Legislação Básica
Governamental

Ementa

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990

Dispõe sobre regime jurídico dos servidores públicos civis da união, das autarquias e das
fundações públicas federais.

Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996

Regula direitos e obrigações relativos a propriedade industrial.

Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998

Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001

Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o conselho
nacional de integração de políticas de transporte, a agência nacional de transportes
terrestres, a agência nacional de transportes aquaviários e o departamento nacional de
infraestrutura de transportes, e dá outras providências.
Dispõe sobre a criação de carreiras e organização de cargos efetivos das autarquias
especiais denominadas agências reguladoras, e dá outras providências

Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004 – Art. 23
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011

Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000

Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002

Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012

Regula o acesso a informações previsto no inciso xxxiii do art. 5º, no inciso ii do § 3º do art.
37 e no § 2º do art. 216 da constituição federal; altera a lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990; revoga a lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da lei nº 8.159, de 8
de janeiro de 1991; e dá outras providências
Dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de
interesse de segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.
Dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos de
interesse da segurança da sociedade e do Estado, no âmbito da Administração Pública
Federal, e dá outras providências.
Regulamenta a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a
informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no
§ 2o do art. 216 da Constituição.
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Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012

Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015

Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016
Norma ABNT NBR ISO/IEC 27.001:2006

Instrução Normativa GSI nº 1/08
Instrução Normativa GSI nº 2/13
Instrução Normativa GSI nº 3/13

Regulamenta procedimentos para credenciamento de segurança e tratamento de
informação classificada em qualquer grau de sigilo, e dispõe sobre o Núcleo de Segurança
e Credenciamento.
Dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no
âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional.
Institui a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Estabelece os elementos de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação e
Comunicações.
Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública
Federal, direta e indireta, e dá outras providências.
Dispõe sobre o Credenciamento de segurança para o tratamento de informação
classificada, em qualquer grau de sigilo, no âmbito do Poder Executivo Federal.
Dispõe sobre os parâmetros e padrões mínimos dos recursos criptográficos baseados em
algoritmos de Estado para criptografia da informação classificada no âmbito do Poder
Executivo Federal.
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