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PROJETO DE LEI Nº 2679, DE 2011 
Dep. Bernardo Santana de Vasconcellos - PR /MG 

 
Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe 
sobre a política agrícola, acrescentando dispositivos referentes 
à atividade agrícola florestal. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 
 Art. 1º A Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola, fica acrescida dos 
seguintes artigos 42-A, 42-B e 42-C:  

“Art. 42-A A atividade agrícola florestal, prevista no parágrafo único do art. 1º desta Lei, compreende o 
plantio, a condução, a recondução, o manejo e a colheita de florestas oriundas de plantios silviculturais ou 
agrossilvopastoris, e a industrialização – transformação e processamento de seus produtos e derivados, 
incluindo os resíduos, o transporte e a comercialização de seus produtos, subprodutos e derivados, serviços 
e insumos florestais.  

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, consideram-se plantios silviculturais ou 
agrossilvopastoris a formação de um conjunto mais ou menos denso e extenso de árvores originadas do 
plantio homogêneo ou não, em sistema de monocultura ou agrossilvopastoril, de uma ou mais espécies 
arbóreas, exóticas ou de essência nativa, no qual se utilizam técnicas apropriadas, visando à obtenção de 
produtividade economicamente viável.  

Art. 42-B As políticas públicas atinentes ao plantio, condução, recondução, manejo, colheita, 
industrialização – transformação e processamento, transporte e comercialização dos produtos, resíduos e 
derivados, oriundos dos plantios silviculturais e dos plantios agrossilvopastoris, farão parte do Planejamento 
Agrícola Brasileiro.  

Parágrafo único. Incumbe ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento planejar, promover, 
organizar, dirigir, coordenar, executar, disciplinar, controlar e avaliar as ações setoriais relativas ao fomento 
e ao desenvolvimento das políticas públicas de plantios silviculturais e agrossilvopastoris.  

Art. 42-C O controle da atividade agrícola florestal e do estoque de matéria-prima, de produtos e derivados 
oriundos de plantios silviculturais e agrossilvopastoris, incluindo seus resíduos, será planejado, coordenado 
e executado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio sistema que integre os 
dados dos diferentes entes federativos, na forma em que dispuser o regulamento.”  

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Justificativa: 
 

Os princípios e fundamentos pertinentes ao planejamento e execução da Política Agrícola Brasileira estão 
discriminados no art. 187 da Constituição Federal, o qual definiu que as atividades florestais integram o 
planejamento agrícola nacional, constituindo um de seus pilares.  

Portanto, o enquadramento das atividades florestais no âmbito da Política Agrícola configura “mandamus” 
constitucional.  

Sob este contexto, foi promulgada a Lei Federal nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a 
política agrícola. O art. 1º desta lei, inserto no Capítulo pertinente aos Princípios Fundamentais, conceitua 
expressamente que a produção, o processamento e a comercialização dos produtos, subprodutos e 
derivados, serviços e insumos florestais são considerados, para todos os efeitos legais, atividade agrícola.  

Assim, não restam dúvidas de que as atividades florestais são atividades agrícolas e se inserem na área de 
competência institucional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos do inciso VI do 
art. 19 da Lei Federal nº 8.028, de 12 de abril de 1990, que dispõe sobre a organização da Presidência da 
República e dos Ministérios.  
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O setor florestal brasileiro denota-se estratégico no fornecimento de matéria-prima para o abastecimento e 
desenvolvimento da indústria nacional de base florestal, em especial as indústrias de celulose e papel, de 
painéis de madeira industrializada, de madeira sólida, indústria moveleira e siderurgia a base de carvão 
vegetal.  

Esse setor, cujo valor bruto de produção no ano de 2010, foi na ordem de R$ 51.843.375.491,00, contribui 
significativamente com a geração de produtos, tributos, divisas, empregos e renda, repercutindo 
positivamente no crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH dos Municípios onde a 
silvicultura se faz presente.  

O Brasil hoje é líder em tecnologia de plantios silviculturais e agrossilvopastoris e no processamento de sua 
produção, além de possuir grande demanda por estes produtos.  

Não foi por outra razão que o Governo Federal destacou a atividade como de destaque no “Plano Setorial 
de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa 
Emissão de Carbono na Agricultura”, denominado “Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – 
Plano ABC”, pois fixa carbono e nitrogênio, isto porque o plantio silvicultural ou agrossilvopastoril: 1) 
implementa uma fonte de renda de longo prazo para a família do produtor; 2) aumenta a oferta de madeira 
para fins industriais, energéticos e outros usos; 3) reduz a pressão sobre matas nativas; 4) contribui para a 
potencialização das áreas cultivadas aumentando a produtividade.  

Oportuno reiterar que a proposição não inova na ordem jurídica, visto que as atividades florestais são, por 
“mandamus” constitucional, atividades agrícolas.  

A proposição propicia o necessário aprimoramento da Lei de Política Agrícola, inclusive no que tange à 
competência institucional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no sentido de expressar, 
de forma clara e objetiva, quais são as regras aplicáveis às atividades “agrícolas” florestais.  

Tal sistematização garantirá a efetividade dos plantios silviculturais ou agrossilvopastoris no Programa ABC, 
tanto na inclusão mais detalhada nos Planos de Política Agrícola quanto conferindo maior segurança às 
instituições financeiras que aportarão os recursos do programa na efetividade e realização dos plantios 
custeados com estes recursos, desburocratizando e viabilizando por outro lado o acesso aos pequenos e 
médios produtores, bem como às cooperativas a que o programa se destina.  

Diante de todos os motivos expostos, espero contar com o apoio de nossos nobres Pares para aprovação 
do projeto de lei, nesta oportunidade apresentado.  

Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2011.  

DEPUTADO BERNARDO SANTANA DE VASCONCELLOS 

 

Informações complementares: 
 

Site para consulta na Câmara Federal: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=526974 

Data de Apresentação: 09/11/2011 

Ementa: Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola, 
acrescentando dispositivos referentes à atividade agrícola florestal. 

Indexação: Alteração, Lei da Política Agrícola, definição, atividade agrícola, floresta, plantio, manejo, 
colheita, transformação, processamento, produtos, derivados, resíduo, transporte, comercialização, 
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Tramitação: 
 
09/11/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 2679/2011, pelo Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos 
(PR-MG), que: "Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola, 
acrescentando dispositivos referentes à atividade agrícola florestal".  
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09/11/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 10/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


