
cumprindo resolução do CONAMA. 

§ 4º (Revogado pela Lei nº 9.966, de 28/4/2000) 
§ 5º A execução das garantias exigidas do poluidor não 

impede a aplicação das obrigações de indenização e 
reparação de danos previstas no § 1º deste artigo.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.284, de 2/3/2006 
Art. 15. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade 

humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave 
situação de perigo existente, fica sujeito à pena de reclusão 
de 1 (um) a 3 (três) anos e multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) 
MVR. 

§ 1º A pena é aumentada até o dobro se: 
I - resultar: 
a) dano irreversível à fauna, à flora e ao meio ambiente; 
b) lesão corporal grave; 
II - a poluição é decorrente de atividade industrial ou de 

transporte; 
III - o crime é praticado durante a noite, em domingo ou 

em feriado. 
§ 2º Incorre no mesmo crime a autoridade competente 

que deixar de promover as medidas tendentes a impedir a 
prática das condutas acima descritas.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 7.804, de 18/7/1989 
Art. 16. (Revogado pela Lei nº 7.804, de 18/7/1989) 
Art. 17. Fica instituído, sob a administração do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 
- IBAMA: 

I - Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos 
de Defesa Ambiental, para registro obrigatório de pessoas 
físicas ou jurídicas que se dedicam a consultoria técnica sobre 
problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio 
de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao 
controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

II - Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou 

jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente 
poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e 
comercialização de produtos potencialmente perigosos ao 
meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da 
fauna e flora.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 7.804, de 18/7/1989 
Art. 17-A. São estabelecidos os preços dos serviços e 

produtos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a serem aplicados em 
âmbito nacional, conforme Anexo a esta Lei.  

 Artigo acrescido pela Lei nº 9.960, de 28/1/2000 
Art. 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental - TCFA, cujo fato gerador é o exercício 
regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA para controle e fiscalização das atividades 
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos 
naturais. 

§ 1º Revogado. 
§ 2º Revogado.  
 Artigo acrescido pela Lei nº 9.960, de 28/1/2000 e com 

nova redação dada pela Lei nº 10.165, de 27/12/2000 
Art. 17-C. É sujeito passivo da TCFA todo aquele que 

exerça as atividades constantes do Anexo VIII desta Lei. 
§ 1º O sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar até 

o dia 31 de março de cada ano relatório das atividades 
exercidas no ano anterior, cujo modelo será definido pelo 
IBAMA, para o fim de colaborar com os procedimentos de 
controle e fiscalização. 

§ 2º O descumprimento da providência determinada no 
§ 1º sujeita o infrator a multa equivalente a vinte por cento 
da TCFA devida, sem prejuízo da exigência desta. 

§ 3º Revogado.  
 Artigo acrescido pela Lei nº 9.960, de 28/1/2000 e com 

nova redação dada pela Lei nº 10.165, de 27/12/2000 
Art. 17-D. A TCFA é devida por estabelecimento e os 

seus valores são os fixados no Anexo IX desta Lei. 
§ 1º Para os fins desta Lei, consideram-se. 
I - microempresa e empresa de pequeno porte, as 

pessoas jurídicas que se enquadrem, respectivamente, nas 
descrições dos incisos I e II do caput do art. 2º da Lei nº 9.841, 
de 5 de outubro de 1999. 

II - empresa de médio porte, a pessoa jurídica que tiver 
receita brutal anual superior a R$1.200.000,00 (um milhão e 
duzentos mil reais) e igual ou inferior a R$12.000.000,00 
(doze milhões de reais). 

III - empresa de grande porte, a pessoa jurídica que tiver 
receita bruta anual superior a R$12.000.000,00 (doze 
milhões de reais). 

§ 2º O potencial de poluição (PP) e o grau de utilização 
(GU) de recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas 
à fiscalização encontram-se definidos no Anexo VIII desta Lei. 

§ 3º Caso o estabelecimento exerça mais de uma 
atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa relativamente a 
apenas uma delas, pelo valor mais elevado.  

 Artigo acrescido pela Lei nº 9.960, de 28/1/2000 e com 
nova redação dada pela Lei nº 10.165, de 27/12/2000 

Art. 17-E. É o IBAMA autorizado a cancelar débitos de 
valores inferiores a R$ 40,00 (quarenta reais), existentes até 
31 de dezembro de 1999.  

 Artigo acrescido pela Lei nº 9.960, de 28/1/2000 
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Art. 17-F. São isentas do pagamento da TCFA as 

entidades públicas federais, distritais, estaduais e 
municipais, as entidades filantrópicas, aquele que praticam 
agricultura de subsistência e as populações tradicionais.  

 Artigo acrescido pela Lei nº 9.960, de 28/1/2000 e com 
nova redação dada pela Lei nº 10.165, de 27/12/2000 

Art. 17-G. A TCFA será devida no último dia útil de cada 
trimestre do ano civil, nos valores fixados no Anexo IX desta 
Lei, e o recolhimento será efetuado em conta bancária 
vinculada ao IBAMA, por intermédio de documento próprio 
de arrecadação, até o quinto dia útil do mês subsequente. 

Parágrafo único. Revogado.  
 Artigo acrescido pela Lei nº 9.960, de 28/1/2000 e com 

nova redação dada pela Lei nº 10.165, de 27/12/ 2000 
Art. 17-H</span> . A TCFA não recolhida nos prazos e 

nas condições estabelecidas no artigo anterior será cobrada 
com os seguintes acréscimos. 

I - juros de mora, na via administrativa ou judicial, 
contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um 
por cento; 

II - multa de mora de vinte por cento, reduzida a dez por 
cento se o pagamento for efetuado até o último dia útil do 
mês subsequente ao do vencimento; 

III - encargo de vinte por cento, substitutivo da 
condenação do devedor em honorários de advogado, 
calculado sobre o total do débito inscrito como Dívida Ativa, 
reduzido para dez por cento se o pagamento for efetuado 
antes do ajuizamento da execução. 

§ 1º-A. Os juros de mora não incidem sobre o valor da 
multa de mora. 

§ 1º Os débitos relativos à TCFA poderão ser parcelados 
de acordo com os critérios fixados na legislação tributária, 
conforme dispuser o regulamento desta Lei.  

 Artigo acrescido pela Lei nº 9.960, de 28/1/2000 e com 
nova redação dada pela Lei nº 10.165, de 27/12/2000 

Art. 17-I . As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as 
atividades mencionadas nos incisos I e II do art. 17 e que não 
estiverem inscritas nos respectivos cadastros até o último dia 
útil do terceiro mês que se seguir ao da publicação desta Lei 
incorrerão em infração punível com multa de:  

 Artigo acrescido pela Lei nº 9.960, de 28/1/2000 e"caput" 
com nova redação dada pela Lei nº 10.165, de 
27/12/2000 

I - R$ 50,00 (cinqüenta reais), se pessoa física;  
 Inciso acrescido pela Lei nº 10.165, de 27/12/2000 

II - R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), se microempresa;  
 Inciso acrescido pela Lei nº 10.165, de 27/12/2000 

III - R$ 900,00 (novecentos reais), se empresa de 
pequeno porte;  

 Inciso acrescido pela Lei nº 10.165, de 27/12/2000 
IV - R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), se empresa de 

médio porte;  
 Inciso acrescido pela Lei nº 10.165, de 27/12/2000 

V - R$ 9.000,00 (nove mil reais), se empresa de grande 
porte.  

 Inciso acrescido pela Lei nº 10.165, de 27/12/2000 
Parágrafo único.  
 Paragráfo único acrescido pela Lei nº 9.960, de 

28/1/2000, e revogado pela Lei nº 10.165, de 27/12/2000 
Art. 17-J.  
 Artigo acrescido pela Lei nº 9.960, de 28/1/2000 e 

revogado pela Lei nº 10.165, de 27/12/2000 

Art. 17-L. As ações de licenciamento, registro, 
autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, 
à flora, e ao controle ambiental são de competência exclusiva 
dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente.  

 Artigo acrescido pela Lei nº 9.960, de 28/1/2000 
Art. 17-M. Os preços dos serviços administrativos 

prestados pelo IBAMA, inclusive os referentes à venda de 
impressos e publicações, assim como os de entrada, 
permanência e utilização de áreas ou instalações nas 
unidades de conservação, serão definidos em portaria do 
Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta 
do Presidente daquele Instituto.  

 Artigo acrescido pela Lei nº 9.960, de 28/1/2000 
Art. 17-N. Os preços dos serviços técnicos do 

Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA, assim como os 
para venda de produtos da flora, serão, também, definidos 
em portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, 
mediante proposta do Presidente daquele Instituto.  

 Artigo acrescido pela Lei nº 9.960, de 28/1/2000 
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem 

com redução do valor o Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural - ITR, com base em Ato Declaratório 
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância 
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei nº 9.960, de 29 de 
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.  

 Artigo acrescido pela Lei nº 9.960, de 28/1/2000 e "caput" 
com nova redação dada pela Lei nº 10.165, de 
27/12/2000 

§ 1º-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste 
artigo não poderá exceder a dez por cento do valor da 
redução do imposto proporcionada pela ADA.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.165, de 27/12/2000 
§ 1º A utilização do ADA para efeito de redução do valor 

a pagar do ITR é obrigatória.  
 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.165, de 

27/12/2000 
§ 2º O pagamento de que trata o caput deste artigo 

poderá ser efetivado em cota única ou em parcelas, nos 
mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o 
pagamento do ITR, em documento próprio de arrecadação 
do IBAMA.  

 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.165, de 
27/12/2000 

§ 3º Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma 
parcela poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais).  

 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.165, de 
27/12/2000 

§ 4º O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a 
cobrança de juros e multa nos termos dos incisos I e II do 
caput e §§ 1º-A e 1º, todos do art. 17-H desta Lei.  

 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.165, de 
27/12/2000 

§ 5º Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os 
dados constantes do ADA não coincidam com os 
efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes 
lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o 
qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para 
as providências cabíveis.  

 Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.165, de 
27/12/2000 
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Art. 17-P. Constitui crédito para compensação com o 

valor devido a título de TCFA, até o limite de sessenta por 
cento e relativamente ao mesmo ano, o montante 
efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao 
Município e ao Distrito Federal em razão de taxa de 
fiscalização ambiental. 

§ 1º Valores recolhidos ao Estado, ao Município e ao 
Distrito Federal a qualquer outro título, tais como taxas ou 
preços públicos de licenciamento e venda de produtos, não 
constituem para compensação com a TCFA. 

§ 2º A restituição, administrativa ou judicial, qualquer 
que seja a causa que a determine, da taxa de fiscalização 
ambiental estadual ou distrital compensada com a TCFA 
restaura o direito de crédito do IBAMA contra o 
estabelecimento, relativamente ao valor compensado.  

 Artigo acrescido pela Lei nº 10.165, de 27/12/2000 
Art. 17-Q. É o IBAMA autorizado a celebrar convênios 

com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal para 
desempenharem atividades de fiscalização ambiental, 
podendo repassar-lhes parcela da receita obtida com a TCFA.  

 Artigo acrescido pela Lei nº 10.165, de 27/12/2000 
Art. 18. (Revogado pela Lei nº 9.985, de 18/7/2000) 
Art. 19. Ressalvado o disposto nas Leis nºs 5.357, de 17 

de novembro de 1967, e 7.661, de 16 de maio de 1988, a 
receita proveniente da aplicação desta Lei será recolhida de 
acordo com o disposto no art. 4º da Lei nº 7.735, de 22 de 
fevereiro de 1989.  

 Artigo acrescido pela lei nº 7.804, de 18/7/1989 
Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, em 31 de agosto de 1981; 160º da 

Independência e 93º da República. 
JOÃO FIGUEIREDO 
Mário David Andreazza 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 1, DE 23 DE 
JANEIRO DE 1986 

▪ Publicada no DOU, de 17 de fevereiro de 1986, 
Seção 1, páginas 2548-2549 
▪ Correlações: 
▪ Alterada pelas Resoluções nº 11/86 (alterado o art. 
2º),  nº 5/87 (acrescentado o inciso XVIII) e nº 237/97 
(revogados os art. 3º e 7º). 
▪ Resolução extraída do sítio eletrônico oficial do 
Ministério do Meio Ambiente 
(http://www.mma.gov.br/) 
▪ Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais 
para a avaliação de impacto ambiental 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 48 do Decreto 
nº 88.351, de 1º de junho de 1983, para efetivo exercício das 
responsabilidades que lhe são atribuídas pelo artigo 18 do 
mesmo decreto, e Considerando a necessidade de se 
estabelecerem as definições, as responsabilidades, os 
critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e 
implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como 

um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, 
resolve: 

 Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983 revogado pelo 
Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990. 

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se 
impacto ambiental qualquer alteração das propriedades 
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais. 
Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de 

impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 
ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão 
estadual competente, e da Secretaria Especial do Meio 
Ambiente – SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de 
atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

 A Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA, 
vinculada ao Ministério do Interior, foi extinta pela Lei nº 
7.735, de 22 de fevereiro de 1989, que criou o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA. As atribuições em matéria 
ambiental são atualmente do Ministério do Meio 
Ambiente 

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de 
rolamento; 

II - Ferrovias; 
III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos 

químicos; 
IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 

48, do Decreto-Lei nº 32, de 18 de setembro de 1966; 
 Decreto-Lei revogado pela Lei no 7.565, de 19 de 

dezembro de 1986 
V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos 

coletores e emissários de esgotos sanitários; 
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 

230KV; 
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos 

hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, acima 
de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de 
canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de 
cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, 
transposição de bacias, diques; 

VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, 
carvão); 

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, 
definidas no Código de Mineração; 

X - Aterros sanitários, processamento e destino final de 
resíduos tóxicos ou perigosos; 

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja 
a fonte de energia primária, acima de 10MW; 

XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais 
(petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de 
álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hidróbios); 

 Retificado no Boletim de Serviço do MIN, de 7 de março 
de 1986 

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais 
- ZEI; 

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em 
áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir 
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áreas significativas em termos percentuais ou de importância 
do ponto de vista ambiental; 

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas 
consideradas de relevante interesse ambiental a critério da 
SEMA e dos órgãos estaduais ou municipais; 

XVI - Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, 
derivados ou produtos similares, em quantidade superior a 
dez toneladas por dia.  

 Redação dada pela Resolução n° 11/86 
XVII - Projetos Agropecuários que contemplem áreas 

acima de 1.000 ha. ou menores, neste caso, quando se tratar 
de áreas significativas em termos percentuais ou de 
importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas 
de proteção ambiental.  

 Inciso acrescentado pela Resolução n° 11/86 
XVIII - Empreendimentso potencialmente lesivos ao 

patrimônio espeleológico nacional.  
 Inciso acrescentado pela Resolução n° 5/87 Reprodução 

do que consta do original, desconsiderando erro na 
redação 

Artigo 3º (Revogado pela Resolução n° 237/97). 
Artigo 4º - Os órgãos ambientais competentes e os 

órgãos setoriais do SISNAMA deverão compatibilizar os 
processos de licenciamento com as etapas de planejamento 
e implantação das atividades modificadoras do meio 
Ambiente, respeitados os critérios e diretrizes estabelecidos 
por esta Resolução e tendo por base a natureza o porte e as 
peculiaridades de cada atividade. 

Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de 
atender à legislação, em especial os princípios e objetivos 
expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, 
obedecerá às seguintes diretrizes gerais: 

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de 
localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de 
não execução do projeto; 

II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos 
ambientais gerados nas fases de implantação e operação da 
atividade ; 

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou 
indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de 
influência do projeto, considerando, em todos os casos, a 
bacia hidrográfica na qual se localiza; 

lV - Considerar os planos e programas governamentais, 
propostos e em implantação na área de influência do projeto, 
e sua compatibilidade. 

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo 
de impacto ambiental o órgão estadual competente, ou a 
SEMA ou, no que couber ao Município, fixará as diretrizes 
adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e 
características ambientais da área, forem julgadas 
necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise dos 
estudos. 

 Retificado no Boletim de Serviço do MIN, de 7 de março 
de 1986 

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental 
desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas: 

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto 
completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas 
interações, tal como existem, de modo a caracterizar a 
situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 
considerando: 

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, 
destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e 
aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as 
correntes marinhas, as correntes atmosféricas; 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna 
e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade 
ambiental, de valor científico e econômico, raras e 
ameaçadas de extinção e as áreas de preservação 
permanente; 

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os 
usos da água e a sócio-economia, destacando os sítios e 
monumentos arqueológicos, históricos e culturais da 
comunidade, as relações de dependência entre a sociedade 
local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura 
desses recursos. 

II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas 
alternativas, através de identificação, previsão da magnitude 
e interpretação da importância dos prováveis impactos 
relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos 
(benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a 
médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau 
de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e 
sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais. 

III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos 
negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistemas 
de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada 
uma delas. 

lV - Elaboração do programa de acompanhamento e 
monitoramento (os impactos positivos e negativos, 
indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. 

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo 
de impacto Ambiental o órgão estadual competente; ou o 
IBAMA ou quando couber, o Município fornecerá as 
instruções adicionais que se fizerem necessárias, pelas 
peculiaridades do projeto e características ambientais da 
área. 

Artigo 7º (Revogado pela Resolução n° 237/97). 
Artigo 8º - Correrão por conta do proponente do 

projeto todas as despesas e custos referentes á realização do 
estudo de impacto ambiental, tais como: coleta e aquisição 
dos dados e informações, trabalhos e inspeções de campo, 
análises de laboratório, estudos técnicos e científicos e 
acompanhamento e monitoramento dos impactos, 
elaboração do RIMA e fornecimento de pelo menos 5 (cinco) 
cópias, 

Artigo 9º - O relatório de impacto ambiental - RIMA 
refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental e 
conterá, no mínimo: 

I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e 
compatibilidade com as políticas setoriais, planos e 
programas governamentais; 

II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas 
e locacionais, especificando para cada um deles, nas fases de 
construção e operação a área de influência, as matérias 
primas, e mão-de-obra, as fontes de energia, os processos e 
técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, 
resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem 
gerados; 

III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos 
ambiental da área de influência do projeto; 
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IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da 

implantação e operação da atividade, considerando o 
projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de 
incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e 
critérios adotados para sua identificação, quantificação e 
interpretação; 

V - A caracterização da qualidade ambiental futura da 
área de influência, comparando as diferentes situações da 
adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a 
hipótese de sua não realização; 

VI - A descrição do efeito esperado das medidas 
mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, 
mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o 
grau de alteração esperado; 

VII - O programa de acompanhamento e monitoramento 
dos impactos; 

VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável 
(conclusões e comentários de ordem geral). 

Parágrafo único - O RIMA deve ser apresentado de forma 
objetiva e adequada a sua compreensão. As informações 
devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por 
mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de 
comunicação visual, de modo que se possam entender as 
vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as 
conseqüências ambientais de sua implementação. 

Artigo 10 - O órgão estadual competente, ou a SEMA ou, 
quando couber, o Município terá um prazo para se 
manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado. 

Parágrafo único - O prazo a que se refere o caput deste 
artigo terá o seu termo inicial na data do recebimento pelo 
estadual competente ou pela SEMA do estudo do impacto 
ambiental e seu respectivo RIMA. 

Artigo 11 - Respeitado o sigilo industrial, assim 
solicitando e demonstrando pelo interessado o RIMA será 
acessível ao público. Suas cópias permanecerão à disposição 
dos interessados, nos centros de documentação ou 
bibliotecas da SEMA e do estadual de controle ambiental 
correspondente, inclusive o período de análise técnica. 

§ 1º - Os órgãos públicos que manifestarem interesse, ou 
tiverem relação direta com o projeto, receberão cópia do 
RIMA, para conhecimento e manifestação. 

§ 2º - Ao determinar a execução do estudo de impacto 
ambiental e apresentação do RIMA, o órgão estadual 
competente ou a SEMA ou, quando couber o Município, 
determinará o prazo para recebimento dos comentários a 
serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, 
sempre que julgar necessário, promoverá a realização de 
audiência pública para informação sobre o projeto e seus 
impactos ambientais e discussão do RIMA. 

Artigo 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

FLÁVIO PEIXOTO DA SILVEIRA - Presidente do Conselho 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 9, DE 3 DE 
DEZEMBRO DE 1987 

▪ Publicada no DOU, de 5 de julho de 1990, Seção 1, 
página 12945 

▪ Resolução extraída do sítio eletrônico oficial do 
Ministério do Meio Ambiente 
(http://www.mma.gov.br/) 
▪ Resolução aprovada na 15ª Reunião Ordinária do 
CONAMA, porém, só foi referendada pelo presidente do 
Conselho por ocasião da 24ª Reunião realizada em 28 de 
junho de 1990. 
▪ Dispõe sobre a realização de Audiências Públicas 
no processo de licenciamento ambiental. 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, 
no uso das atribuições que lhe conferem o Inciso II, do Artigo 
7º, do Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983, e tendo 
em vista o disposto na RESOLUÇÃO/CONAMA/N.º 1, de 23 de 
janeiro de 1986, resolve: 

Art. 1º - A Audiência Pública referida na 
RESOLUÇÃO/CONAMA nº 1/86, tem por finalidade expor aos 
interessados o conteúdo do produto em análise e do seu 
referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos 
presentes as críticas e sugestões a respeito. 

Art. 2º - Sempre que julgar necessário, ou quando for 
solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 
50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente 
promoverá a realização de audiência pública. 

§ 1º - O Órgão de Meio Ambiente, a partir da data do 
recebimento do RIMA, fixará em edital e anunciará pela 
imprensa local a abertura do prazo que será no mínimo de 45 
dias para solicitação de audiência pública. 

§ 2º - No caso de haver solicitação de audiência pública 
e na hipótese do Órgão Estadual não realizá-la, a licença 
concedida não terá validade. 

§ 3º - Após este prazo, a convocação será feita pelo 
Órgão Licenciador, através de correspondência registrada 
aos solicitantes e da divulgação em órgãos da imprensa local. 

§ 4º - A audiência pública deverá ocorrer em local 
acessível aos interessados. 

§ 5º - Em função da 1ºcalização geográfica dos 
solicitantes, e da complexidade do tema, poderá haver mais 
de uma audiência pública sobre o mesmo projeto de 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. 

Art. 3º - A audiência pública será dirigida pelo 
representante do Órgão licenciador que, após a exposição 
objetiva do projeto e do seu respectivo RIMA, abrirá as 
discussões com os interessados presentes. 

Art. 4º - Ao final de cada audiência pública será lavrara 
uma ata sucinta 

Parágrafo Único -Serão anexadas à ata, todos os 
documentos escritos e assinados que forem entregues ao 
presidente dos trabalhos durante a seção. 

Art. 5º - A ata da(s) audiência(s) pública(s) e seus anexos, 
servirão de base, juntamente com o RIMA, para a análise e 
parecer final do licenciador quanto à aprovação ou não do 
projeto. 

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

JOSÉ A. LUTZENBERGER - Presidente do Conselho 
TÂNIA MARIA TONEL MUNHOZ - Secretária Executiva 
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LEI Nº 7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989 

▪ Diário Oficial da União - Seção 1 - 12/7/1989, 
Página 11459 
▪ Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º A pesquisa, a experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção 
e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, 
serão regidos por esta Lei. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 
I - agrotóxicos e afins: 
a) os produtos e os agentes de processos físicos, 

químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de 
produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou 
implantadas, e de outros ecossistemas e também de 
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja 
alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-
las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos; 

b) substâncias e produtos, empregados como 
desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de 
crescimento; 

II - componentes: os princípios ativos, os produtos 
técnicos, suas matérias-primas, os ingredientes inertes e 
aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins. 

Art. 3º Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de 
acordo com definição do art. 2º desta Lei, só poderão ser 
produzidos, exportados, importados, comercializados e 
utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de 
acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais 
responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da 
agricultura. 

§ 1º Fica criado o registro especial temporário para 
agrotóxicos, seus componentes e afins, quando se 
destinarem à pesquisa e à experimentação. 

§ 2º Os registrantes e titulares de registro fornecerão, 
obrigatoriamente, à União, as inovações concernentes aos 
dados fornecidos para o registro de seus produtos. 

§ 3º Entidades públicas e privadas de ensino, assistência 
técnica e pesquisa poderão realizar experimentação e 
pesquisas, e poderão fornecer laudos no campo da 
agronomia, toxicologia, resíduos, química e meio ambiente. 

§ 4º Quando organizações internacionais responsáveis 
pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil 
seja membro integrante ou signatário de acordos e 
convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, caberá à 

autoridade competente tomar imediatas providências, sob 
pena de responsabilidade. 

§ 5º O registro para novo produto agrotóxico, seus 
componentes e afins, será concedido se a sua ação tóxica 
sobre o ser humano e o meio ambiente for 
comprovadamente igual ou menor do que a daqueles já 
registrados, para o mesmo fim, segundo os parâmetros 
fixados na regulamentação desta Lei. 

§ 6º Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus 
componentes e afins: a) para os quais o Brasil não disponha 
de métodos para desativação de seus componentes, de 
modo a impedir que os seus resíduos remanescentes 
provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública; 

b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz 
no Brasil; 

c) que revelem características teratogênicas, 
carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os resultados 
atualizados de experiências da comunidade científica; 

d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao 
aparelho reprodutor, de acordo com procedimentos e 
experiências atualizadas na comunidade científica; 

e) que se revelem mais perigosos para o homem do que 
os testes de laboratório, com animais, tenham podido 
demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos 
atualizados; 

f) cujas características causem danos ao meio ambiente. 
Art. 4º As pessoas físicas e jurídicas que sejam 

prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, ou que os produzam, importem, 
exportem ou comercializem, ficam obrigadas a promover os 
seus registros nos órgãos competentes, do Estado ou do 
Município, atendidas as diretrizes e exigências dos órgãos 
federais responsáveis que atuam nas áreas da saúde, do 
meio ambiente e da agricultura. 

Parágrafo único. São prestadoras de serviços as 
pessoas físicas e jurídicas que executam trabalho de 
prevenção, destruição e controle de seres vivos, 
considerados nocivos, aplicando agrotóxicos, seus 
componentes e afins. 

Art. 5º Possuem legitimidade para requerer o 
cancelamento ou a impugnação, em nome próprio, do 
registro de agrotóxicos e afins, argüindo prejuízos ao meio 
ambiente, à saúde humana e dos animais: 

I - entidades de classe, representativas de profissões 
ligadas ao setor; 

II - partidos políticos, com representação no Congresso 
Nacional; 

III - entidades legalmente constituídas para defesa dos 
interesses difusos relacionados à proteção do consumidor, 
do meio ambiente e dos recursos naturais. 

§ 1º Para efeito de registro e pedido de cancelamento ou 
impugnação de agrotóxicos e afins, todas as informações 
toxicológicas de contaminação ambiental e comportamento 
genético, bem como os efeitos no mecanismo hormonal, são 
de responsabilidade do estabelecimento registrante ou da 
entidade impugnante e devem proceder de laboratórios 
nacionais ou internacionais. 

§ 2º A regulamentação desta Lei estabelecerá condições 
para o processo de impugnação ou cancelamento do 
registro, determinando que o prazo de tramitação não 
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exceda 90 (noventa) dias e que os resultados apurados sejam 
publicados. 

§ 3º Protocolado o pedido de registro, será publicado no 
Diário Oficial da União um resumo do mesmo. 

Art. 6º As embalagens dos agrotóxicos e afins deverão 
atender, entre outros, aos seguintes requisitos: 

I - devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir 
qualquer vazamento, evaporação, perda ou alteração de seu 
conteúdo e de modo a facilitar as operações de lavagem, 
classificação, reutilização e reciclagem;  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.974, de 6/6/2000 
II - os materiais de que forem feitas devem ser 

insuscetíveis de ser atacados pelo conteúdo ou de formar 
com ele combinações nocivas ou perigosas; 

III - devem ser suficientemente resistentes em todas as 
suas partes, de forma a não sofrer enfraquecimento e a 
responder adequadamente às exigências de sua normal 
conservação; 

IV - devem ser providas de um lacre que seja 
irremediavelmente destruído ao ser aberto pela primeira 
vez. 

§ 1º O fracionamento e a reembalagem de agrotóxicos e 
afins com o objetivo de comercialização somente poderão 
ser realizados pela empresa produtora, ou por 
estabelecimento devidamente credenciado, sob 
responsabilidade daquela, em locais e condições 
previamente autorizados pelos órgãos competentes.  

 Parágrafo único transformado em § 1º, com nova 
redação dada pela Lei nº 9.974, de 6/6/2000 

§ 2º Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e 
afins deverão efetuar a devolução das embalagens vazias dos 
produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram 
adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas 
respectivas bulas, no prazo de até um ano, contado da data 
de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo órgão 
registrante, podendo a devolução ser intermediada por 
postos ou centros de recolhimento, desde que autorizados e 
fiscalizados pelo órgão competente.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.974, de 6/6/2000 
§ 3º Quando o produto não for fabricado no País, 

assumirá a responsabilidade de que trata o § 2º a pessoa 
física ou jurídica responsável pela importação e, tratando-se 
de produto importado submetido a processamento 
industrial ou a novo acondicionamento, caberá ao órgão 
registrante defini-la.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.974, de 6/6/2000 
§ 4º As embalagens rígidas que contiverem formulações 

miscíveis ou dispersíveis em água deverão ser submetidas 
pelo usuário à operação de tríplice lavagem, ou tecnologia 
equivalente, conforme normas técnicas oriundas dos órgãos 
competentes e orientação constante de seus rótulos e bulas.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.974, de 6/6/2000 
§ 5º As empresas produtoras e comercializadoras de 

agrotóxicos, seus componentes e afins, são responsáveis 
pela destinação das embalagens vazias dos produtos por elas 
fabricados e comercializados, após a devolução pelos 
usuários, e pela dos produtos apreendidos pela ação 
fiscalizatória e dos impróprios para utilização ou em desuso, 
com vistas à sua reutilização, reciclagem ou inutilização, 
obedecidas as normas e instruções dos órgãos.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.974, de 6/6/2000 

§ 6º As empresas produtoras de equipamentos para 
pulverização deverão, no prazo de cento e oitenta dias da 
publicação desta Lei, inserir nos novos equipamentos 
adaptações destinadas a facilitar as operações de tríplice 
lavagem ou tecnologia equivalente.  

 Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.974, de 6/6/2000 
Art. 7º Para serem vendidos ou expostos à venda em 

todo território nacional, os agrotóxicos e afins ficam 
obrigados a exibir rótulos próprios e bulas, redigidos em 
português, que contenham, entre outros, os seguintes 
dados:  

 "Caput" do artigo com redação dada pela Lei nº 9.974, de 
6/6/2000 

I - indicações para a identificação do produto, 
compreendendo: 

a) o nome do produto; 
b) o nome e a percentagem de cada princípio ativo e a 

percentagem total dos ingredientes inertes que contém; 
c) a quantidade de agrotóxicos, componentes ou afins, 

que a embalagem contém, expressa em unidades de peso ou 
volume, conforme o caso; 

d) o nome e o endereço do fabricante e do importador; 
e) os números de registro do produto e do 

estabelecimento fabricante ou importador; 
f) o número do lote ou da partida; 
g) um resumo dos principais usos do produto; 
h) a classificação toxicológica do produto; 
II - instruções para utilização, que compreendam: 
a) a data de fabricação e de vencimento; 
b) o intervalo de segurança, assim entendido o tempo 

que deverá transcorrer entre a aplicação e a colheita, uso ou 
consumo, a semeadura ou plantação, e a semeadura ou 
plantação do cultivo seguinte, conforme o caso; 

c) informações sobre o modo de utilização, incluídas, 
entre outras: a indicação de onde ou sobre o que deve ser 
aplicado; o nome comum da praga ou enfermidade que se 
pode com ele combater ou os efeitos que se pode obter; a 
época em que a aplicação deve ser feita; o número de 
aplicações e o espaçamento entre elas, se for o caso; as doses 
e os limites de sua utilização; 

d) informações sobre os equipamentos a serem usados e 
a descrição dos processos de tríplice lavagem ou tecnologia 
equivalente, procedimentos para a devolução, destinação, 
transporte, reciclagem, reutilização e inutilização das 
embalagens vazias e efeitos sobre o meio ambiente 
decorrentes da destinação nadequada dos recipientes;  

 Alínea com redação dada pela Lei nº 9.974, de 6/6/2000 
III - informações relativas aos perigos potenciais, 

compreendidos: 
a) os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do 

homem, dos animais e sobre o meio ambiente; 
b) precauções para evitar danos a pessoas que os aplicam 

ou manipulam e a terceiros, aos animais domésticos, fauna, 
flora e meio ambiente; 

c) símbolos de perigo e frases de advertência 
padronizados, de acordo com a classificação toxicológica do 
produto; 

d) instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas 
de alarme, primeiros socorros, antídotos e recomendações 
para os médicos. 

IV - recomendação para que o usuário leia o rótulo antes 
de utilizar o produto. 
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§ 1º Os textos e símbolos impressos nos rótulos serão 

claramente visíveis e facilmente legíveis em condições 
normais e por pessoas comuns. 

§ 2º Fica facultada a inscrição, nos rótulos, de dados não 
estabelecidos como obrigatórios, desde que: 

I - não dificultem a visibilidade e a compreensão dos 
dados obrigatórios; 

II - não contenham; 
a) afirmações ou imagens que possam induzir o usuário a 

erro quanto à natureza, composição, segurança e eficácia do 
produto, e sua adequação ao uso; 

b) comparações falsas ou equívocas com outros 
produtos; 

c) indicações que contradigam as informações 
obrigatórias; 

d) declarações de propriedade relativas à inocuidade, tais 
como "seguro", "não venenoso", "não tóxico"; com ou sem 
uma frase complementar, como: "quando utilizado segundo 
as instruções"; 

e) afirmações de que o produto é recomendado por 
qualquer órgão do Governo. 

§ 3º Quando, mediante aprovação do órgão 
competente, for juntado folheto complementar que amplie 
os dados do rótulo, ou que contenha dados que 
obrigatoriamente deste devessem constar, mas que nele não 
couberam, pelas dimensões reduzidas da embalagem, 
observar-se-á o seguinte: 

I - deve-se incluir no rótulo frase que recomende a leitura 
do folheto anexo, antes da utilização do produto; 

II - em qualquer hipótese, os símbolos de perigo, o nome 
do produto, as precauções e instruções de primeiros 
socorros, bem como o nome e o endereço do fabricante ou 
importador devem constar tanto do rótulo como do folheto. 

Art. 8º A propaganda comercial de agrotóxicos, 
componentes e afins, em qualquer meio de comunicação, 
conterá, obrigatoriamente, clara advertência sobre os riscos 
do produto à saúde dos homens, animais e ao meio 
ambiente, e observará o seguinte: 

I - estimulará os compradores e usuários a ler 
atentamente o rótulo e, se for o caso, o folheto, ou a pedir 
que alguém os leia para eles, se não souberem ler; 

II - não conterá nenhuma representação visual de 
práticas potencialmente perigosas, tais como a manipulação 
ou aplicação sem equipamento protetor, o uso em 
proximidade de alimentos ou em presença de crianças; 

III - obedecerá ao disposto no inciso II do § 2º do art. 7º 
desta Lei. 

Art. 9º No exercício de sua competência, a União 
adotará as seguintes providências: 

I - legislar sobre a produção, registro, comércio 
interestadual, exportação, importação, transporte, 
classificação e controle tecnológico e toxicológico; 

II - controlar e fiscalizar os estabelecimentos de 
produção, importação e exportação; 

III - analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes 
e afins, nacionais e importados; 

IV - controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a 
importação. 

Art. 10. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos 
termos dos arts. 23 e 24 da Constituição Federal, legislar 
sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o 

armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, 
bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o 
armazenamento e o transporte interno. 

Art. 11. Cabe ao Município legislar supletivamente sobre 
o uso e o armazenamento dos agrotóxicos, seus 
componentes e afins. 

Art. 12. A União, através dos órgãos competentes, 
prestará o apoio necessário às ações de controle e 
fiscalização, à Unidade da Federação que não dispuser dos 
meios necessários. 

Art. 12-A. Compete ao Poder Público a fiscalização: 
I - da devolução e destinação adequada de embalagens 

vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, de produtos 
apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios 
para utilização ou em desuso; 

II - do armazenamento, transporte, reciclagem, 
reutilização e inutilização de embalagens vazias e produtos 
referidos no inciso I..  

 Artigo acrescido pela Lei nº 9.974, de 6/6/2000 
Art. 13. A venda de agrotóxicos e afins aos usuários será 

feita através de receituário próprio, prescrito por 
profissionais legalmente habilitados, salvo casos 
excepcionais que forem previstos na regulamentação desta 
Lei. 

Art. 14. As responsabilidades administrativa, civil e 
penal pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio 
ambiente, quando a produção, comercialização, utilização, 
transporte e destinação de embalagens vazias de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem o 
disposto na legislação pertinente, cabem:  

 "Caput" do artigo com redação dada pela Lei nº 9.974, de 
6/6/2000 

a) ao profissional, quando comprovada receita errada, 
displicente ou indevida; 

b) ao usuário ou ao prestador de serviços, quando 
proceder em desacordo com o receituário ou as 
recomendações do fabricante e órgãos registrantes e 
sanitário-ambientais;  

 Alínea com redação dada pela Lei nº 9.974, de 6/6/2000 
c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o 

respectivo receituário ou em desacordo com a receita ou 
recomendações do fabricante e órgãos registrantes e 
sanitário-ambientais;  

 Alínea com redação dada pela nº Lei nº 9.974, de 
6/6/2000 

d) ao registrante que, por dolo ou por culpa, omitir 
informações ou fornecer informações incorretas; 

e) ao produtor, quando produzir mercadorias em 
desacordo com as especificações constantes do registro do 
produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda, ou 
não der destinação às embalagens vazias em conformidade 
com a legislação pertinente;  

 Alínea com redação dada pela Lei nº 9.974, de 6/6/2000 
f) ao empregador, quando não fornecer e não fizer 

manutenção dos equipamentos adequados à proteção da 
saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos na produção, 
distribuição e aplicação dos produtos. 

Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, 
aplicar, prestar serviço, der destinação a resíduos e 
embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, 
em descumprimento às exigências estabelecidas na 
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legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de 
dois a quatro anos, além de multa.  

 "Caput" do artigo com redação dada pela Lei nº 9.974, de 
6/6/2000 

Art. 16. O empregador, profissional responsável ou o 
prestador de serviço, que deixar de promover as medidas 
necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente, estará 
sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, além 
de multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, 
será punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, 
além de multa de 50 (cinqüenta) a 500 (quinhentos) MVR.. 

Art. 17. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal 
cabíveis, a infração de disposições desta Lei acarretará, 
isolada ou cumulativamente, nos termos previstos em 
regulamento, independente das medidas cautelares de 
estabelecimento e apreensão do produto ou alimentos 
contaminados, a aplicação das seguintes sanções: 

I - advertência; 
II - multa de até 1000 (mil) vezes o Maior Valor de 

Referência - MVR, aplicável em dobro em caso de 
reincidência; 

III - condenação de produto; 
IV - inutilização de produto; 
V - suspensão de autorização, registro ou licença; 
VI - cancelamento de autorização, registro ou licença; 
VII - interdição temporária ou definitiva de 

estabelecimento; 
VIII - destruição de vegetais, partes de vegetais e 

alimentos, com resíduos acima do permitido; 
IX - destruição de vegetais, partes de vegetais e 

alimentos, nos quais tenha havido aplicação de agrotóxicos 
de uso não autorizado, a critério do órgão competente. 

Parágrafo único. A autoridade fiscalizadora fará a 
divulgação das sanções impostas aos infratores desta Lei. 

Art. 18. Após a conclusão do processo administrativo, os 
agrotóxicos e afins, apreendidos como resultado da ação 
fiscalizadora, serão inutilizados ou poderão ter outro destino, 
a critério da autoridade competente. 

Parágrafo único. Os custos referentes a quaisquer dos 
procedimentos mencionados neste artigo correrão por conta 
do infrator. 

Art. 19. O Poder Executivo desenvolverá ações de 
instrução, divulgação e esclarecimento, que estimulem o uso 
seguro e eficaz dos agrotóxicos, seus componentes e afins, 
com o objetivo de reduzir os efeitos prejudiciais para os seres 
humanos e o meio ambiente e de prevenir acidentes 
decorrentes de sua utilização imprópria. 

parágrafo único. As empresas produtoras e 
comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, 
implementarão, em colaboração com o Poder Público, 
programas educativos e mecanismos de controle e estímulo 
à devolução das embalagens vazias por parte dos usuários, 
no prazo de cento e oitenta dias contado da publicação desta 
Lei.  

 Parágrafo único acrescido pela Lei nº 9.974, de 6/6/2000 
Art. 20. As empresas e os prestadores de serviços que já 

exercem atividades no ramo de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, têm o prazo de até 6 (seis) meses, a 
partir da regulamentação desta Lei, para se adaptarem às 
suas exigências. 

Parágrafo único. Aos titulares do registro de produtos 
agrotóxicos que têm como componentes os organoclorados 
será exigida imediata reavaliação de seu registro, nos termos 
desta Lei. 

Art. 21. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de sua 
publicação. 

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 11 de julho de 1989; 168º da Independência e 

101º da República. 
JOSÉ SARNEY 
Íris Rezende Machado 
João Alves Filho 

DECRETO Nº 1.775, DE 8 DE JANEIRO DE 
1996 

▪ Diário Oficial da União - Seção 1 - 9/1/1996, Página 
265 (Publicação Original) 
▪ Dispõe sobre o procedimento administrativo de 
demarcação das terras indígenas e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto 
no art. 231, ambos da Constituição, e no art. 2º, inciso IX da 
Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973, 

DECRETA: 
Art. 1º As terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da 

Lei n° 6001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 231 da 
Constituição, serão administrativamente demarcadas por 
iniciativa e sob a orientação do órgão federal de assistência 
ao índio, de acordo com o disposto neste Decreto. 

Art. 2º A demarcação das terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalhos 
desenvolvidos por antropólogo de qualificação reconhecida, 
que elaborará, em prazo fixado na portaria de nomeação 
baixada pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, 
estudo antropológico de identificação. § 1° O órgão federal 
de assistência ao índio designará grupo técnico 
especializado, composto preferencialmente por servidores 
do próprio quadro funcional, coordenado por antropólogo, 
com a finalidade de realizar estudos complementares de 
natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, 
ambiental e o levantamento fundiário necessários à 
delimitação. 

§ 2º O levantamento fundiário de que trata o parágrafo 
anterior, será realizado, quando necessário, conjuntamente 
com o órgão federal ou estadual específico, cujos técnicos 
serão designados no prazo de vinte dias contados da data do 
recebimento da solicitação do órgão federal de assistência ao 
índio. § 3° O grupo indígena envolvido, representado 
segundo suas formas próprias, participará do procedimento 
em todas as suas fases. § 4° O grupo técnico solicitará, 
quando for o caso, a colaboração de membros da 
comunidade científica ou de outros órgãos públicos para 
embasar os estudos de que trata este artigo. 
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§ 5º No prazo de trinta dias contados da data da 

publicação do ato que constituir o grupo técnico, os órgãos 
públicos devem, no âmbito de suas competências, e às 
entidades civis é facultado, prestar-lhe informações sobre a 
área objeto da identificação. § 6° Concluídos os trabalhos de 
identificação e delimitação, o grupo técnico apresentará 
relatório circunstanciado ao órgão federal de assistência ao 
índio, caracterizando a terra indígena a ser demarcada. § 7° 
Aprovado o relatório pelo titular do órgão federal de 
assistência ao índio, este fará publicar, no prazo de quinze 
dias contados da data que o receber, resumo do mesmo no 
Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade 
federada onde se localizar a área sob demarcação, 
acompanhado de memorial descritivo e mapa da área, 
devendo a publicação ser afixada na sede da Prefeitura 
Municipal da situação do imóvel. § 8° Desde o início do 
procedimento demarcatório até noventa dias após a 
publicação de que trata o parágrafo anterior, poderão os 
Estados e municípios em que se localize a área sob 
demarcação e demais interessados manifestar-se, 
apresentando ao órgão federal de assistência ao índio razões 
instruídas com todas as provas pertinentes, tais como títulos 
dominiais, laudos periciais, pareceres, declarações de 
testemunhas, fotografias e mapas, para o fim de pleitear 
indenização ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, do 
relatório de que trata o parágrafo anterior. § 9° Nos sessenta 
dias subseqüentes ao encerramento do prazo de que trata o 
parágrafo anterior, o órgão federal de assistência ao índio 
encaminhará o respectivo procedimento ao Ministro de 
Estado da Justiça, juntamente com pareceres relativos às 
razões e provas apresentadas. 

§ 10. Em até trinta dias após o recebimento do 
procedimento, o Ministro de Estado da Justiça decidirá: 

I - declarando, mediante portaria, os limites da terra 
indígena e determinando a sua demarcação; 

II - prescrevendo todas as diligências que julgue 
necessárias, as quais deverão ser cumpridas no prazo de 
noventa dias; 

III - desaprovando a identificação e retornando os autos 
ao órgão federal de assistência ao índio, mediante decisão 
fundamentada, circunscrita ao não atendimento do disposto 
no § 1º do art. 231 da Constituição e demais disposições 
pertinentes. 

Art. 3º Os trabalhos de identificação e delimitação de 
terras indígenas realizados anteriormente poderão ser 
considerados pelo órgão federal de assistência ao índio para 
efeito de demarcação, desde que compatíveis com os 
princípios estabelecidos neste Decreto. 

Art. 4º Verificada a presença de ocupantes não índios na 
área sob demarcação, o órgão fundiário federal dará 
prioridade ao respectivo reassentamento, segundo o 
levantamento efetuado pelo grupo técnico, observada a 
legislação pertinente. 

Art. 5º A demarcação das terras indígenas, obedecido o 
procedimento administrativo deste Decreto, será 
homologada mediante decreto. 

Art. 6º Em até trinta dias após a publicação do decreto 
de homologação, o órgão federal de assistência ao índio 
promoverá o respectivo registro em cartório imobiliário da 
comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da 
União do Ministério da Fazenda. 

Art. 7º O órgão federal de assistência ao índio poderá, 
no exercício do poder de polícia previsto no inciso VII do art. 
1° da Lei n° 5.371, de 5 de dezembro de 1967, disciplinar o 
ingresso e trânsito de terceiros em áreas em que se constate 
a presença de índios isolados, bem como tomar as 
providências necessárias à proteção aos índios. 

Art. 8º O Ministro de Estado da Justiça expedirá as 
instruções necessárias à execução do disposto neste 
Decreto. 

Art. 9º Nas demarcações em curso, cujo decreto 
homologatório não tenha sido objeto de registro em cartório 
imobiliário ou na Secretaria do Patrimônio da União do 
Ministério da Fazenda, os interessados poderão manifestar-
se, nos termos do § 8° do art. 2°, no prazo de noventa dias, 
contados da data da publicação deste Decreto. 

Parágrafo único. Caso a manifestação verse 
demarcação homologada, o Ministro de Estado da Justiça a 
examinará e proporá ao Presidente da República as 
providências cabíveis. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 11. Revogam-se o Decreto n° 22, de 04 de fevereiro 
de 1991, e o Decreto n° 608, de 20 de julho de 1992. 

Brasília, 8 de janeiro de 1996; 175º da Independência e 
108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 
José Eduardo de Andrade Vieira 

LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997 

▪ Diário Oficial da União - Seção 1 - 9/1/1997, Página 
470 
▪ Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 
13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 
de dezembro de 1989. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

CAPÍTULO I 

DOS FUNDAMENTOS 

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-
se nos seguintes fundamentos: 

I - a água é um bem de domínio público; 
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor 

econômico; 
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos 

recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de 
animais; 

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre 
proporcionar o uso múltiplo das águas; 
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V - a bacia hidrográfica e a unidade territorial para 

implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos; 

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser 
descentralizada e contar com a participação do Poder 
Público, dos usuários e das comunidades. 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos: 

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 
disponibilidade de água, em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos; 

II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, 
incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável; 

III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos 
críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado 
dos recursos naturais. 

IV - incentivar e promover a captação, a preservação e o 
aproveitamento de águas pluviais.  

 Inciso acrescido pela Lei nº 13.501, de 30/10/2017 

CAPÍTULO III 

DAS DIRETRIZES GERAIS DE AÇÃO 

Art. 3º Constituem diretrizes gerais de ação para 
implementação da Política Nacional de Recurso Hídricos: 

I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem 
dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade; 

II - a adequação da gestão de recursos hídricos às 
diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, 
sociais e culturais das diversas regiões do País; 

III - a integração da gestão de recursos hídricos com a 
gestão ambiental; 

IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos 
com o dos setores usuários e com os planejamentos regional, 
estadual e nacional; 

V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do 
uso do solo; 

VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com 
a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. 

Art. 4º A União articular-se-á com os Estados tendo em 
vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse 
comum. 

CAPÍTULO IV 

DOS INSTRUMENTOS 

Art. 5º São instrumentos da Política Nacional de 
Recursos Hídricos: 

I - os Planos de Recursos Hídricos; 
II - o enquadramento dos corpos de água em classes, 

segundo os usos preponderantes da água, 
III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 
V - a compensação a municípios; 
VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

Seção I 

Dos Planos de Recursos Hídricos 

Art. 6º Os Planos de Recursos Hídricos são planos 
diretores que visam a fundamentar e orientar a 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o 
gerenciamento dos recursos hídricos. 

Art. 7º Os Planos de Recursos Hídricos são planos de 
longo prazo, com horizonte de planejamento compatível 
com o período de implantação de seus programas e projetos 
e terão o seguinte conteúdo mínimo: 

I - diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos; 
II - análise de alternativas de crescimento demográfico, 

de evolução de atividades produtivas e de modificações dos 
padrões de ocupação do solo; 

III - balanço entre disponibilidades e demandas futuras 
dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com 
identificação de conflitos potenciais; 

IV - metas de racionalização de uso, aumento da 
quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos 
disponíveis; 

V - medidas a serem tomadas, programas a serem 
desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o 
atendimento das metas previstas; 

VI - (VETADO) 
VII - (VETADO) 
VIII - prioridades para outorga de direitos de uso de 

recursos hídricos; 
IX - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos; 
X - propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição 

de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos. 
Art. 8º Os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados 

por bacia hidrográfica, por Estado e para o País. 

Seção II 

Do Enquadramento dos Corpos de Água em Classes, 
Segundo os Usos Preponderantes da Água 

Art. 9º O enquadramento dos corpos de água em 
classes, segundo os usos preponderantes da água, visa a: 

I - assegurar às águas qualidade compatível com os usos 
mais exigentes a que forem destinadas; 

II - diminuir os custos de combate à poluição das águas, 
mediante ações preventivas permanentes. 

Art. 10. As classes de corpos de água serão estabelecidas 
pela legislação ambiental. 

Seção III 

Da Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos 

Art. 11. O regime de outorga de direitos de uso de 
recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle 
quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo 
exercício dos direitos de acesso à água. 

Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os 
direitos dos seguintes usos de recursos hídricos: 

I - derivação ou captação de parcela da água existente em 
um corpo de água para consumo final, inclusive 
abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; 

II - extração de água de aqüífero subterrâneo para 
consumo final ou insumo de processo produtivo; 
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III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais 

resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de 
sua diluição, transporte ou disposição final; 

IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; 
V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a 

qualidade da água existente em um corpo de água. 
§ 1º Independem de outorga pelo Poder Público, 

conforme definido em regulamento: 
I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das 

necessidades de pequenos núcleos populacionais, 
distribuídos no meio rural; 

II - as derivações, captações e lançamentos considerados 
insignificantes; 

III - as acumulações de volumes de água consideradas 
insignificantes. 

§2º A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins 
de geração de energia elétrica estará subordinada ao Plano 
Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do 
disposto no inciso VIII do art. 35 desta Lei, obedecida a 
disciplina da legislação setorial específica. 

Art. 13. Toda outorga estará condicionada às 
prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos 
Hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo de água 
estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas 
ao transporte aquaviário, quando for o caso. 

Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos 
hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes. 

Art. 14. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade 
competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do 
Distrito Federal. 

§1º O Poder Executivo Federal poderá delegar aos 
Estados e ao Distrito Federal competência para conceder 
outorga de direito de uso de recurso hídrico de domínio da 
União. 

§2º (VETADO) 
Art. 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos 

poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou 
por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias: 

I - não cumprimento pelo outorgado dos termos da 
outorga; 

II - ausência de uso por três anos consecutivos; 
III - necessidade premente de água para atender a 

situações de calamidade, inclusive as decorrentes de 
condições climáticas adversas; 

IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave 
degradação ambiental; 

V - necessidade de se atender a usos prioritários, de 
interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes 
alternativas; 

VI - necessidade de serem mantidas as características de 
navegabilidade do corpo de água. 

Art. 16. Toda outorga de direitos de uso de recursos 
hídricos far-se-á por prazo não excedente a trinta e cinco 
anos, renovável. 

Art. 17. (VETADO) 
Art. 18. A outorga não implica a alienação parcial das 

águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso. 

Seção IV 

Da Cobrança do Uso de Recursos Hídricos 

Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos 
objetiva: 

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao 
usuário uma indicação de seu real valor; 

II - incentivar a racionalização do uso da água; 
III - obter recursos financeiros para o financiamento dos 

programas e intervenções contemplados nos planos de 
recursos hídricos. 

Art. 20. Serão cobrados os usos de recursos hídricos 
sujeitos a outorga, nos termos do art. 12 desta Lei. 

Parágrafo único. (VETADO) 
Art. 21. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo 

uso dos recursos hídricos devem ser observados, dentre 
outros: 

I - nas derivações, captações e extrações de água, o 
volume retirado e seu regime de variação; 

II - nos lançamentos de esgotos e demais resíduos 
líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu regime de 
variação e as características físico-químicas, biológicas e de 
toxidade do afluente. 

Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso 
de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na 
bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados: 

I - no financiamento de estudos, programas, projetos e 
obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos; 

II - no pagamento de despesas de implantação e custeio 
administrativo dos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

§ 1º A aplicação nas despesas previstas no inciso II deste 
artigo é limitada a sete e meio por cento do total arrecadado. 

§ 2º Os valores previstos no caput deste artigo poderão 
ser aplicados a fundo perdido em projetos e obras que 
alterem, de modo considerado benéfico à coletividade, a 
qualidade, a quantidade e o regime de vazão de um corpo de 
água. 

§ 3º (VETADO) 
Art. 23. (VETADO) 

Seção V 

Da Compensação a Municípios 

Art. 24. (VETADO) 

Seção VI 

Do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos 

Art. 25. O Sistema de Informações sobre Recursos 
Hídricos é um sistema de coleta, tratamento, 
armazenamento e recuperação de informações sobre 
recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. 

Parágrafo único. Os dados gerados pelos órgãos 
integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos serão incorporados ao Sistema Nacional de 
Informações sobre Recursos Hídricos. 

Art. 26. São princípios básicos para o funcionamento do 
Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos: 

I - descentralização da obtenção e produção de dados e 
informações; 

II - coordenação unificada do sistema; 
III - acesso aos dados e informações garantido à toda a 

sociedade. 
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Art. 27. São objetivos do Sistema Nacional de 

Informações sobre Recursos Hídricos: 
I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e 

informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos 
recursos hídricos no Brasil; 

II - atualizar permanentemente as informações sobre 
disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o 
território nacional; 

III - fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de 
Recursos Hídricos. 

CAPÍTULO V 

DO RATEIO DE CUSTOS DAS OBRAS DE USO MÚLTIPLO, DE 
INTERESSE COMUM OU COLETIVO 

Art. 28. (VETADO) 

CAPÍTULO VI 

DA AÇÃO DO PODER PÚBLICO 

Art. 29. Na implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, compete ao Poder Executivo Federal: 

I - tomar as providências necessárias à implementação e 
ao funcionamento do Sistema de Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos. 

II - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos, e 
regulamentar e fiscalizar os usos, na sua esfera de 
competência; 

III - implantar e gerir o Sistema de Informações sobre 
Recursos Hídricos, em âmbito nacional; 

IV - promover a integração da gestão de recursos hídricos 
com a gestão ambiental. 

Parágrafo único. O Poder Executivo Federal indicará, 
por decreto, a autoridade responsável pela efetivação de 
outorgas de direito de uso dos recursos hídricos sob domínio 
da União. 

Art. 30. Na implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, cabe aos Poderes Executivos Estaduais e 
do Distrito Federal, na sua esfera de competência: 

I - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e 
regulamentar e fiscalizar os seus usos; 

II - realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica; 
III - implantar e gerir o Sistema de Informações sobre 

Recursos Hídricos, em âmbito estadual e do Distrito Federal; 
IV - promover a integração da gestão de recursos hídricos 

com a gestão ambiental. 
Art. 31. Na implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, os Poderes Executivos do Distrito Federal 
e dos municípios promoverão a integração das políticas 
locais de saneamento básico, de uso, ocupação e 
conservação do solo e de meio ambiente com as políticas 
federal e estaduais de recursos hídricos. 

TÍTULO II 

DO SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS E DA COMPOSIÇÃO 

Art. 32. Fica criado o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, com os seguintes 
objetivos: 

I - coordenar a gestão integrada das águas; 
II - arbitrar administrativamente os conflitos 

relacionados com os recursos hídricos; 
III - implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos; 
IV - planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a 

recuperação dos recursos hídricos; 
V - promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos. 
Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos.  
 “Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.984, de 

17/7/2000 
I - Conselho Nacional de Recursos Hídricos;  
 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.984, de 17/7/2000 

I-A. - a Agência Nacional de Águas;  
 Inciso acrescido pela Lei nº 9.984, de 17/7/2000 

II - os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do 
Distrito Federal;  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.984, de 17/7/2000 
III - os Comitês de Bacia Hidrográfica;  
 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.984, de 17/7/2000 

IV - os órgão dos poderes públicos federal, estaduais, do 
Distrito Federal e municipais cujas competências se 
relacionem com a gestão de recurso hídricos;  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.984, de 17/7/2000 
V - as Agências de Água.  
 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.984, de 17/7/2000 

CAPÍTULO II 

DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 34. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é 
composto por: 

I - representantes dos Ministérios e Secretarias da 
Presidência da República com atuação no gerenciamento ou 
no uso de recursos hídricos; 

II - representantes indicados pelos Conselhos Estaduais 
de Recursos Hídricos; 

III - representantes dos usuários dos recursos hídricos; 
IV - representantes das organizações civis de recursos 

hídricos. 
Parágrafo único. O número de representantes do 

Poder Executivo Federal não poderá ceder à metade mais um 
do total dos membros do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos. 

Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos: 

I - promover a articulação do planejamento de recursos 
hídricos com os planejamentos nacional, regional, estaduais 
e dos setores usuários; 

II - arbitrar, em última instância administrativa, os 
conflitos existentes entre Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos; 

III - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de 
recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o âmbito 
dos Estados em que serão implantados; 

IV - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido 
encaminhadas pelos Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos ou pelos Comitês de Bacia Hidrográfica; 



LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997 

 
 
 
 

D
IR

EI
TO

 A
M

BI
EN

TA
L 

259 
V - analisar propostas de alteração da legislação 

pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de 
Recursos Hídricos; 

VI - estabelecer diretrizes complementares para 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VII - aprovar propostas de instituição dos Comitês de 
Bacia Hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a 
elaboração de seus regimentos; 

VIII - (VETADO) 
IX - acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional 

de Recursos Hídricos e determinar as providências 
necessárias ao cumprimento de suas metas;  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.984, de 17/7/2000 
X - estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos 

de uso de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso. 
XI - zelar pela implementação da Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB);  
 Inciso acrescido pela Lei nº 12.334, de 20/9/2010 

XII - estabelecer diretrizes para implementação da PNSB, 
aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema 
Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 
(SNISB);  

 Inciso acrescido pela Lei nº 12.334, de 20/9/2010 
XIII - apreciar o Relatório de Segurança de Barragens, 

fazendo, se necessário, recomendações para melhoria da 
segurança das obras, bem como encaminhá-lo ao Congresso 
Nacional.  

 Inciso acrescido pela Lei nº 12.334, de 20/9/2010 
Art. 36. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será 

gerido por: 
I - um Presidente, que será o Ministro titular do 

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal; 

II - um Secretário Executivo, que será o titular do órgão 
integrante da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, responsável pela 
gestão dos recursos hídricos. 

CAPÍTULO III 

DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA 

Art. 37. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como 
área de atuação: 

I - a totalidade de uma bacia hidrográfica; 
II - sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água 

principal da bacia, ou de tributário desse tributário; ou 
III - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas 

contíguas. 
Parágrafo único. A instituição de Comitês de Bacia 

Hidrográfica em rios de domínio da União será efetivada por 
ato do Presidente da República. 

Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no 
âmbito de sua área de atuação: 

I - promover o debate das questões relacionadas a 
recursos hídricos e articular a atuação das entidades 
intervenientes; 

II - arbitrar, em primeira instância administrativa, os 
conflitos relacionados aos recursos hídricos; 

III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia; 

IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos 
Hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao 
cumprimento de suas metas; 

V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos 
Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, 
captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de 
isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso de 
recursos hídricos, de acordo com os domínios destes; 

VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de 
recursos hídricos e sugerir os valores a serem cobrados; 

VII - (VETADO) 
VIII - (VETADO) 
IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das 

obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 
Parágrafo único. Das decisões dos Comitês de Bacia 

Hidrográfica caberá recurso ao Conselho Nacional ou aos 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com 
sua esfera de competência. 

Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos 
por representantes: 

I - da União; 
II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se 

situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas 
de atuação; 

III - dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua 
área de atuação; 

IV - dos usuários das águas de sua área de atuação; 
V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação 

comprovada na bacia. 
§1º O número de representantes de cada setor 

mencionado neste artigo, bem como os critérios para sua 
indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos comitês, 
limitada a representação dos poderes executivos da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios à metade do total de 
membros. 

§2º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias de rios 
fronteiriços e transfronteiriços de gestão compartilhada, a 
representação da União deverá incluir um representante do 
Ministério das Relações Exteriores. 

§3º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos 
territórios abranjam terras indígenas devem ser incluídos 
representantes: 

I - da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, como parte da 
representação da União; 

II - das comunidades indígenas ali residentes ou com 
interesses na bacia. 

§ 4º A participação da União nos Comitês de Bacia 
Hidrográfica com área de atuação restrita a bacias de rios sob 
domínio estadual, dar-se-á na forma estabelecida nos 
respectivos regimentos. 

Art. 40. Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão dirigidos 
por um Presidente e um Secretário, eleitos dentre seus 
membros. 

CAPÍTULO IV 

DAS AGÊNCIAS DE ÁGUA 

Art. 41. As Agências de Água exercerão a função de 
secretaria executiva do respectivo ou respectivos Comitês de 
Bacia Hidrográfica. 
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Art. 42. As Agências de Água terão a mesma área de 

atuação de um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica. 
Parágrafo único. A criação das Agências de Água será 

autorizada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou 
pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos mediante 
solicitação de um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica. 

Art. 43. A criação de uma Agência de Água é 
condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: 

I - prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês 
de Bacia Hidrográfica; 

II - viabilidade financeira assegurada pela cobrança do 
uso dos recursos hídricos em sua área de atuação. 

Art. 44. Compete às Agências de Água no âmbito de sua 
área de atuação: 

I - manter balanço atualizado da disponibilidade de 
recursos hídricos em sua área de atuação; 

II - manter o cadastro de usuários de recursos hídricos; 
III - efetuar, mediante delegação do outorgante, a 

cobrança pelo uso de recursos hídricos; 
IV - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras 

a serem financiados com recursos gerados pela cobrança 
pelo uso de Recursos Hídricos e encaminhá-los à instituição 
financeira responsável pela administração desses recursos; 

V - acompanhar a administração financeira dos recursos 
arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos 
em sua área de atuação; 

VI - gerir o Sistema de Informações sobre Recursos 
Hídricos em sua área de atuação; 

VII - celebrar convênios e contratar financiamentos e 
serviços para a execução de suas competências; 

VIII - elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la 
à apreciação do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia 
Hidrográfica; 

IX - promover os estudos necessários para a gestão dos 
recursos hídricos em sua área de atuação; 

X - elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação 
do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica; 

XI - propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia 
Hidrográfica: 

a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de 
uso, para encaminhamento ao respectivo Conselho Nacional 
ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com 
o domínio destes; 

b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos 
hídricos; 

c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos; 

d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de 
interesse comum ou coletivo. 

CAPÍTULO V 

DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 45. A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos será exercida pelo órgão integrante da 
estrutura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal, responsável pela gestão dos 
recursos hídricos. 

Art. 46. Compete à Secretaria Executiva do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos:  

 “Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 9.984, de 
17/7/2000 

I - prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos;  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.984, de 17/7/2000 
II - (Revogado pela Lei nº 9.984, de 17/7/2000) 
III - instruir os expedientes provenientes do Conselho 

Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia 
Hidrográfica;  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.984, de 17/7/2000 
IV - (Revogado pela Lei nº 9.984, de 17/7/2000) 
V - elaborar seu programa de trabalho e respectiva 

proposta orçamentária anual e submetê-los à aprovação do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos.  

 Inciso com redação dada pela Lei nº 9.984, de 17/7/2000 

CAPÍTULO VI 

DAS ORGANIZAÇÕES CIVIS DE RECURSOS HÍDRICOS 

Art. 47. São consideradas, para os efeitos desta Lei, 
organizações civis de recursos hídricos: 

I - consórcios e associações intermunicipais de bacias 
hidrográficas; 

II - associações regionais, locais ou setoriais de usuários 
de recursos hídricos; 

III - organizações técnicas e de ensino e pesquisa com 
interesse na área de recursos hídricos; 

IV - organizações não-governamentais com objetivos de 
defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade; 

V - outras organizações reconhecidas pelo Conselho 
Nacional ou pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. 

Art. 48. Para integrar o Sistema Nacional de Recursos 
Hídricos, as organizações civis de recursos hídricos devem ser 
legalmente constituídas. 

TÍTULO III 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Art. 49. Constitui infração das normas de utilização de 
recursos hídricos superficiais ou subterrâneos: 

I - derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer 
finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso; 

II - iniciar a implantação ou implantar empreendimento 
relacionado com a derivação ou a utilização de recursos 
hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique 
alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, 
sem autorização dos órgãos ou entidades competentes; 

III - (VETADO) 
IV - utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou 

serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as 
condições estabelecidas na outorga; 

V - perfurar poços para extração de água subterrânea ou 
operá-los sem a devida autorização; 

VI - fraudar as medições dos volumes de água utilizados 
ou declarar valores diferentes dos medidos; 

VII - infringir normas estabelecidas no regulamento desta 
Lei e nos regulamentos administrativos, compreendendo 
instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou 
entidades competentes; 

VIII - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das 
autoridades competentes no exercício de suas funções. 
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Art. 50. Por infração de qualquer disposição legal ou 

regulamentar referentes à execução de obras e serviços 
hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos de 
domínio ou administração da União, ou pelo não 
atendimento das solicitações feitas, o infrator, a critério da 
autoridade competente, ficará sujeito as seguintes 
penalidades, independentemente de sua ordem de 
enumeração: 

I - advertência por escrito, na qual serão estabelecidos 
prazos para correção das irregularidades; 

II - multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da 
infração, de R$100,00 (cem reais) a R$10.000,00 (dez mil 
reais); 

III - embargo provisório, por prazo determinado, para 
execução de serviços e obras necessárias ao efetivo 
cumprimento das condições de outorga ou para o 
cumprimento de normas referentes ao uso, controle, 
conservação e proteção dos recursos hídricos; 

IV - embargo definitivo, com revogação da outorga, se for 
o caso, para repor incontinenti , no seu antigo estado, os 
recursos hídricos, leitos e margens, nos termos dos arts. 58 e 
59 do Código de Águas ou tamponar os poços de extração de 
água subterrânea. 

§ 1º Sempre que da infração cometida resultar prejuízo 
a serviço público de abastecimento de água, riscos à saúde 
ou à vida, perecimento de bens ou animais, ou prejuízos de 
qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada nunca 
será inferior à metade do valor máximo cominado em 
abstrato. 

§ 2º No caso dos incisos III e IV, independentemente da 
pena de multa, serão cobradas do infrator as despesas em 
que incorrer a Administração para tornar efetivas as medidas 
previstas nos citados incisos, na forma dos arts. 36, 53, 56 e 
58 do Código de Águas, sem prejuízo de responder pela 
indenização dos danos a que der causa. 

§ 3º Da aplicação das sanções previstas neste título 
caberá recurso à autoridade administrativa competente, nos 
termos do regulamento. 

§ 4º Em caso de reincidência, a multa será aplicada em 
dobro. 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 51. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos poderão delegar a 
organizações sem fins lucrativos relacionadas no art. 47 
desta Lei, por prazo determinado, o exercício de funções de 
competência das Agências de Água, enquanto esses 
organismos não estiverem constituídos.  

 Artigo com redação dada pela Lei nº 10.881, de 9/6/2004 
Art. 52. Enquanto não estiver aprovado e 

regulamentado o Plano Nacional de Recursos Hídricos, a 
utilização dos potenciais hidráulicos para fins de geração de 
energia elétrica continuará subordinada à disciplina da 
legislação setorial específica. 

Art. 53. O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte 
dias a partir da publicação desta Lei, encaminhará ao 
Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a criação 
das Agências de Água. 

Art. 54. O art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 
1990, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 Vide alteração no referido dispositivo legal. 
Art. 55. O Poder Executivo Federal regulamentará esta 

Lei no prazo de cento e oitenta dias, contados da data de sua 
publicação. 

Art. 56. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 57. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 8 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 

109º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Gustavo Krause 
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▪ Diário Oficial da União - Seção 1 - 7/8/1997, Página 
16925 
▪ Vide ADI nº 3273/2004. 
▪ Dispõe sobre a política energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o 
Conselho Nacional de Política Energética e a Agência 
Nacional do Petróleo e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA POLÍTICA ENERGÉTICA 
NACIONAL 

Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento 
racional das fontes de energia visarão aos seguintes 
objetivos: 

I - preservar o interesse nacional; 
II - promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de 

trabalho e valorizar os recursos energéticos; 
III - proteger os interesses do consumidor quanto a 

preço, qualidade e oferta dos produtos; 
IV - proteger o meio ambiente e promover a conservação 

de energia; 
V - garantir o fornecimento de derivados de petróleo em 

todo o território nacional, nos termos do § 2º do art. 177 da 
Constituição Federal; 

VI - incrementar, em bases econômicas, a utilização do 
gás natural; 

VII - identificar as soluções mais adequadas para o 
suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do País; 

VIII - utilizar fontes alternativas de energia, mediante o 
aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e das 
tecnologias aplicáveis; 

IX - promover a livre concorrência; 
X - atrair investimentos na produção de energia; 
XI - ampliar a competitividade do País no mercado 

internacional. 
XII - incrementar, em bases econômicas, sociais e 

ambientais, a participação dos biocombustíveis na matriz 
energética nacional;  

 Inciso acrescido pela Lei nº 11.097, de 13/1/2005 


