
LEI N.O 2.597 - DE 12 - SETEMBRO DE 1955 

Dispõe sobre zonas indispensáveis à defesa do pais e dá outras providencias. 

 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Artigo 1.º- É vedada, nos termos do art. 180 da Constituição, nas zonas indispensáveis à defesa 
do pais, a prática de atos referentes à concessão de terras, à abertura de vias de comunicação, 
à instalação de meios de transmissão; à construção de pontes e estradas internacionais e ao 
estabelecimento ou exploração de indústrias que interessem à segurança da nação sem o 
prévio assentimento do Conselho de Segurança Nacional. 

§ único - As autorizações poderão ser a qualquer tempo - modificada sou cassadas pelo 
referido Conselho. 

Artigo 2.º - É considerada zona indispensável à defesa do pais a faixa interna de 150 
quilômetros de largura, paralela à linha divisória do território nacional, cabendo à União sua 
demarcação. 

§ único - O Congresso Nacional, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, poderá, a qualquer 
tempo, incluir novas zonas ou modificar a estabelecida neste artigo. 

Artigo 6.º - São consideradas de interesse para a segurança nacional:  

a) as indústrias de armas e munições; 

b) a pesquisa, lavra e aproveitamento de reservas minerais; 

c) a exploração de energia elétrica, salvo a de potência inferior a 150 kw; 

d) as fabricas e laboratórios de explosivos de qualquer substância que se destine a uso bélico; 

e) os meios de comunicação com rádio, televisão, telefone e telégrafo. 

§ 1.º) - O funcionamento de outras indústrias e do comércio, salvo se disciplinadas por lei 
especial, independem de assentimento prévio. 

§ 2.º) - Não está sujeita à autorização exigida nesta lei a exploração de energia elétrica - 
quando feita diretamente pelos Estados e Municípios, os quais remeterão ao Conselho de 
Segurança Nacional os elementos estatísticos informativos de suas instalações. 

Artigo 7.º - Nas industrias e atividades enumeradas no artigo anterior é obrigatório: 

I - que 51% do capital das empresas, no mínimo, pertença a brasileiros; 

II - que o quadro de pessoal seja constituído, ao menos, de dois terços de trabalhadores 
nacionais; 

III - que a administração ou gerencia caiba a brasileiros ou à maioria de brasileiros, 
assegurados a estes poderes predominantes. 



§ único - Na falta de trabalhadores brasileiros, poderá o Conselho de Segurança Nacional 
permitir, em casos especiais, a admissão de trabalhadores estrangeiros, até 49% do pessoal 
empregado na empresa por tempo limitado. 

Artigo 8.º - A concessão de terras públicas não poderá exceder de 2.000 hectares e são 
consideradas como uma só unidade as concessões a empresas que tenham administradores 
comuns a parentes até 2.º grau, ressalvados os maiores de 18 anos e com economia própria. 

Artigo 9.º - As transações de terras contidas na zona definida no art. 2.º (150 km) tais corno 
alienações, transferência por enfiteuse, anticrese, usufruto e transmissão de posse a 
estrangeiros, dependem de autorização prévia do Conselho de Segurança Nacional. 

§ único - Os notários, escrivães e os oficiais de registro de imóveis são obrigados a comunicar a 
transação de que trata este artigo ao Conselho de Segurança Nacional dentro dos 30 - (trinta) 
dias seguintes ao da lavratura do ato, salvo quando se tratar de terrenos urbanos destinados a 
edificação ou se o adquirente for brasileiro. 

Artigo 15.º - As autoridades, entidades e serventuários públicos devem exigir prova de 
assentimento do Conselho de Segurança Nacional para a prática de ato regulado por esta lei. 

Artigo 16.º - A infração do disposto nos arts. 1.º, 7.º e 9.º desta lei sujeitará os responsáveis à 
multa de Cr$1.000,00 a Cr$25.000,00 e ao dobro na reincidência. 

§ 1.º - A comissão Especial de Faixa de Fronteiras ou órgão que a substitua na organização do 
Conselho de Segurança Nacional instaurará o respectivo inquérito, assegurada ampla defesa 
ao interessado. 

§ 2.º - Da decisão da Comissão, reconhecendo a infração e cominando a multa, haverá recurso 
necessário para o Conselho de Segurança Nacional abrindo-se prazo ao interessado para razão 
de defesa. 


