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APRESENTAÇÃO

A Editora Rideel, empresa nacionalmente reconhecida por sua destacada atuação e pioneirismo na área 
de publicação de legislação, vem mais uma vez revolucionar o mercado editorial com a Coleção de Legislação 
Maxiletra 2022.

Baseada nas já renomadas e consagradas edições de sua coleção de legislação, obras que são ininterruptamente 
editadas desde a década de 1990, esta coleção possui projeto gráfico que traz a letra 50% maior do que a das 
edições anteriores (publicadas até 2017). Além do aumento no tamanho da letra, a fonte também foi trocada e 
está mais legível e o espaço entre letras e parágrafos também foi aumentado.

A Coleção Maxiletra abrange os mais diversos ramos do Direito e é composta de 16 títulos:  
• Constituição Federal • Código Civil • Código Comercial • Código de Processo Civil • Código Penal • Código 
de Processo Penal • Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar • Código de Defesa do Consumidor  
• Código Tributário Nacional • Código Eleitoral • Código de Trânsito Brasileiro • Consolidação das Leis do Traba-
lho • Legislação de Direito Previdenciário • Legislação de Direito Administrativo • Legislação de Direito Ambiental  
• Legislação de Direito Internacional.

O projeto gráfico e a organização conjugam praticidade e comodidade e os diversos facilitadores de consulta 
continuam sendo um diferencial desta obra, apreciados pelos operadores, professores e acadêmicos do Direito, 
a saber:

• Índice Cronológico Geral, contendo todos os diplomas legais publicados na obra;

• Notas remissivas a outros artigos, diplomas legais e súmulas;

• Índices Sistemático e Alfabético-Remissivo para cada Código;

• Índices por assuntos da legislação extravagante;

• Atualizações de 2021 e 2022 em destaque;

• Tarjas laterais identificativas das seções; e

• Indicação do número dos artigos no cabeçalho dos Códigos e do número das leis no cabeçalho da legislação.

Todos os diplomas legais estão rigorosamente atualizados até a data indicada na página IV dos livros e a 
Rideel oferece, gratuitamente, as atualizações publicadas até 31 de outubro de 2022, em seu site www.apprideel.
com.br. Basta acessar e inserir o ISBN da obra. 

Esta Editora, sempre empenhada em oferecer o melhor produto, continua seguindo seus objetivos de constante 
aprimoramento e atualização, mantendo-se sempre receptiva às críticas e às sugestões que podem ser feitas pelo 
e-mail: sac@rideel.com.br

O Editor
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LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS NAS NOTAS

ADCT Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias

ADECON Ação Declaratória de 
Constitucionalidade

ADIN Ação Direta de Inconstitucionalidade
Art. Artigo
Arts. Artigos
CADE Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica
c/c combinado com
CC/1916 Código Civil de 1916
CC/2002 Código Civil de 2002
CCom. Código Comercial
CDC Código de Defesa do Consumidor
CE Código Eleitoral
CEF Caixa Econômica Federal
CF Constituição Federal de 1988
CLT Consolidação das Leis do Trabalho
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito
CP Código Penal
CPC/1973 Código de Processo Civil de 1973
CPC/2015 Código de Processo Civil de 2015
CPM Código Penal Militar
CPP Código de Processo Penal
CPPM Código de Processo Penal Militar
CTB Código de Trânsito Brasileiro
CTN Código Tributário Nacional
CTVV Convenção de Trânsito Viário de Viena
CVM Comissão de Valores Mobiliários
Dec. Decreto
Dec.‑lei Decreto-lei
Del. Deliberação
DOU Diário Oficial da União
EC Emenda Constitucional
ECA Estatuto da Criança e do Adolescente

ECR Emenda Constitucional de Revisão
ER Emenda Regimental
ICMBIO Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade
IN Instrução Normativa
LC Lei Complementar
LCP Lei das Contravenções Penais
LEP Lei de Execução Penal
LINDB Lei de Introdução às normas do  

Direito Brasileiro (Dec.-Lei no 4.657,  
de 4-9-1942)

MMA Ministério do Meio Ambiente 
MP Medida Provisória
OAB Ordem dos Advogados do Brasil
Port. Portaria
Res. Resolução
Res. Adm. Resolução Administrativa
Res. Norm. Resolução Normativa
RFB Secretaria da Receita Federal do Brasil
RISTF Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal
RISTJ Regimento Interno do Superior Tribunal 

de Justiça
SDE Secretaria de Direito Econômico
SEAE Secretaria de Acompanhamento 

Econômico
SECEX Secretaria de Comércio Exterior
SEPRT Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho do Ministério da Economia
STF Supremo Tribunal Federal
STJ Superior Tribunal de Justiça
STM Superior Tribunal Militar
Súm. Súmula
TFR Tribunal Federal de Recursos
TRF Tribunal Regional Federal
TSE Tribunal Superior Eleitoral
TST Tribunal Superior do Trabalho
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PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reuni-
dos em Assembleia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e indi-
viduais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na har-
monia social e comprometida, na ordem inter-
na e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLI-
CA FEDERATIVA DO BRASIL.
c	 Publicada no DOU no 191‑A, de 5‑10‑1988.

TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado De-
mocrático de Direito e tem como fundamentos:
c	 No plebiscito realizado em 21‑4‑1993, disciplinado 

na EC no 2, de 25‑8‑1992, foram mantidos a repúbli‑
ca e o presidencialismo, como forma e sistema de go‑
verno, respectivamente.

c	 Arts.18, caput, e 60, § 4o, I e II, desta Constituição.

I – a soberania;
c	 Arts. 20, VI, 21, I e III, 84, VII, VIII, XIX e XX, desta 

Constituição.
c	 Arts. 36, caput, 237, I a III, 260 e 263 do CPC/2015.
c	 Arts. 780 a 790 do CPP.
c	 Arts. 215 a 229 do RISTF.

II – a cidadania;
c	 Arts. 5o, XXXIV, LIV, LXXI, LXXIII e LXXVII, e 60, § 4o, 

desta Constituição.
c	 Lei no 9.265, de 12‑2‑1996, estabelece a gratuidade 

dos atos necessários ao exercício da cidadania.
c	 Lei no 10.835, de 8‑1‑2004, institui a renda básica da 

cidadania.

III – a dignidade da pessoa humana;
c	 Arts. 5o, XLII, XLIII, XLVIII, XLIX, L, 34, VII, b, 226, § 7o, 

227 e 230 desta Constituição.
c	 Art. 8o, III, da Lei no 11.340, de 7‑8‑2006 (Lei que Coí‑

be a Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher).
c	 Dec. no 10.088, de 5‑11‑2019, consolida atos norma‑

tivos editados pelo Poder Executivo Federal que dis‑

põem sobre a promulgação de convenções e reco‑
mendações da Organização Internacional do Trabalho 
– OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

c	 Súmulas Vinculantes nos 6, 11 e 14 do STF.

IV – os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa;
c	 Arts. 6o a 11 e 170 desta Constituição.

V – o pluralismo político.
c	 Art. 17 desta Constituição.
c	 Lei no 9.096, de 19‑9‑1995 (Lei dos Partidos Políticos).

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição.
c	 Arts. 14, 27, § 4o, 29, XIII, 60, § 4o, II, e 61, § 2o, des‑

ta Constituição.
c	 Art. 1o da Lei no 9.709, de 19‑11‑1998, que regula‑

menta a execução do disposto nos incisos I, II e III do 
art. 14 desta Constituição.

Art. 2o São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário.
c	 Art. 60, § 4o, III, desta Constituição.
c	 Súm. Vinc. no 37 do STF.
c	 Súm. no 649 do STF.

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e 
solidária;
c	 Art. 29, 1, d, do Dec. no 99.710, de 21‑11‑1990, que 

promulga a convenção sobre os direitos das crianças.
c	 Art. 10, 1, do Dec. no 591, de 6‑7‑1992, que promul‑

ga o Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais.

II – garantir o desenvolvimento nacional;
c	 Arts. 23, parágrafo único, e 174, § 1o, desta Constitui‑

ção.

III – erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais;
c	 Arts. 23, X, e 214 desta Constituição.
c	 Arts. 79 a 81 do ADCT.
c	 LC no 111, de 6‑7‑2001, dispõe sobre o Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL
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164 ADCT – Arts. 45 a 47

§ 3o As empresas brasileiras referidas no § 1o 
somente poderão ter autorizações de pesquisa 
e concessões de lavra ou potenciais de energia 
hidráulica, desde que a energia e o produto da 
lavra sejam utilizados nos respectivos processos 
industriais.
Art. 45. Ficam excluídas do monopólio estabe-
lecido pelo artigo 177, II, da Constituição as re-
finarias em funcionamento no País amparadas 
pelo artigo 43 e nas condições do artigo 45 da 
Lei no 2.004, de 3 de outubro de 1953.
c	 A referida Lei foi revogada pela Lei no  9.478, de 

6‑8‑1997.

Parágrafo único. Ficam ressalvados da vedação 
do artigo 177, § 1o, os contratos de risco feitos 
com a Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS), para 
pesquisa de petróleo, que estejam em vigor na 
data da promulgação da Constituição.
Art. 46. São sujeitos à correção monetária desde 
o vencimento, até seu efetivo pagamento, sem 
interrupção ou suspensão, os créditos junto a 
entidades submetidas aos regimes de interven-
ção ou liquidação extrajudicial, mesmo quando 
esses regimes sejam convertidos em falência.
c	 Súm. no 304 do TST.

Parágrafo único. O disposto neste artigo apli-
ca-se também:
I – às operações realizadas posteriormente à de-
cretação dos regimes referidos no caput deste 
artigo;
II – às operações de empréstimo, financiamen-
to, refinanciamento, assistência financeira de 
liquidez, cessão ou sub-rogação de créditos ou 
cédulas hipotecárias, efetivação de garantia de 
depósitos do público ou de compra de obriga-
ções passivas, inclusive as realizadas com recur-
sos de fundos que tenham essas destinações;
III – aos créditos anteriores à promulgação da 
Constituição;
IV – aos créditos das entidades da administração 
pública anteriores à promulgação da Constitui-
ção, não liquidados até 1o de janeiro de 1988.
Art. 47. Na liquidação dos débitos, inclusive 
suas renegociações e composições posteriores, 
ainda que ajuizados, decorrentes de quaisquer 
empréstimos concedidos por bancos e por ins-
tituições financeiras, não existirá correção mo-
netária desde que o empréstimo tenha sido 
concedido:

I – aos micro e pequenos empresários ou seus 
estabelecimentos no período de 28 de fevereiro 
de 1986 a 28 de fevereiro de 1987;
II – aos mini, pequenos e médios produtores ru-
rais no período de 28 de fevereiro de 1986 a 
31 de dezembro de 1987, desde que relativos 
a crédito rural.
§ 1o Consideram-se, para efeito deste artigo, 
microempresas as pessoas jurídicas e as firmas 
individuais com receitas anuais de até dez mil 
Obrigações do Tesouro Nacional, e pequenas 
empresas as pessoas jurídicas e as firmas indivi-
duais com receita anual de até vinte e cinco mil 
Obrigações do Tesouro Nacional.
c	 Art. 179 desta Constituição.

§ 2o A classificação de mini, pequeno e mé-
dio produtor rural será feita obedecendo-se 
às normas de crédito rural vigentes à época do 
contrato.
§ 3o A isenção da correção monetária a que se 
refere este artigo só será concedida nos seguin-
tes casos:
I – se a liquidação do débito inicial, acrescido de 
juros legais e taxas judiciais, vier a ser efetivada 
no prazo de noventa dias, a contar da data da 
promulgação da Constituição;
II – se a aplicação dos recursos não contrariar a 
finalidade do financiamento, cabendo o ônus da 
prova à instituição credora;
III – se não for demonstrado pela instituição 
credora que o mutuário dispõe de meios para 
o pagamento de seu débito, excluído desta de-
monstração seu estabelecimento, a casa de mo-
radia e os instrumentos de trabalho e produção;
IV – se o financiamento inicial não ultrapassar 
o limite de cinco mil Obrigações do Tesouro 
Nacional;
V – se o beneficiário não for proprietário de mais 
de cinco módulos rurais.
§ 4o Os benefícios de que trata este artigo não 
se estendem aos débitos já quitados e aos deve-
dores que sejam constituintes.
§ 5o No caso de operações com prazos de ven-
cimento posteriores à data-limite de liquidação 
da dívida, havendo interesse do mutuário, os 
bancos e as instituições financeiras promoverão, 
por instrumento próprio, alteração nas condi-
ções contratuais originais de forma a ajustá-las 
ao presente benefício.
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ABASTECIMENTO ALIMENTAR: 
art. 23, VIII
ABUSO DE PODER
• concessão de habeas corpus: art. 5o, 

LXVIII
• concessão de mandado de seguran‑

ça: art. 5o, LXIX
• direito de petição: art. 5o, XXXIV, a
ABUSO DE PRERROGATIVAS: 
art. 55, § 1o

ABUSO DO DIREITO DE GREVE: 
art. 9o, § 2o

ABUSO DO EXERCÍCIO DE 
FUNÇÃO: art. 14, § 9o, in fine
ABUSO DO PODER ECONÔMICO: 
art. 173, § 4o

AÇÃO CIVIL PÚBLICA: art. 129, III 
e § 1o

AÇÃO DE GRUPOS ARMADOS 
CONTRA O ESTADO: art. 5o, XLIV
AÇÃO DE HABEAS CORPUS: art. 5o, 
LXXVII
AÇÃO DE HABEAS DATA: art. 5o, 
LXXVII
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 
MANDATO ELETIVO: art. 14, §§ 10 
e 11
AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
CONSTITUCIONALIDADE 
(ADECON)
• eficácia de decisões definitivas de 

mérito proferidas pelo STF: art. 102, 
§ 2o

• legitimação ativa: art. 103
• processo e julgamento: art. 102, I, a
AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE (ADIN)
• audiência prévia do Procurador‑Geral 

da República: art. 103, § 1o

• citação prévia do Advogado‑Geral da 
União: art. 103, § 3o

• competência do STF: art. 102, I, a
• legitimação ativa: arts. 103 e 129, IV
• omissão de medida: art. 103, § 2o

• processo e julgamento l: art. 102, I, a
• recurso extraordinário: art. 102, III
• suspensão da execução de lei: 

art. 52, X
AÇÃO PENAL: art. 37, § 4o

AÇÃO PENAL PRIVADA: art. 5o, LIX

AÇÃO PENAL PÚBLICA: art. 129, I
AÇÃO POPULAR: art. 5o, LXXIII
AÇÃO PÚBLICA: art. 5o, LIX
AÇÃO RESCISÓRIA
• competência originária; STF: art. 102, 

I, j
• competência originária; STJ: art. 105, 

I, e
• competênc ia  o r ig inár ia ; TRF : 

art. 108, I, b
• de decisões anteriores à promulga‑

ção da CF: art. 27, § 10, ADCT
ACESSO À CULTURA, À 
EDUCAÇÃO E À CIÊNCIA: art. 23, V
ACESSO À INFORMAÇÃO: art. 5o, 
XIV
ACIDENTES DO TRABALHO
• cobertura pela previdência social: 

art. 201, I e § 10
• seguro: art. 7o, XXVIII
AÇÕES TRABALHISTAS: arts. 7o, 
XXIX, e 114
ACORDOS COLETIVOS DE 
TRABALHO: art. 7o, XXVI
ACORDOS INTERNACIONAIS: 
arts. 49, I, e 84, VIII
ACRE: art. 12, § 5o, ADCT
ADICIONAIS: art. 17, ADCT
ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO: 
art. 7o, XXIII
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 
arts. 37 a 43
• acumulação de cargos públicos: 

art. 37, XVI e XVII
• aposentadoria de servidor; casos: 

art. 40, § 1o

• atos; fiscalização e controle: art. 49, 
X

• cargo em comissão: art. 37, II, in fine, 
e V

• cômputo de tempo de serviço: 
art. 40, § 9o

• concurso público: art. 37, II, III e IV
• contas: art. 71
• contratação de servidores por prazo 

determinado: art. 37, IX
• controle interno: art. 74
• despesas com pessoal: art.  169; 

art. 38, par. ún., ADCT
• empresa pública: art. 37, XIX
• estabilidade de servidores: art. 41
• extinção de cargo: art. 41, § 3o

• federal: arts. 84, VI, a, 87, par. ún., e 
165, §§ 1o e 2o

• função de confiança: art. 37, V e XVII
• gestão da documentação governa‑

mental: art. 216, § 2o

• gestão financeira e patrimonial: 
art. 165, § 9o; art. 35, § 2o, ADCT

• improbidade administrativa: art. 37, 
§ 4o

• incentivos regionais: art. 43, § 2o

• militares: art. 42
• Ministérios e órgãos: arts. 48, XI, e 

61, § 1o, II, e
• pessoas jurídicas; responsabilidade: 

art. 37, § 6o

• princípios: art. 37
• profissionais de saúde: art. 17, § 2o, 

ADCT
• p rogramações  o rçamentá r ias : 

art. 165, § 10
• publicidade: art. 37, § 1o

• regiões: art. 43
• reintegração de servidor estável: 

art. 41, § 2o

• remuneração de servidores: art. 37, X
• servidor público: arts. 38 a 41
• sindicalização de servidores públicos: 

art. 37, VI
• tributárias: arts. 37, XXII, 52, XV, e 

167, IV
• vencimentos: art. 37, XII e XIII

ADOÇÃO: art. 227, §§ 5o e 6o

ADOLESCENTE: art. 227
• assistência social: art. 203, I e II
• imputabilidade penal: art. 228
• proteção: art. 24, XV

ADVOCACIA E DEFENSORIA 
PÚBLICA: arts. 133 a 135

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
• vide ADVOCACIA PÚBLICA
• defesa de ato ou texto impugnado 

em ação de inconstitucionalidade: 
art. 103, § 3o

• organização e funcionamento: 
art. 29, § 1o, ADCT

• Procuradores da República: art. 29, 
§ 2o, ADCT

ADVOCACIA PÚBLICA: arts. 131 
e 132
• vide ADVOGADO‑GERAL DA UNIÃO
• crimes de responsabilidade: art. 52, II
• organização e funcionamento: 

art. 29, caput, e § 1o, ADCT

Índice Alfabético‑Remissivo da Constituição da  
República Federativa do Brasil, de suas  

Disposições Transitórias e Emendas Constitucionais
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DECRETO No 24.643,  
DE 10 DE JULHO DE 1934

Decreta o Código de Águas.
c	 Publicado no DOU de 10‑7‑1934.
c	 Lei no 9.433, de 8‑1‑1997, institui a Política Nacional 

de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Ge‑
renciamento de Recursos Hídricos.

c	 Lei no 9.966, de 28‑4‑2000, dispõe sobre a preven‑
ção, o controle e a fiscalização de poluição causada 
por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas 
ou perigosas em águas sob jurisdição nacional.

c	 Lei no 9.984, de 17‑7‑2000, dispõe sobre a criação 
da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 
– ANA, entidade federal de implementação da Políti‑
ca Nacional de Recursos Hídricos, integrante do Sis‑
tema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídri‑
cos – SINGREH e responsável pela instituição de nor‑
mas de referência para a regulação dos serviços pú‑
blicos de saneamento básico.

c	 Lei no 10.881, de 9‑6‑2004, dispõe sobre os contratos 
de gestão entre a Agência Nacional de Águas e enti‑
dades delegatárias das funções de Agências de Águas 
relativas à gestão de recursos hídricos e domínio da 
União.

c	 Lei no 11.445, de 5‑1‑2007, dispõe sobre as diretrizes 
nacionais para o saneamento básico, regulamentada 
pelo Dec. no 7.217, de 21‑6‑2010.

c	 Lei no 12.651, de 25‑5‑2012 (Novo Código Florestal).
c	 Lei no 14.026, de 15‑7‑2020 (Novo Marco Legal do 

Saneamento Básico).
c	 Dec.‑lei no  7.841, de 8‑8‑1945 (Código de Águas 

Minerais).

lIVro I – Águas em geral e sua Propriedade

TÍTULO I – ÁGUAS, ÁLVEO E MARGENS

Capítulo I
ÁGUAS PÚBLICAS

Art. 1o As águas públicas podem ser de uso co-
mum ou dominicais.
Art. 2o São águas públicas de uso comum:
a) os mares territoriais, nos mesmos incluídos 

os golfos, baías, enseadas e portos;
b) as correntes, canais, lagos e lagoas navegá-

veis ou flutuáveis;
c) as correntes de que se façam estas águas;
d) as fontes e reservatórios públicos;
e) as nascentes quando forem de tal modo con-

sideráveis que, por si só, constituam o caput 
fluminis;

f) os braços de quaisquer correntes públicas, 
desde que os mesmos influam na navegabili-
dade ou flutuabilidade.

§ 1o Uma corrente navegável ou flutuável se diz 
feita por outra quando se torna navegável logo 
depois de receber essa outra.

§ 2o As correntes de que se fazem os lagos e 
lagoas navegáveis ou flutuáveis serão determi-
nadas pelo exame de peritos.

§ 3o Não se compreendem na letra b deste arti-
go, os lagos ou lagoas situadas em um só pré-
dio particular e por ele exclusivamente cercado, 
quando não sejam alimentados por alguma cor-
rente e uso comum.

Art. 3o A perenidade das águas é condição es-
sencial para que elas se possam considerar pú-
blicas, nos termos do artigo precedente.

Parágrafo único. Entretanto para os efeitos des-
te Código ainda serão consideradas perenes as 
águas que secarem em algum estio forte.

Art. 4o Uma corrente considerada pública, nos 
termos da letra b do art. 2o, não perde este cará-
ter porque em algum ou alguns de seus trechos 
deixe de ser navegável ou flutuável.

Art. 5o Ainda se consideram públicas, de uso 
comum todas as águas situadas nas zonas pe-
riodicamente assoladas pelas secas, nos termos 
e de acordo com a legislação especial sobre a 
matéria.

Art. 6o São públicas dominicais todas as águas si-
tuadas em terrenos que também o sejam, quan-
do as mesmas não forem do domínio público de 
uso comum, ou não forem comuns.

Capítulo II
ÁGUAS COMUNS

Art. 7o São comuns as correntes não navegáveis 
ou flutuáveis e de que essas não se façam.

Capítulo III
ÁGUAS PARTICULARES

Art. 8o São particulares as nascentes e todas as 
águas situadas em terrenos que também o se-
jam, quando as mesmas não estiverem classifi-
cadas entre as águas comuns de todos, as águas 
públicas ou as águas comuns.
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Lei no 6.766/1979320

tante a ser restituído ao adquirente, na forma 
do art. 32-A desta Lei, ao titular do registro can-
celado, ou mediante depósito em dinheiro à sua 
disposição no registro de imóveis.
c	 Caput com a redação dada pela redação dada pela Lei 

no 13.786, de 27‑12‑2018.

§ 1o Ocorrendo o depósito a que se refere este 
artigo, o oficial do registro de imóveis intimará 
o interessado para vir recebê-lo no prazo de dez 
dias, sob pena de ser devolvido ao depositante.
§ 2o No caso de não ser encontrado o interes-
sado, o oficial do registro de imóveis deposi-
tará a quantia em estabelecimento de crédito, 
segundo a ordem prevista no inciso I do artigo 
666 do Código de Processo Civil, em conta com 
incidência de juros e correção monetária.
c	 Art. 38, § 1o, desta Lei.

§ 3o A obrigação de comprovação prévia de pa-
gamento da parcela única ou da primeira par-
cela como condição para efetivação de novo 
registro, prevista no caput deste artigo, poderá 
ser dispensada se as partes convencionarem de 
modo diverso e de forma expressa no documen-
to de distrato por elas assinado.
c	 § 3o acrescido pela redação dada pela Lei no 13.786, 

de 27‑12‑2018.

Art. 36. O registro do compromisso, cessão ou 
promessa de cessão só poderá ser cancelado:
I – por decisão judicial;
II – a requerimento conjunto das partes contra-
tantes;
III – quando houver rescisão comprovada do 
contrato.
Art. 36-A. As atividades desenvolvidas pelas as-
sociações de proprietários de imóveis, titulares 
de direitos ou moradores em loteamentos ou 
empreendimentos assemelhados, desde que 
não tenham fins lucrativos, bem como pelas 
entidades civis organizadas em função da soli-
dariedade de interesses coletivos desse público 
com o objetivo de administração, conservação, 
manutenção, disciplina de utilização e convi-
vência, visando à valorização dos imóveis que 
compõem o empreendimento, tendo em vista a 
sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios 
de afinidade, similitude e conexão, à atividade 
de administração de imóveis.
Parágrafo único. A administração de imóveis na 
forma do caput deste artigo sujeita seus titula-
res à normatização e à disciplina constantes de 
seus atos constitutivos, cotizando-se na forma 

desses atos para suportar a consecução dos seus 
objetivos.
c	 Art. 36‑A acrescido pela Lei no 13.465, de 11‑7‑2017.

Capítulo VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. É vedado vender ou prometer vender 
parcela de loteamento ou desmembramento 
não registrado.
c	 Arts. 21, § 3o, 39, 46 e 50, parágrafo único, desta Lei.

Art. 38. Verificado que o loteamento ou des-
membramento não se acha registrado ou regu-
larmente executado ou notificado pela Prefei-
tura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando 
for o caso, deverá o adquirente do lote suspen-
der o pagamento das prestações restantes e no-
tificar o loteador para suprir a falta.
§ 1o Ocorrendo a suspensão do pagamento das 
prestações restantes, na forma do caput des-
te artigo, o adquirente efetuará o depósito das 
prestações devidas junto ao Registro de Imóveis 
competente, que as depositará em estabeleci-
mento de crédito, segundo a ordem prevista no 
inciso I do artigo 666 do Código de Processo 
Civil, em conta com incidência de juros e corre-
ção monetária, cuja movimentação dependerá 
de prévia autorização judicial.
§ 2o A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Fede-
ral quando for o caso, ou o Ministério Público, 
poderá promover a notificação ao loteador pre-
vista no caput deste artigo.
§ 3o Regularizado o loteamento pelo loteador, 
este promoverá judicialmente a autorização 
para levantar as prestações depositadas, com 
os acréscimos de correção monetária e juros, 
sendo necessária a citação da Prefeitura, ou do 
Distrito Federal quando for o caso, para integrar 
o processo judicial aqui previsto, bem como au-
diência do Ministério Público.
c	 Art. 318, parágrafo único, do CPC/2015.

§ 4o Após o reconhecimento judicial de regula-
ridade do loteamento, o loteador notificará os 
adquirentes dos lotes, por intermédio do regis-
tro de imóveis competente, para que passem 
a pagar diretamente as prestações restantes, a 
contar da data da notificação.
§ 5o No caso de o loteador deixar de atender à 
notificação até o vencimento do prazo contra-
tual, ou quando o loteamento ou desmembra-
mento for regularizado pela Prefeitura Munici-
pal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, 
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as decisões serão tomadas por maioria absoluta 
dos seus membros.
§ 5o O regimento interno do CNBS definirá os 
procedimentos para convocação e realização de 
reuniões e deliberações.
Art. 50. O CNBS decidirá, a pedido da CTNBio, 
sobre os aspectos de conveniência e oportuni-
dade socioeconômicas e do interesse nacional 
na liberação para uso comercial de OGM e seus 
derivados.
§ 1o A CTNBio deverá protocolar, junto à Secre-
taria-Executiva do CNBS, cópia integral do pro-
cesso relativo à atividade a ser analisada, com 
indicação dos motivos desse encaminhamento.
§ 2o A eficácia da decisão técnica da CTNBio, se 
esta tiver sido proferida no caso específico, per-
manecerá suspensa até decisão final do CNBS.
§ 3o O CNBS decidirá o pedido de análise refe-
rido no caput no prazo de sessenta dias, conta-
dos da data de protocolo da solicitação em sua 
Secretaria-Executiva.
§ 4o O prazo previsto no § 3o poderá ser suspen-
so para cumprimento de diligências ou emissão 
de pareceres por consultores ad hoc, conforme 
decisão do CNBS.
Art. 51. O CNBS poderá avocar os processos 
relativos às atividades que envolvam o uso co-
mercial de OGM e seus derivados para análise 
e decisão, em última e definitiva instância, no 
prazo de trinta dias, contados da data da publi-
cação da decisão técnica da CTNBio no Diário 
Oficial da União.
§ 1o O CNBS poderá requerer, quando julgar ne-
cessário, manifestação dos órgãos e entidades 
de registro e fiscalização.
§ 2o A decisão técnica da CTNBio permanecerá 
suspensa até a expiração do prazo previsto no 
caput sem a devida avocação do processo ou até 
a decisão final do CNBS, caso por ele o processo 
tenha sido avocado.
§ 3o O CNBS decidirá no prazo de sessenta dias, 
contados da data de recebimento, por sua Se-
cretaria-Executiva, de cópia integral do processo 
avocado.
§ 4o O prazo previsto no § 3o poderá ser suspen-
so para cumprimento de diligências ou emissão 
de pareceres por consultores ad hoc, conforme 
decisão do CNBS.
Art. 52. O CNBS decidirá sobre os recursos dos 
órgãos e entidades de registro e fiscalização re-

lacionados à liberação comercial de OGM e seus 
derivados, que tenham sido protocolados em 
sua Secretaria-Executiva, no prazo de até trinta 
dias contados da data da publicação da decisão 
técnica da CTNBio no Diário Oficial da União.
§ 1o O recurso de que trata este artigo deve-
rá ser instruído com justificação tecnicamente 
fundamentada que demonstre a divergência do 
órgão ou entidade de registro e fiscalização, no 
âmbito de suas competências, quanto à decisão 
da CTNBio em relação aos aspectos de biosse-
gurança de OGM e seus derivados.
§ 2o A eficácia da decisão técnica da CTNBio 
permanecerá suspensa até a expiração do prazo 
previsto no caput sem a devida interposição de 
recursos pelos órgãos de fiscalização e registro 
ou até o julgamento final pelo CNBS, caso rece-
bido e conhecido o recurso interposto.
§ 3o O CNBS julgará o recurso no prazo de ses-
senta dias, contados da data do protocolo em 
sua Secretaria-Executiva.
§ 4o O prazo previsto no § 3o poderá ser suspen-
so para cumprimento de diligências ou emissão 
de pareceres por consultores ad hoc, conforme 
decisão do CNBS.

Capítulo IV
DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DE 

REGISTRO E FISCALIZAÇÃO

Art. 53. Caberá aos órgãos e entidades de re-
gistro e fiscalização do Ministério da Saúde, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento e do Ministério do Meio Ambiente, e da 
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da 
Presidência da República entre outras atribui-
ções, no campo de suas competências, obser-
vadas a decisão técnica da CTNBio, as delibe-
rações do CNBS e os mecanismos estabelecidos 
neste Decreto:
c	 Arts. 3o, XVI, e 82 deste Decreto.

I – fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM 
e seus derivados;
II – registrar e fiscalizar a liberação comercial de 
OGM e seus derivados;
III – emitir autorização para a importação de 
OGM e seus derivados para uso comercial;
IV – estabelecer normas de registro, autoriza-
ção, fiscalização e licenciamento ambiental de 
OGM e seus derivados;
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§ 3o Cumprida a meta de destinação estabeleci-
da no art. 3o desta Resolução, o excedente pode-
rá ser utilizado para os períodos subsequentes.
§ 4o O descumprimento da meta de destinação 
acarretará acúmulo de obrigação para o perío-
do subsequente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis.
§ 5o Para efeito de comprovação junto ao IBA-
MA, poderá ser considerado o armazenamento 
adequado de pneus inservíveis, obrigatoriamen-
te em lascas ou picados, desde que obedecidas 
as exigências do licenciamento ambiental para 
este fim e, ainda, aquelas relativas à capacidade 
instalada para armazenamento e o prazo máxi-
mo de 12 meses para que ocorra a destinação 
final.
Art. 6o Os destinadores deverão comprovar pe-
riodicamente junto ao CTF do IBAMA, numa pe-
riodicidade máxima de 1 (um) ano, a destinação 
de pneus inservíveis, devidamente licenciada 
pelo órgão ambiental competente.
Art. 7o Os fabricantes e importadores de pneus 
novos deverão elaborar um plano de gerencia-
mento de coleta, armazenamento e destinação 
de pneus inservíveis (PGP), no prazo de 6 meses 
a partir da publicação desta Resolução, o qual 
deverá ser amplamente divulgado e disponibili-
zado aos órgãos do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente – SISNAMA.
§ 1o O PGP deverá conter no mínimo os seguin-
tes requisitos:
I – descrição das estratégias para coleta dos 
pneus inservíveis, acompanhada de cópia de 
eventuais contratos, convênios ou termos de 
compromisso, para este fim;
II – indicação das unidades de armazenagem, 
informando as correspondentes localização e 
capacidade instalada, bem como informando 
os dados de identificação do proprietário, caso 
não sejam próprias;
III – descrição das modalidades de destinação 
dos pneus coletados que serão adotadas pelo 
interessado;
IV – descrição dos programas educativos a se-
rem desenvolvidos junto aos agentes envolvidos 
e, principalmente, junto aos consumidores;
V – número das licenças ambientais emitidas pe-
los órgãos competentes relativas às unidades de 
armazenamento, processamento, reutilização, 
reciclagem e destinação; e

VI – descrições de programas pertinentes de au-
tomonitoramento.
§ 2o O PGP deverá incluir os pontos de cole-
ta e os mecanismos de coleta e destinação já 
existentes na data da entrada em vigor desta 
Resolução.
§ 3o Anualmente, os fabricantes e importadores 
de pneus novos deverão disponibilizar os dados 
e resultados dos PGPs.
§ 4o Os PGPs deverão ser atualizados sempre 
que seus fundamentos sofrerem alguma alte-
ração ou o órgão ambiental licenciador assim 
o exigir.
Art. 8o Os fabricantes e os importadores de 
pneus novos, de forma compartilhada ou iso-
ladamente, deverão implementar pontos de 
coleta de pneus usados, podendo envolver os 
pontos de comercialização de pneus, os municí-
pios, borracheiros e outros.
§ 1o Os fabricantes e os importadores de pneus 
novos deverão implantar, nos municípios aci-
ma de 100.000 (cem mil) habitantes, pelo me-
nos um ponto de coleta no prazo máximo de 
até 1 (um) ano, a partir da publicação desta 
Resolução.
§ 2o Os municípios onde não houver ponto de 
coleta serão atendidos pelos fabricantes e im-
portadores através de sistemas locais e regionais 
apresentados no PGP.
Art. 9o Os estabelecimentos de comercialização 
de pneus são obrigados, no ato da troca de um 
pneu usado por um pneu novo ou reformado, a 
receber e armazenar temporariamente os pneus 
usados entregues pelo consumidor, sem qual-
quer tipo de ônus para este, adotando proce-
dimentos de controle que identifiquem a sua 
origem e destino.
§ 1o Os estabelecimentos referidos no caput 
deste artigo terão prazo de até 1 (um) ano para 
adotarem os procedimentos de controle que 
identifiquem a origem e o destino dos pneus.
§ 2o Os estabelecimentos de comercialização de 
pneus, além da obrigatoriedade do caput des-
te artigo, poderão receber pneus usados como 
pontos de coleta e armazenamento temporário, 
facultada a celebração de convênios e realiza-
ção de campanhas locais e regionais com muni-
cípios ou outros parceiros.
Art. 10. O armazenamento temporário de pneus 
deve garantir as condições necessárias à preven-
ção dos danos ambientais e de saúde pública.
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Art. 11. A Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:
c	 Alterações inseridas no texto da referida lei.

Art. 12. Fica autorizada a transformação, sem 
aumento de despesa, por ato do Poder Exe-
cutivo federal, de cargos do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores (DAS) com valores 
remuneratórios totais correspondentes a:
I – 4 (quatro) Cargos Comissionados de Gerên-
cia Executiva (CGE), dos quais:
a) 2 (dois) CGE I; e
b) 2 (dois) CGE III;
II – 12 (doze) Cargos Comissionados Técnicos 
(CCT) V; e
III – 10 (dez) Cargos Comissionados Técnicos 
(CCT) II.
Art. 13. Decreto disporá sobre o apoio técnico 
e financeiro da União à adaptação dos serviços 
públicos de saneamento básico às disposições 
desta Lei, observadas as seguintes etapas:
c	 Dec. no 10.588, de 24‑12‑2020, dispõe sobre o apoio 

técnico e financeiro de que trata este artigo.

I – adesão pelo titular a mecanismo de prestação 
regionalizada;
II – estruturação da governança de gestão da 
prestação regionalizada;
III – elaboração ou atualização dos planos re-
gionais de saneamento básico, os quais devem 
levar em consideração os ambientes urbano e 
rural;
IV – modelagem da prestação dos serviços em 
cada bloco, urbano e rural, com base em estu-
dos de viabilidade técnica, econômica e ambien-
tal (EVTEA);
V – alteração dos contratos de programa vigen-
tes, com vistas à transição para o novo modelo 
de prestação;
VI – licitação para concessão dos serviços ou 
para alienação do controle acionário da estatal 
prestadora, com a substituição de todos os con-
tratos vigentes.
§ 1o Caso a transição referida no inciso V do 
caput deste artigo exija a substituição de con-
tratos com prazos distintos, estes poderão ser 
reduzidos ou prorrogados, de maneira a conver-
gir a data de término com o início do contrato 
de concessão definitivo, observando-se que:
I – na hipótese de redução do prazo, o presta-
dor será indenizado na forma do art. 37 da Lei 
no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e

II – na hipótese de prorrogação do prazo, proce-
der-se-á, caso necessário, à revisão extraordiná-
ria, na forma do inciso II do caput do art. 38 da 
Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007.
§ 2o O apoio da União será condicionado a com-
promisso de conclusão das etapas de que trata 
o caput deste artigo pelo titular do serviço, que 
ressarcirá as despesas incorridas em caso de 
descumprimento desse compromisso.
§ 3o Na prestação dos serviços públicos de sa-
neamento básico, os Municípios que obtiverem 
a aprovação do Poder Executivo, nos casos de 
concessão, e da respectiva Câmara Municipal, 
nos casos de privatização, terão prioridade na 
obtenção de recursos públicos federais para a 
elaboração do plano municipal de saneamento 
básico.
§ 4o Os titulares que elegerem entidade de regu-
lação de outro ente federativo terão prioridade 
na obtenção de recursos públicos federais para 
a elaboração do plano municipal de saneamen-
to básico.
Art. 14. Em caso de alienação de controle acio-
nário de empresa pública ou sociedade de eco-
nomia mista prestadora de serviços públicos de 
saneamento básico, os contratos de programa 
ou de concessão em execução poderão ser 
substituídos por novos contratos de concessão, 
observando-se, quando aplicável, o Programa 
Estadual de Desestatização.
§ 1o Caso o controlador da empresa pública ou 
da sociedade de economia mista não manifeste 
a necessidade de alteração de prazo, de objeto 
ou de demais cláusulas do contrato no momen-
to da alienação, ressalvado o disposto no § 1o 
do art. 11-B da Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 
2007, fica dispensada anuência prévia da alie-
nação pelos entes públicos que formalizaram o 
contrato de programa.
§ 2o Caso o controlador da empresa pública ou 
da sociedade de economia mista proponha al-
teração de prazo, de objeto ou de demais cláu-
sulas do contrato de que trata este artigo antes 
de sua alienação, deverá ser apresentada pro-
posta de substituição dos contratos existentes 
aos entes públicos que formalizaram o contrato 
de programa.
§ 3o Os entes públicos que formalizaram o con-
trato de programa dos serviços terão o prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias, contado do rece-
bimento da comunicação da proposta de que 

 AMB - 16ª ed-2022.indb   988 AMB - 16ª ed-2022.indb   988 07/02/2022   16:2107/02/2022   16:21



Lei no 14.119/2021 989

Le
gi

sl
aç

ão
 A

m
bi

en
ta

l

trata o § 2o deste artigo, para manifestarem sua 
decisão.
§ 4o A decisão referida no § 3o deste artigo de-
verá ser tomada pelo ente público que forma-
lizou o contrato de programa com as empresas 
públicas e sociedades de economia mista.
§ 5o A ausência de manifestação dos entes pú-
blicos que formalizaram o contrato de progra-
ma no prazo estabelecido no § 3o deste artigo 
configurará anuência à proposta de que trata o 
§ 2o deste artigo.
§§ 6o e 7o VETADOS.
Art. 15. A competência de que trata o § 3o do 
art.  52 da Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 
2007, somente será exercida caso as unidades 
regionais de saneamento básico não sejam es-
tabelecidas pelo Estado no prazo de 1 (um) ano 
da publicação desta Lei.
Art. 16. VETADO.
Art. 17. Os contratos de concessão e os contra-
tos de programa para prestação dos serviços pú-
blicos de saneamento básico existentes na data 
de publicação desta Lei permanecerão em vigor 
até o advento do seu termo contratual.
Parágrafo único. VETADO.
Art. 18. Os contratos de parcerias público-pri-
vadas ou de subdelegações que tenham sido 
firmados por meio de processos licitatórios de-
verão ser mantidos pelo novo controlador, em 
caso de alienação de controle de empresa esta-
tal ou sociedade de economia mista.
Parágrafo único. As parcerias público-privadas 
e as subdelegações previstas neste artigo serão 
mantidas em prazos e condições pelo ente fe-
derativo exercente da competência delegada, 
mediante sucessão contratual direta.
Art. 19. Os titulares de serviços públicos de sa-
neamento básico deverão publicar seus planos 
de saneamento básico até 31 de dezembro de 
2022, manter controle e dar publicidade sobre o 
seu cumprimento, bem como comunicar os res-
pectivos dados à ANA para inserção no SINISA.
Parágrafo único. Serão considerados planos de 
saneamento básico os estudos que fundamen-
tem a concessão ou a privatização, desde que 
contenham os requisitos legais necessários.
Arts. 20 a 22. VETADOS.
Art. 23. Revogam-se:
I – o § 2o do art. 4o da Lei no 9.984, de 17 de 
julho de 2000;

II – o § 1o (antigo parágrafo único) do art. 3o da 
Lei no 10.768, de 19 de novembro de 2003;
III – os seguintes dispositivos da Lei no 11.107, 
de 6 de abril de 2005:
a) o § 1o do art. 12;
b) o § 6o do art. 13;
IV – os seguintes dispositivos da Lei no 11.445, 
de 5 de janeiro de 2007:
a) os §§ 1o e 2o do art. 10;
b) os arts. 14, 15 e 16;
c) os incisos I e II do caput do art. 21;
d) o inciso I do caput do art. 31;
e) o inciso I do caput do art. 35;
V – os seguintes dispositivos da Lei no 13.529, 
de 4 de dezembro de 2017:
a) o parágrafo único do art. 1o;
b) o § 3o do art. 4o.
Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Brasília, 15 de julho de 2020;  
199o da Independência e  

132o da República.
Jair Messias Bolsonaro

NOVA

LEI No 14.119,  
DE 13 DE JANEIRO DE 2021

Institui a Política Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais; e altera as Leis nos 8.212, 

de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de 
fevereiro de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro 

de 1973, para adequá-las à nova política.
c	 Publicada no DOU de 14‑1‑2021 e retificado no DOU 

de 15‑1‑2021.

Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o Esta Lei define conceitos, objetivos, dire-
trizes, ações e critérios de implantação da Polí-
tica Nacional de Pagamento por Serviços Am-
bientais (PNPSA), institui o Cadastro Nacional de 
Pagamento por Serviços Ambientais (CNPSA) e 
o Programa Federal de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PFPSA), dispõe sobre os contratos 
de pagamento por serviços ambientais e altera 
as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, 
de 25 de fevereiro de 1993, e 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973.
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II – gasoduto interestadual destinado à movi-
mentação de gás natural;
III – gasoduto com origem ou destino em termi-
nais de GNL e ligado a outro gasoduto de trans-
porte de gás natural;
IV – gasoduto com origem em instalações de 
tratamento ou processamento de gás natural e 
ligado a outro gasoduto de transporte de gás 
natural;
V – gasoduto que venha a interligar um gaso-
duto de transporte ou instalação de estocagem 
subterrânea a outro gasoduto de transporte; e
VI – gasoduto destinado à movimentação de gás 
natural, cujas características técnicas de diâme-
tro, pressão e extensão superem limites estabe-
lecidos em regulação da ANP.
§ 1o Fica preservada a classificação do gasoduto 
enquadrado exclusivamente no inciso VI do ca-
put deste artigo que esteja em implantação ou 
em operação na data da publicação desta Lei.
§ 2o Gasoduto e instalações enquadrados ex-
clusivamente no inciso II do caput deste arti-
go destinados à interconexão entre gasodutos 
de distribuição poderão ter regras e disciplina 
específicas, nos termos da regulação da ANP, 
ressalvadas as respectivas regulações estaduais.

Art. 8o Os gasodutos de transporte somente 
poderão movimentar gás natural que atenda 
às especificações estabelecidas pela ANP, salvo 
convenção em contrário entre transportadores 
e carregadores, previamente aprovada pela ANP, 
que não imponha prejuízo aos demais usuários.

Art. 9o A ANP, após a realização de consulta pú-
blica, estipulará a receita máxima permitida de 
transporte, bem como os critérios de reajuste, 
de revisão periódica e de revisão extraordinária, 
nos termos da regulação, e essa receita não será, 
em nenhuma hipótese, garantida pela União.
Parágrafo único. As tarifas de transporte de 
gás natural serão propostas pelo transporta-
dor e aprovadas pela ANP, após consulta pú-
blica, segundo critérios por ela previamente 
estabelecidos.

Art. 10. A autorização para a atividade de trans-
porte de gás natural somente será revogada, 
após o devido processo legal e assegurado o 
contraditório, nas seguintes hipóteses:
I – liquidação ou falência homologada ou 
decretada;
II – requerimento da empresa autorizada;

III – desativação completa e definitiva da insta-
lação de transporte;
IV – descumprimento, de forma grave, das obri-
gações decorrentes desta Lei, das regulações 
aplicáveis e dos contratos de serviços de trans-
porte, nos termos da regulação da ANP; e
V – inobservância dos requisitos de independên-
cia e autonomia estabelecidos nesta Lei e nas 
regulações aplicáveis.

§ 1o Quando necessário à manutenção do abas-
tecimento nacional, a ANP poderá designar ou-
tro transportador para operar e manter as ins-
talações vinculadas à autorização revogada até 
que ocorra a alienação dessas instalações.

§ 2o Na hipótese de que trata o § 1o deste artigo, 
o agente cuja autorização tenha sido revogada 
fará jus a parcela da receita de transporte asso-
ciada aos investimentos realizados, nos termos 
da regulação da ANP.

§ 3o Os bens vinculados à atividade de trans-
porte de gás não reverterão à União nem cabe-
rá indenização por ativos não depreciados ou 
amortizados.

Art. 11. O processo de autorização para constru-
ção de gasoduto de transporte deverá prever, 
nos casos estabelecidos em regulamentação, 
período de contestação no qual outros trans-
portadores poderão manifestar interesse na im-
plantação de gasoduto com mesma finalidade.

Parágrafo único. Se houver mais de um trans-
portador interessado, a ANP deverá promover 
processo seletivo público para escolha do pro-
jeto mais vantajoso, considerados os aspectos 
técnicos e econômicos.

Art. 12. A ANP poderá, a qualquer momento, na 
forma da regulação, conduzir processo seletivo 
público para identificar a existência de transpor-
tador interessado na construção ou ampliação 
de gasoduto ou instalação de transporte, cuja 
necessidade tenha sido identificada e que não 
tenha sido objeto dos planos coordenados de 
desenvolvimento do sistema de transporte.

Parágrafo único. Fica assegurado o direito de 
preferência ao transportador cuja instalação es-
tiver sendo ampliada, nas mesmas condições da 
proposta vencedora.
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II – as condições de armazenamento e eventuais 
riscos de perecimento;
III – estimativa de seu valor pecuniário com base 
no seu valor de mercado, sempre que possível;
IV – as circunstâncias que o relacionam com a 
infração; e
V – informação de eventual modificação ou 
adaptação do bem para a prática de infrações 
ambientais.
§ 2o A apreensão deverá ser preferencialmente 
acompanhada do registro do estado do bem e 
do local de armazenamento.
§  3o A apreensão de animais domésticos ou 
exóticos no interior de unidade de conservação 
deverá ser aplicada mediante ponderação dos 
seguintes aspectos:
I – a precedência da criação animal em relação à 
criação da unidade;
II – a expansão das atividades após a criação da 
unidade;
III – a necessidade de evitar novos danos à bio-
diversidade e aos recursos naturais da unidade;
IV – a dominialidade da área objeto da infra-
ção, em se tratando de unidade de conservação 
de domínio público pendente de regularização 
fundiária;
V – a existência de prévio embargo sobre a área 
onde foi constatada a presença dos animais; e
VI – eventual tradicionalidade da criação dos 
animais por populações tradicionais habitantes.
Art. 26. Os bens e animais apreendidos ficarão 
sob a guarda do órgão ambiental federal au-
tuante, permitida a nomeação justificada de fiel 
depositário.
§ 1o A guarda e o depósito serão formalizados 
em termo próprio, que conterá:
I – no caso de guarda:
a) a unidade administrativa do órgão ambiental 

federal responsável pela guarda dos bens;
b) nome, matrícula funcional e assinatura do 

servidor responsável pelo recebimento dos 
bens;

c) indicação do auto de infração originário;
d) data e hora da lavratura;
e) descrição clara dos bens e de suas condições;
f) indicação e descrição do local e das condi-

ções de armazenamento; e
g) valor dos bens.
II – no caso de depósito:

a) nome, matrícula funcional e assinatura da 
autoridade responsável pela entrega;

b) nome, endereço completo, CPF ou CNPJ, na-
turalidade, filiação, telefone, endereço ele-
trônico e assinatura do depositário;

c) indicação do auto de infração originário;
d) data e hora da lavratura;
e) descrição clara dos bens e de suas condições;
f) indicação e descrição do local do depósito e 

das condições de armazenamento; e
g) valor dos bens.
§ 2o Caso a retirada do bem não seja possível 
e haja recusa ou impossibilidade de nomeação 
de depositário, o agente autuante notificará o 
proprietário ou ocupante do local e demais pre-
sentes para que se abstenham de remover ou 
alterar a situação dos bens até que sejam colo-
cados sob a guarda do órgão ambiental federal 
autuante, confiados em depósito ou destinados.
§ 3o O disposto no § 2o não afasta a possibilida-
de de aplicação de medida cautelar de destrui-
ção, quando presentes as circunstâncias previs-
tas para sua aplicação.
§ 4o A alteração da guarda, substituição do de-
positário ou revogação do depósito poderão 
ser realizadas caso as circunstâncias assim re-
comendem pela autoridade julgadora, o chefe 
da unidade responsável ou o agente autuante, 
enquanto o processo estiver em suas respectivas 
alçadas.
Art. 27. O depósito de bem apreendido deve-
rá ser confiado a pessoa natural ou a órgãos 
e entidades de caráter ambiental, beneficente, 
científico, cultural, educacional, hospitalar, pe-
nal ou militar.
§ 1o Excepcionalmente, o depósito do bem po-
derá ser confiado ao próprio autuado.
§ 2o O encargo de depositário deverá ser expres-
samente aceito e pessoalmente recebido.
§ 3o O bem confiado em depósito não pode-
rá ser utilizado pelo depositário, salvo o uso 
lícito de veículos e embarcações pelo próprio 
autuado.
Art. 28. O órgão ambiental federal autuante po-
derá utilizar o bem apreendido:
I – quando não houver outro meio dispo-
nível para a consecução da respectiva ação 
fiscalizatória;
II – para fazer o deslocamento de outros bens 
apreendidos até local adequado;
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DECRETO No 10.712,  
DE 2 DE JUNHO DE 2021

Regulamenta a Lei no 14.134, de 8 de abril 
de 2021, que dispõe sobre as atividades 

relativas ao transporte de gás natural, de 
que trata o art. 177 da Constituição, e sobre 

as atividades de escoamento, tratamento, 
processamento, estocagem subterrânea, 

acondicionamento, liquefação, regaseificação 
e comercialização de gás natural.

c	 Publicado no DOU de 4‑6‑2021 – edição extra.

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o Este Decreto regulamenta a Lei no 14.134, 
de 8 de abril de 2021, que institui normas para a 
exploração das atividades econômicas de trans-
porte de gás natural por meio de condutos e de 
importação e exportação de gás natural, de que 
tratam os incisos III e IV do caput do art. 177 da 
Constituição e para a exploração das atividades 
de escoamento, tratamento, processamento, 
estocagem subterrânea, acondicionamento, li-
quefação, regaseificação e comercialização de 
gás natural.

Art. 2o Para os fins deste Decreto, considera-se:
I – atividades concorrenciais – atividades de ex-
ploração, desenvolvimento, produção, impor-
tação, carregamento e comercialização de gás 
natural autorizadas nos termos da regulação 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP e exploradas de acordo 
com os princípios da livre concorrência e da livre 
iniciativa;
II – biogás – gás bruto que na sua composição 
contém metano obtido de matéria-prima reno-
vável ou de resíduos orgânicos;
III – biometano – biocombustível gasoso cons-
tituído essencialmente de metano, derivado da 
purificação do biogás;
IV – congestionamento contratual – situação de 
impedimento contratual ao atendimento de de-
manda por capacidade de transporte, quando 
esta não se encontra plenamente utilizada;
V – fornecimento de gás canalizado – serviço 
explorado nos termos da regulação estadual ou 
distrital, que consiste na venda de gás canaliza-
do a consumidores cativos;

VI – gastos eficientes – custos, despesas e inves-
timentos em capital incorridos em bases econô-
micas, necessários e suficientes para a prestação 
do serviço ou para o exercício da atividade;
VII – informações concorrencialmente sensíveis 
– informações específicas que versam direta-
mente sobre o desempenho das atividades-fim 
das empresas que exercem atividades concor-
renciais ou que possam conferir às empresas 
vantagem competitiva, em especial os dados 
não públicos sobre custos e planos de expan-
são, preços e descontos, estratégias competiti-
vas, principais clientes, salários de funcionários, 
marcas, patentes e pesquisa e desenvolvimento, 
entre outros;
VIII – instalação de injeção conectada – instala-
ção operada por uma ou mais pessoas jurídicas 
reguladas na esfera de competência da União 
e conectada ao sistema de transporte de gás 
natural em um ou mais pontos de entrada in-
dividuais, que pode compreender unidades de 
processamento de gás natural, terminais de re-
gaseificação de Gás Natural Liquefeito – GNL, 
instalações de Gás Natural Comprimido – GNC e 
unidades produtoras de petróleo e gás natural, 
entre outras;
IX – Pacto Nacional para o Desenvolvimento do 
Mercado de Gás Natural – acordo voluntário 
entre representantes da União, dos Estados e 
do Distrito Federal, que estipula a cooperação 
federativa para a efetivação das medidas ne-
cessárias para a harmonização das regulações 
estaduais e federais e para desenvolvimento do 
mercado de gás natural no País, e que contém a 
formalização de compromissos nas esferas na-
cional, estadual e distrital;
X – ponto virtual de negociação – ponto sem 
uma localização física em uma área de mercado 
de capacidade, que permite aos carregadores 
realizar a transferência da titularidade do gás e 
a compensação de desequilíbrios, nos termos da 
regulação da ANP; e
XI – usuário final de gás natural – destinatário 
do gás natural situado no fim da cadeia de valor 
da indústria do gás natural.
Parágrafo único. Não se enquadram no conceito 
de que trata o inciso XI do caput as pessoas ju-
rídicas que utilizam o gás natural:
I – para consumo próprio, nos termos do inciso 
XVI do caput do art. 3o da Lei no 14.134, de 
2021; ou
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1. Ofende a garantia constitucional do ato ju-
rídico perfeito a decisão que, sem ponderar as 
circunstâncias do caso concreto, desconsidera a 
validez e a eficácia de acordo constante de ter-
mo de adesão instituído pela Lei Complementar 
no 110/2001.
c	 Publicada no DOU de 6‑6‑2007.
c	 Art. 5o, XXXVI, da CF.
c	 LC no 110, de 29‑6‑2001, institui contribuições so‑

ciais, autoriza créditos de complementos de atualiza‑
ção monetária em contas vinculadas do FGTS.

2. É inconstitucional a lei ou ato normativo esta-
dual ou distrital que disponha sobre sistemas de 
consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.
c	 Publicada no DOU de 6‑6‑2007.
c	 Art. 22, XX, da CF.

3. Nos processos perante o Tribunal de Contas 
da União asseguram-se o contraditório e a am-
pla defesa quando da decisão puder resultar 
anulação ou revogação de ato administrativo 
que beneficie o interessado, excetuada a apre-
ciação da legalidade do ato de concessão inicial 
de aposentadoria, reforma e pensão.
c	 Publicada no DOU de 6‑6‑2007.
c	 Arts. 5o, LIV, LV, e 71, III, da CF.
c	 Art. 2o da Lei no 9.784, de 29‑1‑1999 (Lei do Proces‑

so Administrativo Federal).

4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o 
salário mínimo não pode ser usado como inde-
xador de base de cálculo de vantagem de servi-
dor público ou de empregado, nem ser substi-
tuído por decisão judicial.
c	 Publicada no DOU de 9‑5‑2008.
c	 Arts. 7o, XXIII, 39, caput, § 1o, 42, § 1o, e 142, X, da CF.

5. A falta de defesa técnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar não ofende 
a Constituição.
c	 Publicada no DOU de 16‑5‑2008.
c	 Art. 5o, LV, da CF.

6. Não viola a Constituição o estabelecimento 
de remuneração inferior ao salário mínimo para 
as praças prestadoras de serviço militar inicial.
c	 Publicada no DOU de 16‑5‑2008.
c	 Arts. 1o, III, 7o, IV, e 142, § 3o, VIII, da CF.

7. A norma do § 3o do artigo 192 da Consti-
tuição, revogada pela Emenda Constitucional 
no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 

12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada 
à edição de lei complementar.
c	 Publicada no DOU de 20‑6‑2008.
c	 Art. 591 do CC.
c	 MP no 2.172‑32, de 23‑8‑2001, que até o encerra‑

mento desta edição não havia sido convertida em lei, 
estabelece a nulidade das disposições contratuais que 
menciona e inverte, nas hipóteses que prevê, o ônus 
da prova nas ações intentadas para sua declaração.

8. São inconstitucionais o parágrafo único do 
artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os ar-
tigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam 
de prescrição e decadência de crédito tributário.
c	 Publicada no DOU de 20‑6‑2008.
c	 Art. 146, III, b, da CF.
c	 Arts. 173 e 174 do CTN.
c	 Art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830, de 22‑9‑1980 (Lei das 

Execuções Fiscais).
c	 Art. 348 do Dec. no 3.048, de 6‑5‑1999 (Regulamen‑

to da Previdência Social).

9. O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 
(Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem 
constitucional vigente, e não se lhe aplica o li-
mite temporal previsto no caput do artigo 58.
c	 Publicada no DOU de 20‑6‑2008 e republicada no 

DOU de 27‑6‑2008.
c	 Art. 5o, XXXVI, da CF.

10. Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, 
artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tri-
bunal que, embora não declare expressamente 
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
do poder público, afasta sua incidência, no todo 
ou em parte.
c	 Publicada no DOU de 27‑6‑2008.
c	 Art. 97 da CF.

11. Só é lícito o uso de algemas em casos de 
resistência e de fundado receio de fuga ou de 
perigo à integridade física própria ou alheia, 
por parte do preso ou de terceiros, justificada a 
excepcionalidade por escrito, sob pena de res-
ponsabilidade disciplinar, civil e penal do agente 
ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do 
ato processual a que se refere, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do Estado.
c	 Publicada no DOU de 22‑8‑2008.
c	 Art. 5o, XLIX, da CF.
c	 Arts. 23, III, 329 a 331 e 352 do CP.
c	 Arts. 284 e 292 do CPP.
c	 Arts. 42, 177, 180, 298 a 301 do CPM.
c	 Arts. 234 e 242 do CPPM.
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496. Os registros de propriedade particular de 
imóveis situados em terrenos de marinha não 
são oponíveis à União.
c	 Art. 20, VII, da CF.
c	 Arts. 99 e 1.231 do CC.
c	 Arts. 1o, a, 2o, 3o e 198 do Dec.‑lei no 9.760, de 5‑9‑

1946 (Lei dos Bens Imóveis da União).

497. Os créditos das autarquias federais prefe-
rem aos créditos da Fazenda estadual desde que 
coexistam penhoras sobre o mesmo bem.
c	 Art. 187, parágrafo único, do CTN.
c	 Art. 29, parágrafo único, da Lei no 6.830, de 22‑9‑

1980 (Lei das Execuções Fiscais).

498. Não incide imposto de renda sobre a inde-
nização por danos morais.
c	 Art. 43 do CTN.

568. O relator, monocraticamente e no Superior 
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provi-
mento ao recurso quando houver entendimento 
dominante acerca do tema.
579. Não é necessário ratificar o recurso espe-
cial interposto na pendência do julgamento dos 
embargos de declaração, quando inalterado o 
resultado anterior.
613. Não se admite a aplicação da teoria do fato 
consumado em tema de Direito Ambiental.
617. A ausência de suspensão ou revogação do 
livramento condicional antes do término do pe-
ríodo de prova enseja a extinção da punibilidade 
pelo integral cumprimento da pena.
618. A inversão do ônus da prova aplica-se às 
ações de degradação ambiental.
622. A notificação do auto de infração faz cessar 
a contagem da decadência para a constituição 
do crédito tributário; exaurida a instância admi-
nistrativa com o decurso do prazo para a impug-
nação ou com a notificação de seu julgamento 
definitivo e esgotado o prazo concedido pela 
Administração para o pagamento voluntário, 
inicia-se o prazo prescricional para a cobrança 
judicial.
623. As obrigações ambientais possuem natu-
reza propter rem, sendo admissível cobrá-las do 
proprietário ou possuidor atual e/ou dos ante-
riores, à escolha do credor.
625. O pedido administrativo de compensação 
ou de restituição não interrompe o prazo pres-

cricional para a ação de repetição de indébito 
tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o 
da execução de título judicial contra a Fazenda 
Pública.
626. A incidência do IPTU sobre imóvel situado 
em área considerada pela lei local como urbani-
zável ou de expansão urbana não está condicio-
nada à existência dos melhoramentos elencados 
no art. 32, § 1o, do CTN.
628. A teoria da encampação é aplicada no 
mandado de segurança quando presentes, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: a) 
existência de vínculo hierárquico entre a autori-
dade que prestou informações e a que ordenou 
a prática do ato impugnado; b) manifestação a 
respeito do mérito nas informações prestadas; 
e c) ausência de modificação de competência 
estabelecida na Constituição Federal.
629. Quanto ao dano ambiental, é admitida a 
condenação do réu à obrigação de fazer ou à de 
não fazer cumulada com a de indenizar.
633. A Lei no 9.784/1999, especialmente no que 
diz respeito ao prazo decadencial para a revisão 
de atos administrativos no âmbito da Adminis-
tração Pública federal, pode ser aplicada, de 
forma subsidiária, aos estados e municípios, se 
inexistente norma local e específica que regule 
a matéria.
634. Ao particular aplica-se o mesmo regime 
prescricional previsto na Lei de Improbidade 
Administrativa para o agente público.
637. O ente público detém legitimidade e in-
teresse para intervir, incidentalmente, na ação 
possessória entre particulares, podendo deduzir 
qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o 
caso, o domínio.
651. Compete à autoridade administrativa 
aplicar a servidor público a pena de demis‑
são em razão da prática de improbidade ad‑
ministrativa, independentemente de prévia 
condenação, por autoridade judiciária, à 
perda da função pública.
652. A responsabilidade civil da Adminis‑
tração Pública por danos ao meio ambien‑
te, decorrente de sua omissão no dever de 
fiscalização, é de caráter solidário, mas de 
execução subsidiária.
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A
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
• de responsabilidade por danos ao 

meio ambiente: Lei no 7.347/1985
• direitos coletivos, difusos e indivi‑

duais homogêneos; definição: Lei 
no 8.078/1990

AÇÃO POPULAR
• regulamentação: Lei no 4.717/1965

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
FEDERAL
• usuários; proteção e defesa dos direi‑

tos: Dec. no 9.492/2018

AEROSSOL
• embalagens do tipo; proibição de 

venda a menores de 18 anos: Lei 
no 12.408/2011

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E 
SANEAMENTO BÁSICO – ANA
• criação: Lei no 9.984/2000

AGRICULTURA
• de fens i vos  ag r í co las ; r e s t r i ‑

ções ao uso e à propaganda: Lei 
no 9.294/1996

• fertilizantes destinados à; produ‑
ção e comércio; fiscalização: Lei 
no 6.894/1980

• orgânica; disposições: Lei no 10.831/ 
2003

• Política agrícola: Lei no 8.171/1991

AGROTÓXICOS
• Lei no 7.802/1989

ÁGUAS
• Agência Nacional de: Lei no 9.984/ 

2000
• Código de: Dec. no 24.643/1934
• lançamentos de efluentes: Res. do 

CONAMA no 357/2005
• plano nacional de contingência para 

incidentes de poluição por óleo: Dec. 
no 8.127/2013 

• Política Nacional de Recursos Hídri‑
cos: Lei no 9.433/1997

• poluição causada por lançamento 
de óleo e outras substâncias no‑
civas ou perigosas; sanções: Dec. 
no 4.136/2002

• poluição causada por óleo em: Lei 
no 9.966/2000

• qualidade para consumo humano; 
divulgação de informação ao consu‑
midor: Dec. no 5.440/2005

• sistema de abastecimento; definições 
e procedimentos sobre o controle de 
qualidade: Dec. no 5.440/2005

AMIANTO
• extração, industrialização, utilização, 

comercialização e transporte do as‑
besto/amianto e dos produtos que o 
contenham: Lei no 9.055/1995

ANIMAIS
• de estimação; permissão para criação 

e comercialização: Res. do CONAMA 
no 394/2007

• silvestres; depósito e guarda provisó‑
rios: Res. do CONAMA no 457/2013

• uso científico: Lei no 11.794/2008
AR
• emissão de poluentes: Res. do CO‑

NAMA no 8/1990
• qualidade; PRONAR: Res. do CONA‑

MA no 3/1990
ÁREAS CONTAMINADAS
• gerenciamento ambiental; critérios e 

valores orientadores de qualidade do 
solo: Res. do CONAMA no 420/2009

ÁREAS DE INTERESSE TURÍSTICO
• criação: Lei no 6.513/1977
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE
• parâmetros, definições e limites: Re‑

soluções do CONAMA nos 302/2002 
e 303/2002 

• intervenção ou supressão; casos 
excepcionais: Res. do CONAMA 
no 369/2006

• metodologia de recuperação: Res. do 
CONAMA no 429/2011

• produção, intervenção e recupera‑
ção: Res. do CONAMA no 425/2010

ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
• criação: Lei no 6.902/1981
• regulamentação: Dec. no  99.274/ 

1990
ATIVIDADES INDUSTRIAIS
• causadoras de poluição ao meio am‑

biente; controle: Dec.‑lei no 1.413/ 
1975

AUDITORIAS AMBIENTAIS
• requisitos mínimos: Res. do CONA‑

MA no 306/2002
AVALIAÇÃO DE IMPACTO 
AMBIENTAL
• EIA; RIMA: Res. do CONAMA no 237/ 

1997

B
BEBIDAS ALCOÓLICAS
• restrições ao uso e à propaganda: Lei 

no 9.294/1996

BENS PÚBLICOS
• considerações: Lei no 10.406/2002

BIODEGRADÁVEIS
• fabricação dos não: Lei no 7.365/1985

BIODIVERSIDADE
• marco legal: Lei no 13.123/2015
• Política Nacional; princípios e diretri‑

zes: Dec. no 4.339/2002

BIOMA MATA ATLÂNTICA
• utilização e proteção da mata nativa 

do: Lei no 11.428/2006

BIOSSEGURANÇA
• Comissão Técnica Nacional de; rees‑

truturação: Lei no  11.105/2005 e 
Dec. no 6.660/2008

• Organismos Geneticamente Mo‑
dificados – OGM; normas: Lei 
no 11.105/2005

C
CADASTRO AMBIENTAL RURAL
• Dec. no 7.830/2012

CADASTRO NACIONAL DE 
MUNICÍPIOS COM ÁREAS 
SUSCETÍVEIS À OCORRÊNCIA DE 
DESLIZAMENTOS DE GRANDE 
IMPACTO, INUNDAÇÕES BRUSCAS 
OU PROCESSOS GEOLÓGICOS OU 
HIDROLÓGICOS CORRELATOS
• instituição: Dec. no 10.692/2021

CETÁCEOS
• pesca; proibição: Lei no 7.643/1987

CIGARROS
• restrições ao uso e à propaganda: Lei 

no 9.294/1996

CLIMA
• mudança: Dec. no 5.445/2005

CÓDIGO DE ÁGUAS
• Dec. no 24.643/1934

CÓDIGO DE MINAS
• Dec.‑lei no 227/1967

CÓDIGO DE TRÂNSITO 
BRASILEIRO
• disposições: Lei no 9.503/1997

CÓDIGO ELEITORAL 
• instituição: Lei no 9.504/1997
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