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PROJETO DE LEI DA CÂMARA, Nº 4.059 DE 2012 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 

 

Regulamenta o art. 190, da Constituição Federal, altera o art. 
1º, da Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962, o art. 1º da Lei 
nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972 e o art. 6º Lei nº 9.393, 
de 19 de dezembro de 1996 e dá outras providencias. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º. Esta Lei regulamenta o art. 190 da Constituição Federal, altera o art.1º da Lei nº. 4.131, de 3 de 
setembro de 1962, o art. 1º da Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972 e o art. 6º da Lei nº 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996 e fixa outras providências, com o objetivo de disciplinar a aquisição, o arrendamento e o 
cadastro de imóvel rural em todo o território nacional por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras, sendo 
estas aquelas constituídas e estabelecidas fora do território nacional. 

§ 1º As restrições estabelecidas nesta Lei não se aplicam aos casos de sucessão legítima, ressalvado o 
disposto no art. 9º. 

§ 2º As restrições estabelecidas nesta Lei não se aplicam às pessoas jurídicas brasileiras, ainda que 
constituídas ou controladas direta ou indiretamente por pessoas privadas, físicas ou jurídicas estrangeiras, 
ressalvado o disposto no art. 3º. 

Art. 2º. Os imóveis rurais adquiridos por sociedade estrangeira no país deverão obedecer aos princípios da 
função social da propriedade e quando assim autorizar expressamente o ato do Poder Executivo 
mencionado no Art. 1.134 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 

Art. 3º. Não podem adquirir imóveis rurais, ainda que sob a forma indireta, mediante a aquisição direta ou 
indireta de controle societário, constituição de fundo de investimento imobiliário ou contratação de 
consórcios, as seguintes pessoas jurídicas: 

I – a organização não-governamental com atuação no território brasileiro que tenha sede no exterior ou 
organização não-governamental estabelecida no Brasil cujo orçamento anual seja proveniente, na sua 
maior parte, de uma mesma pessoa física estrangeira, ou empresa com sede no exterior ou, ainda, 
proveniente de mais de uma dessas fontes quando coligadas; 

II – a fundação particular quando os seus instituidores forem pessoas enquadradas no disposto no inciso I 
ou empresas estrangeiras ou empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil com sede no exterior; 

III - os fundos soberanos constituídos por estados estrangeiros. 

§ 1º – A proibição mencionada neste artigo não se aplica às Companhias de Capital Aberto com ações 
negociadas em bolsa de valores no Brasil ou no exterior. 

§ 2º – Sob pena de responsabilidade civil e criminal da pessoa do representante legal da adquirente, as 
circunstâncias relacionadas no § 1º deverão ser declaradas no ato da escritura pública de aquisição do 
imóvel rural e averbada na matrícula do imóvel 

Art. 4º. É vedado o arrendamento por tempo indeterminado, bem assim, o subarrendamento parcial ou total 
por tempo indeterminado de imóvel rural por pessoa física ou jurídica estrangeira. 

Parágrafo único. É vedada ainda à pessoa física ou jurídica estrangeira a habilitação à concessão florestal 
de que trata a Lei nº. 11.284, de 2 de março de 2006. 

Art. 5º. Não se aplicam as restrições previstas nesta lei nos casos de direitos reais ou pessoais de garantia. 

Parágrafo único – Caso a concessão de garantia por instrumento público ou particular importe na aquisição 
da propriedade por credor atingido por esta lei, essa propriedade será sempre resolúvel e deverá ser 
alienada no prazo de 1 (um) ano, a contar da adjudicação do bem, sob pena de perda de eficácia da 
aquisição e reversão do bem ao proprietário original com desconstituição da garantia. 

Art. 6º. Ressalvadas as exigências gerais determinadas em Lei, dispensa qualquer autorização ou licença, a 
aquisição e o arrendamento por estrangeiros quando se tratar, respectivamente, de imóveis com áreas não 
superiores a quatro módulos fiscais e a dez módulos fiscais. 
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Art. 7º. Os imóveis rurais adquiridos ou arrendados por pessoa física ou jurídica estrangeira deverão cumprir 
do disposto no art. 186 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. A não observância do disposto no caput, implicará: 

I – no caso da aquisição, na desapropriação nos termos do art. 184 da Constituição Federal; 

II – no caso de arrendamento, na anulação do contrato correspondente, sem direito ao pagamento de 
multas ou outros encargos rescisórios, mas com indenização das eventuais benfeitorias úteis e necessárias; 

III – nos casos de insuscetibilidade de desapropriação, serão anulados os contratos de compra e venda, 
sendo os imóveis incorporados ao patrimônio da União por meio de aquisição nos valores de mercado, 
consoante Decreto-Lei 3365, 21 de junho de 1941. 

Art. 8º. A soma das áreas rurais pertencentes e arrendadas a pessoas estrangeiras não poderá ultrapassar 
a um quarto da superfície dos Municípios onde se situem. 

§ 1º As pessoas da mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias ou arrendatárias, em cada 
Município, de mais de quarenta por cento do limite fixado neste artigo. 

§ 2º Ficam excluídas das restrições deste artigo as aquisições de áreas rurais quando o adquirente, no 
caso, for casado com pessoa brasileira sob o regime de comunhão total de bens. 

Art. 9º. A aquisição, por pessoas estrangeiras, de imóvel situado em área indispensável à segurança 
nacional depende do assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional. 

Art. 10. É indispensável a lavratura de escritura pública na aquisição de imóvel rural por pessoa estrangeira. 

Parágrafo único. Da escritura relativa à aquisição de área rural por pessoas estrangeiras constará, 
obrigatoriamente: 

I – menção do documento de identidade do adquirente; 

II – prova de residência no território nacional; 

III – autorização do órgão competente e assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional, quando for o 
caso; e 

IV – memorial descritivo do imóvel geo-referenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro e certificado pelo 
INCRA. 

Art. 11. Os Cartórios de Registro de Imóveis manterão cadastro especial, em livro auxiliar, das aquisições 
de imóveis rurais pelas pessoas físicas e jurídicas estrangeiras no qual deverá constar: 

I – qualificação completa do proprietário, com menção do documento de identidade das partes contratantes 
ou dos respectivos atos de constituição, se pessoas jurídicas; 

II – número da matrícula do imóvel respectivo; 

§ 1º No prazo de até dez dias após o registro, os Cartórios de Registros de Imóveis informarão, sob pena de 
serem aplicadas as penalidades na forma prevista no art. 32 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994, 
os dados previstos nos incisos deste artigo, à Corregedoria da Justiça dos Estados a que estiverem 
subordinados e ao INCRA. 

§ 2º Quando se tratar de imóvel situado em área indispensável à segurança nacional, assim estabelecida 
pelo Conselho de Defesa Nacional, a relação mencionada neste artigo deverá ser remetida também à 
Secretaria-Executiva deste órgão. 

Art. 12. O Congresso Nacional poderá, mediante decreto legislativo, por manifestação prévia do Poder 
Executivo, autorizar a aquisição de imóvel por pessoas estrangeiras, além dos limites fixados nesta Lei, 
quando se tratar da implantação de projetos julgados prioritários em face dos planos de desenvolvimento do 
País. 

Art. 13. É vedada, a qualquer título, a alienação ou doação de terras da União, dos Estados ou dos 
Municípios a pessoas estrangeiras. 

Art. 14. São anuláveis as contratações atinentes a imóvel rural que violem as prescrições desta Lei. 

Art. 15. O art. 1º da Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º ..................................................................................... 
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“Parágrafo único. Os recursos financeiros ou monetários introduzidos 
no Brasil, a qualquer título, por pessoas físicas e jurídicas 
estrangeiras, ou quando objeto de reinvestimento nos termos do art. 
7º desta Lei, para aplicação em atividades econômicas que envolvam 
a aquisição e o arrendamento de áreas rurais no território nacional, 
estarão sujeitas à legislação que regula a aquisição de imóveis rurais 
por pessoas estrangeiras, sem prejuízo do que dispõe a presente 
Lei.” 

Art. 16. Revoga-se a Lei n. 5.709, de 7 de outubro de 1971. 

Parágrafo único - Ficam convalidadas as aquisições e os arrendamentos de imóveis rurais celebrados por 
pessoas físicas ou jurídicas brasileiras durante a vigência da Lei nº 5.709 de 7 de outubro de 1.971. 

Art. 17. A Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1º. ............................................ 

§ 5º Os cadastros a que aludem o caput deste artigo serão 
informatizados e, ressalvado as informações protegidas por sigilo 
fiscal, publicados no âmbito da rede internacional de computadores, 
garantida a emissão gratuita de certidões das suas informações com 
autenticação digital. 

art. 2º. O banco de dados do SNCR a que alude esta lei terá sua base 
de dados atualizada com as informações prestadas pelos 
contribuintes no Documento de Informação e Atualização Cadastral 
do ITR – DIAC, a que alude o Art 6º da Lei nº 9.393 de 19 de 
dezembro de 1996, independentemente de qualquer providência dos 
contribuintes. 

§ 1º (revogado) 

§ 2º (revogado) 

§ 3º (revogado) 

Art. 18. A Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6º ................... 

§ 1º ....................... 

VI – Constituição de direito real de superfície 

VII – concessão florestal 

VIII – cessão temporária do uso da terra, a qualquer título, inclusive 
arrendamento ou parceria rural. 

Art. 6º A – No Documento de Informação e Apuração do ITR – DIAT, 
os contribuintes deverão informar, sem prejuízo das informações 
cadastrais do imóvel e do contribuinte: 

a) Dados sobre Estrutura fundiária do imóvel, conforme definido em 
regulamento; 

b) Dados sobre Uso do imóvel, conforme definido em regulamento; 

c) Dados Pessoais e de Relacionamentos. 

§ 1º – No caso de relacionamentos com pessoas jurídicas, seja a 
título de propriedade, seja a título de parceria, arrendamento, direito 
real de superfície ou concessão florestal, será obrigatória a indicação 
do controlador direto ou indireto, como assim caracterizado na 
legislação societária, devendo ser informada a sua nacionalidade, no 
caso de ser o mesmo estrangeiro. 

Art. 19. No prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta lei o Ministério da Fazenda e o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário editarão norma regulamentadora conjunta para disciplinar a 
unificação dos cadastros a que se referem Leis nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972 e Lei nº 9.393, de 19 
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de dezembro de 1996, bem como sua informatização em base única, a ser administrada pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. 

Art. 20. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Projeto de Lei apresentado em virtude da aprovação do Relatório nº 04/2012, da Subcomissão Especial 
destinada a, no prazo de 180 dias, analisar e propor medidas sobre o processo de aquisição de áreas rurais 
e suas utilizações no Brasil, por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras – SUBESTRA, na Reunião 
Ordinária da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural em 13/06/12. 

 

Sala das Sessões, em 13 de junho 2012. 

 

Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS 

Presidente 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=548018  

Data de Apresentação : 13/06/2012 

Ementa:  Regulamenta o art. 190, da Constituição Federal, altera o art. 1º, da Lei nº 4.131, de 3 de 
setembro de 1962, o art. 1º da Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972 e o art. 6º Lei nº 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996 e dá outras providências. 

Explicação da Ementa:  Critérios de aquisição de áreas rurais e suas utilizações, por pessoas físicas e 
jurídicas estrangeiras. 

Indexação:  Regulamentação, Constituição Federal, alteração, lei federal, Lei de Remessa de Lucros, Lei do 
ITR e Pagamento de Dívidas por Títulos da Dívida Agrária, requisitos, pessoa física, estrangeiro, pessoa 
jurídica estrangeira, aquisição, arrendamento rural, imóvel rural, função social da propriedade, módulo fiscal, 
exigência, aprovação, Congresso Nacional, decreto legislativo, Área de Segurança Nacional, assentimento 
prévio, Conselho de Defesa Nacional, escritura pública, cartório de registro de imóveis, proibição, 
subarrendamento, doação, terras públicas. 

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação:  Prioridade 

 

 

Tramitação: 
 

13/06/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 4059/2012, pela Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que: "Regulamenta o art. 190, da Constituição Federal, 
altera o art. 1º, da Lei n. 4.131, de 3 de setembro de 1962, o art. 1º da Lei nº 5.868, de 12 de 
dezembro de 1972 e o art. 6º Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996 e dá outras providências". 
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13/06/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 14/06/2012  

25/06/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de  

Relações Exteriores e de Defesa Nacional;  

Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e  

Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) 

Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: Prioridade 

25/06/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 26/06/2012  

27/06/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

27/06/2012 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Recebimento pela CREDN.  

03/07/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Apensação n. 5661/2012, pelo Deputado Valmir Assunção (PT-
BA), que: "Requer a apensação do PL N.º 4.059/2012 ao PL N.º 2.289/2007, que regulamenta o art. 
190 da Constituição Federal, altera o art. 1º da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e dá outras 
providências". 

16/07/2012 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Designada Relatora, Dep. Perpétua Almeida (PCdoB-AC)  
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PROJETO DE LEI DA CÃMARA, Nº 1.089 DE 2003 
Benedito de Lira - PPB /AL 
 

Altera dispositivos do Decreto-Lei nº.467, de 13 de fevereiro de 
1969, estabelece o medicamento genérico para uso veterinário, 
dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos 
farmacêuticos de uso veterinário e dá outras providencias. 

 
O Congresso Nacional decreta: 

 

Art 1º O Decreto-Lei nº. 467, de 13 de fevereiro de 1969, passa a vigorar com as seguintes modificações: 

“Art. 3º . ................................................................................................... 

§ 4º Aplicam-se aos produtos de uso veterinário as disposições relativas a medicamento genérico, 
medicamento similar, medicamento de referência , produto farmacêutico intercambiável , bioequivalência, 
biodisponibilidade, Denominação Comum Brasileira - DCB E Denominação Comum Internacional - DCI , 
contidas na Lei nº. 6360, de 23 de setembro de 1976, com a redação que foi dada pela Lei nº. 9.787, de 10 
de fevereiro de 1999. 

§ 5º os produtos de uso veterinário que ostentam nome comercial ou marca ostentarão também , 
obrigatoriamente, com o mesmo destaque e na forma legível nas embalagens, nos rótulos, nas bulas, nos 
impressos , nos prospectos e nos materiais promocionais , a denominação comum brasileira – DCB , ou , na 
sua falta, a denominação comum internacional – DCI, em letras e caracteres cujo tamanho não será inferior 
a duas vezes do tamanho das letras e caracteres do nome comercial ou marca . 

.............................................................................................................................. 

Art. 6º As infrações ao presente Decreto-Lei e respectivo regulamento ficam sujeitas as penas de 
advertência ou multa, sem prejuízo, quando for o caso, do cancelamento do registro do produto ou da 
cassação do registro do estabelecimento, além das sanções penais cabíveis . 

Parágrafo único. O valor da multa a que se refere o caput poderá variar entre 150 ( cento e cinqüenta ) e 
1.000.000 ( um Milhão) de Unidades Fiscais de Referência – UFIR e será dobrado em caso de reincidência.” 

Art. 2º O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento regulamentará em cento e vinte dias : 

I – Os critérios e condições para o registro e controle de qualidade dos produtos genéricos de uso 
veterinários . 

II – Os critérios para a atenção da equivalência terapêutica, mediante as provas de bioequivalência de 
produtos genéricos de uso veterinário, para a caracterização de sua intercambialidade. 

III- os critérios para as provas de biodisponibilidade de produtos genéricos de uso veterinário. 

IV- Os critérios para a dispensação de produtos genéricos nos serviços de medicina veterinária 
governamentais e privados, respeitada a decisão expressada não-intercambialidade do profissional 
prescritor. 

Art. 3º As aquisições de produtos de uso veterinário, sob qualquer modalidade de compra pelo Poder 
Público, e as prescrições de medicina veterinária, no âmbito da União , adotarão obrigatoriamente a 
Denominação Comum Brasileira- DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional – DCI. 

§ 1º O órgão federal responsável pela sanidade agropecuária editará, periodicamente, a relação dos 
produtos registrados no País, segundo a Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, segundo 
a Denominação Comum Internacional- DCI, seguindo-se os nomes comerciais e as correspondentes 
empresas fabricantes. 

§ 2º Nas aquisições a que se refere o caput, o produto genérico de uso veterinário, quando houver, terá 
preferência sobre os demais, em condições de igualdade de preços. 

Art. 4º É o Poder Executivo Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento , 
autorizado a adotar medidas especiais relacionadas com o registro, a fabricação, o regime econômico-fiscal, 
a distribuição e a dispensação de produtos genéricos de uso veterinário , com a finalidade de estimular sua 
adoção e uso no país. 
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Parágrafo único . O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento promoverá mecanismos que 
assegurem ampla comunicação , divulgação, informação e educação sobre os produtos genéricos de uso 
veterinário. 

Art. 5º Os laboratórios que produzem e comercializem produtos de uso veterinário terão o prazo de doze 
meses para procederem as alterações e adaptações necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação . 

 

 

Justificativa: 
 

Recuemos ao ano de 1999 e veremos o quanto foi feliz o legislador brasileiro ao autorizar a fabricação e a 
comercialização dos remédios genéricos . 

Hoje a competição é acirrada nas farmácias e muitas delas só oferecem o medicamento genérico, que 
conseguiu, com a sua entrada no mercado, reduzir os preços dos remédios, aliando-se a isso qualidade e 
baixo custo. 

A popularidade dos remédios genéricos humanos trouxe a necessidade de aprovarmos, em caráter de 
urgência, a implantação do produto veterinário genérico, sendo o termo produto, o utilizado pelo Decreto-Lei 
nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, que se encontra defasado da nova realidade dos avanços no setor de 
medicamentos de uso veterinário. 

Nossa propositura é fruto de um incansável trabalho desenvolvido pelo ex-Deputado Cunha Bueno, autor da 
primeira propositura sobre o tema em 2001. 

Como colegas de partido estamos reapresentando a matéria, com pequenas algumas adaptações, para 
beneficiar milhões de produtores rurais, quer sejam na bovinocultura, ovinocaprinocultura, suinocultura e 
avicultura . 

Entendemos que com a aprovação do projeto, que ora submeto aos meus pares, iremos mudar 
substancialmente os preços dos medicamentos agropecuários no país , beneficiando toda a sociedade 
brasileira, abrindo espaço para uma concorrência saudável para o agricultor e o agronegócio.. 

Esta iniciativa certamente contribuirá para proporcionar melhor competitividade em setor cartelizado e 
dominado por poucas empresas . Diante da importância desta iniciativa, esperamos o apoio do Congresso 
Nacional para sua aprovação. 

 

Sala das Sessões, em 27 de maio de 2003. 

 

Deputado BENEDITO DE LIRA 

PP- AL 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara Federal 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=117000 

Data de Apresentação: 27/05/2003 

Ementa: Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medicamento 
genérico para uso veterinário, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos de 
uso veterinário e dá outras providências. 
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Indexação: Alteração, decreto-lei federal, critérios, utilização, medicamento genérico, produto veterinário, 
obrigatoriedade, colocação, (DCB), (DCI), embalagem, rótulo, impresso, bula, realização, teste de 
bioequivalência, teste de biodisponibilidade, penalidade, infrator. 

Forma de Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 

Regime de tramitação: Urgência 

 

 

Tramitação: 
 

27/05/2003 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei pelo Deputado Benedito de Lira (PPB-AL).  

12/06/2003 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Às Comissões de Agricultura e Política Rural e Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD)   

18/06/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Recebimento pela CAPR.   

18/06/2003 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD 19 06 03 PÁG 28214 COL 02.  

24/06/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Moacir Micheletto   

01/08/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Abertura de Prazo para Emendas ao Projeto a partir de 04/08/2003   

14/08/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Encerrado o prazo para emendas. Foi apresentada uma emenda ao projeto.   

02/12/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator pelo Dep. Moacir Micheletto  

02/12/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Devolvido ao Relator, Dep. Moacir Micheletto   

04/12/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Parecer do Relator, Dep. Moacir Micheletto, pela aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição 
da EMC 1/2003 CAPR.  

05/12/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Abertura de Prazo para Emendas ao Substitutivo a partir de 08/12/2003   

12/12/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Encerrado o prazo para emendas. Não foram apresentadas emendas ao substitutivo.   

14/04/2004 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Aprovado por Unanimidade o Parecer   

15/04/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Recebimento pela CCJC.   

19/04/2004 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural publicado no DCD de 20/04/04, Pag 17462 Col 02, Letra A.  

28/04/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  
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Designado Relator, Dep. Fernando Coruja (PPS-SC)   

29/04/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Abertura de Prazo para Emendas ao Projeto a partir de 30/04/2004   

29/04/2004 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Requerimento, REQ 1780/2004, pelo Dep. Leonardo Vilela  

11/05/2004  Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Encerrado o prazo para emendas. Não foram apresentadas emendas.   

09/06/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Apresentação do Parecer do Relator pelo Dep. Fernando Coruja  

09/06/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Parecer do Relator, Dep. Fernando Coruja, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste nos termos do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural e pela injuridicidade da emenda apresentada na CAPADR.  

19/10/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Aprovado por Unanimidade o Parecer   

25/10/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Encaminhado à CCP.   

25/10/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Encaminhamento de parecer à CCP para publicação.   

25/10/2004 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Proposição recebida para publicação.   

27/10/2004 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
publicado no DCD de 28/10/04, Pag 46548 Col 02, Letra B.  

05/11/2004 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Abertura de Prazo para Recurso a partir de 08/11/2004 DCD 06/11/04 Pag 47068 Col 02.   

12/11/2004  Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Encerramento automático do Prazo para Recurso.   

16/11/2004 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Ofício SGM-P 2383/2004 à CCJC encaminhando este projeto para elaboração da Redação Final, 
nos termos do Artigo 58, §4 e Artigo 24, II, do RICD.   

16/11/2004 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Encaminhado à CCP   

17/11/2004 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhado à CCJC.   

17/11/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Recebimento pela CCJC.   

24/11/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Designado Relator da Redação Final, Dep. Inaldo Leitão (PL-PB)   

24/11/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Apresentação da Redação Final pelo Dep. Inaldo Leitão  

30/11/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  
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Aprovada a Redação Final por Unanimidade   

15/12/2004 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Remessa ao Senado Federal, através do Of PS GSE 1776/04.   

17/11/2010 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Recebido o Ofício 2228/2010, do Senado Federal, que comunica à Câmara dos Deputados que 
aprovou, em revisão, nos termos do substitutivo em anexo, o Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 
2005 (PL nº 1.089, de 2003, nessa Casa), que "Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 467, de 13 de 
fevereiro de 1969, estabelece o medicamento genérico de uso veterinário, dispõe sobre a utilização 
de nomes genéricos em produtos de uso veterinário e dá outras providências", que ora encaminho 
para apreciação dessa Casa. 

17/11/2010 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação da Emenda/Substitutivo do Senado n. 1089/2003, pelo Senado Federal, que: 
"Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2005 (PL nº 1.089, de 2003, 
na Casa de origem), que 'Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, 
estabelece o medicamento genérico de uso veterinário, dispõe sobre a utilização de nomes 
genéricos em produtos de uso veterinário e dá outras providências'. Substitua-se o Projeto pelo 
seguinte: Altera o Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, para estabelecer o medicamento 
genérico de uso veterinário, e dispõe sobre o registro, a aquisição pelo poder público, a prescrição, 
a fabricação, o regime econômico-fiscal, a distribuição e a dispensação de medicamentos genéricos 
de uso veterinário, bem como sobre a promoção de programas de desenvolvimento técnico-
científico e de incentivo à cooperação técnica para aferição da qualidade e da eficácia de produtos 
farmacêuticos de uso veterinário. ". 

22/11/2010 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

(SUBSTITUTIVO DO SENADO) Às Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição Sujeita à 
Apreciação do Plenário Regime de Tramitação: Ordinária  

25/11/2010 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial   

25/11/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Recebimento pela CAPADR.  

01/12/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Zonta (PP-SC)   

14/12/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 2 CAPADR, pelo Deputado Zonta (PP-SC).  

14/12/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Parecer do Relator, Dep. Zonta (PP-SC), pela aprovação deste.  

15/12/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Aprovado por Unanimidade o Parecer.  

16/12/2010 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Recebimento pela CCJC.   

16/03/2011 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Designado Relator, Dep. Maurício Quintella Lessa (PR-AL)  

04/05/2011 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 2 CCJC, pelo Deputado Maurício Quintella Lessa (PR-AL).  

04/05/2011 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Parecer às Emendas ou ao Substitutivo do Senado, Dep. Maurício Quintella Lessa (PR-AL), pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Substitutivo do Senado.  
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25/05/2011 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 1902/2011, pelo Deputado Raul 
Lima (PP-RR), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia do PL 1089, de 2003, que 'altera 
dispositivos do Decreto-Lei n° 467, de 13 de fevere iro de 1969, estabelece o medicamento genérico 
para uso veterinário, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos de 
uso veterinário e dá outras providências.'".  

02/06/2011 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Requerimento n. 2021/2011, pelo Deputado César Halum (PPS-TO), que: 
"Requeiro a V.Exª, nos termos do artigo 52, § 6º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
o envio ao Plenário, do Projeto Lei nº 1.089, de 2003, que "altera dispositivos do Decreto-Lei nº 467, 
de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medicamento genérico para uso veterinário, dispõe sobre 
a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos de uso veterinário e dá outras 
providências."".  

07/06/2011 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Aprovado o Parecer.   

15/06/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
publicado no DCD de 16/06/11, Letra E.  

15/06/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação da Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD) n. 2173/2011, pelo Deputado César 
Halum (PPS-TO), que: "Requer urgência para votação do Projeto de Lei n.º 1.089, de 2003, que 
altera dispositivos do Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medicamento 
genérico para uso veterinário, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos 
farmacêuticos de uso veterinário e dá outras providências".   

29/06/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento n. 2305/2011, pelo Deputado Arthur Lira (PP-AL), que: "Requer 
inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº. 1.089, de 2003, que "altera dispositivos do Decreto-
Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medicamento genérico para uso veterinário, 
dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos de uso veterinário e dá 
outras providências"". 

06/07/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento n. 2379/2011, pelo Deputado Romero Rodrigues (PSDB-PB), que: 
"Solicita inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 1089 de 2003 que "Altera a Lei nº 8.884, de 
11 de junho de 1994", que "Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, 
estabelece o medicamento genérico para uso veterinário, dispõe sobre a utilização de nomes 
genéricos em produtos farmacêuticos de uso veterinário e dá outras providências"". 

Apresentação do Requerimento n. 2401/2011, pelo Deputado Alceu Moreira (PMDB-RS), que: 
"Requer inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 1.089 de 2003, que "altera dispositivos do 
Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medicamento genérico para uso 
veterinário, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos de uso 
veterinário e dá outras providências".  

07/07/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 2441/2011, pelo Deputado Valdir 
Colatto (PMDB-SC), que: "Requer a inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de Lei nº 1089, de 
2003". 

13/09/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento n. 3150/2011, pelo Deputado Luis Carlos Heinze (PP-RS), que: 
"Requer inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº. 1.089, de 2003, que "altera dispositivos do 
Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medicamento genérico para uso 
veterinário, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos de uso 
veterinário e dá outras providências"". 
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28/09/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 3354/2011, pelo Deputado Paulo 
Cesar Quartiero (DEM-RR), que: "Requer a inclusão de proposição na pauta do Plenário da 
Câmara dos Deputados".   

05/10/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 3433/2011, pelo Deputado 
Jerônimo Goergen (PP-RS), que: "Requer a inclusão em Ordem do Dia, do Projeto de Lei nº 1089, 
de 2003". 

19/10/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 3535/2011, pelo Deputado Weliton 
Prado (PT-MG), que: "Requer a inclusão de proposição na pauta do Plenário da Câmara dos 
Deputados".   

30/11/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento n. 3932/2011, pelo Deputado César Halum (PSD-TO), que: 
"Requer a inclusão na Ordem do dia do Projeto de Lei n.º 1089, de 2003, que "altera dispositivos do 
Decreto- Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medicamento genérico para uso 
veterinário, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos de uso 
veterinário e dá outras providências". 

14/02/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento n. 4314/2012, pelo Deputado Giovanni Queiroz (PDT-PA), que: 
"Requer inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 1.089, de 2003 que "Altera dispositivos do 
Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medicamento genérico para uso 
veterinário, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos de uso 
veterinário e dá outras providências".  

14/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento n. 4618/2012, pelo Deputado Romero Rodrigues (PSDB-PB), que: 
"Solicita inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 1089 de 2003 que "Altera a Lei nº 8.884, de 
11 de junho de 1994", que "Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, 
estabelece o medicamento genérico para uso veterinário, dispõe sobre a utilização de nomes 
genéricos em produtos farmacêuticos de uso veterinário e dá outras providências". 

05/06/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 5468/2012, pelo Deputado Junji 
Abe (PSD-SP), que: "Requer a inclusão do Projeto de Lei 1089 de 2003 na pauta da Ordem do 
Dia".  

06/06/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento n. 5478/2012, pelo Deputado Heuler Cruvinel (PSD-GO), que: 
"Requer a inclusão na Ordem do dia do Plenário, do PL nº 1089/2003 que "altera dispositivos do 
Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medicamento genérico para uso 
veterinário, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos de uso 
veterinário e dá outras providencias"; e do PL nº 4622/2004 que "regulamenta as Cooperativas de 
Trabalho"". 

13/06/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento n. 5511/2012, pelo Deputado Oziel Oliveira (PDT-BA), que: 
"Requer a inclusão na Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 1.089 de 2003 que "altera dispositivos do 
Decreto - Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medicamento genérico para uso 
veterinário, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos de uso 
veterinário e dá outras providências"". 

26/06/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Aprovado, por unanimidade, o Requerimento nº 2.173, de 2011, dos Srs. César Halum (PSD-TO); 
Rubens Bueno, Líder do Bloco PV,PPS; Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do DEM; Duarte 
Nogueira, Vice-Líder do PSDB; Roberto Santiago (PSD-SP); Lincoln Portela, Líder do Bloco 
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PR,PTdoB,PRP,PHS,PTC,PSL,PRTB; Paulo Abi-Ackel, (PSDB-MG); Paulo Teixeira, Vice-Líder do 
PT; Chico Alencar, Líder do PSOL; Sarney Filho, Vice-Líder do Bloco PV,PPS; Jovair Arantes, Líder 
do PTB; Giovanni Queiroz (PDT-PA); Ratinho Junior (PSC-PR); e Ana Arraes (PSB-PE), que requer 
urgência para votação do Projeto de Lei n.º 1.089, de 2003, que altera dispositivos do Decreto-Lei 
nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medicamento genérico para uso veterinário, 
dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos de uso veterinário e dá 
outras providências.  

Alteração do Regime de Tramitação desta proposição em virtude da Aprovação da REQ 2173/2011 
=> PL 1089/2003.  

26/06/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 17:23 Sessão Extraordinária - Deliberativa  

Discussão, em turno único, do Substitutivo do Senado Federal.  

Encerrada a discussão.  

Votação em turno único.  

Aprovado o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 1.089 de 2003.  

Votação da Redação Final.  

Aprovada a Redação Final assinada pelo Relator, Dep. Maurício Quintella Lessa (PR-AL). 

A matéria vai à sanção (PL 1.089-F/2003).  

29/06/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Remessa à sanção através da Mensagem nº 23/12.  

Ofício nº 445/12/PS-GSE ao Senado Federal, comunicando envio à sanção.  

19/07/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Transformado na Lei Ordinária 12689/2012. DOU 20/07/12 PÁG 01 COL 01. Vetado parcialmente. 
Razões do veto (MSC 330/12): DOU 20/07/12 PÁG 06 COL 03. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 212 DE 2012 
Rodrigo Rollemberg 

Altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, para incluir 
os remineralizadores como uma categoria de insumo destinado 
à agricultura e dá outras providencias. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º A Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 1º A inspeção e fiscalização da produção e do comércio de 
fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes, biofertilizantes ou 
remineralizadores, destinados à agricultura, serão regidos pelas 
disposições desta Lei.” (NR) 

“Art. 3º ....................................................................................... 

................................................................................................................ 

e) remineralizadores, material de origem mineral que tenha sofrido 
apenas processo de moagem mecânica e que altere os índices de 
fertilidade do solo por meio da adição de macro e micronutrientes 
para as plantas.” (NR) 

“Art. 4º As pessoas físicas ou jurídicas que produzam ou 
comercializem fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes, 
biofertilizantes ou remineralizadores ficam obrigadas a promover o 
seu registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
conforme dispuser o regulamento. 

.................................................................................................... 

.......................................................................................................”(NR) 

Art 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Na última década o Brasil tornou-se um País importante no cenário global e destacou-se por liderar 
discussões relativas ao comércio e à política internacional. Tal credencial e, em especial nos processos de 
mediação de conflitos de diversas naturezas, facilitou a construção do perfil do país como um importante 
“player”, fortalecido, também, pela formação do bloco das nações emergentes composto por Brasil, Rússia, 
Índia e China (BRIC). Internamente, também houve alterações significativas por meio de diversas iniciativas 
que favoreceram a geração de empregos e a melhoria de renda. 

Entretanto, em alguns setores o Brasil ainda está vulnerável. Dentre as principais fragilidades destaca-se a 
dependência na importação de insumos que compõem as formulações dos fertilizantes solúveis (NPK), 
considerados indispensáveis para garantir a oferta de nutrientes para o solo e, por conseguinte, para das 
culturas agrícolas. Tal fragilidade representa uma ameaça à segurança alimentar de nossa população. 

Dados do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) informam que o Brasil é o quarto 
maior consumidor de fertilizantes do mundo, mas participa com apenas 2% da produção mundial, 
configurando-se, portanto, como um grande importador de insumos agrícolas. Os Estados Unidos, China e 
Índia juntos consomem cerca de 12% de toda a produção global. 

Nos últimos anos, pequenas variações têm ocorrido na importação de tais produtos, mas de modo geral, 
estas ficam em torno dos 70% do que se consome no País. Os dados históricos dos últimos cinco anos 
mostram que, na média, os principais produtos necessários a composição das formulações (NPK) 
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permanecem em patamares de importação estáveis (Nitrogênio com cerca de 75%; Fósforo em torno de 
51% e o Potássio com 91%). 

Para o ano de 2011, os dados preliminares da Associação Nacional para a Difusão de Adubos - ANDA 
mostram que a maior parte dos fertilizantes comercializados no Brasil é oriunda de outros países. A Rússia 
é a principal origem das importações de nitrogênio e fósforo. O principal fornecedor de potássio são os 
Estados Unidos da América, seguido do Canadá. Segundo esses mesmos dados, o volume de importação 
deverá chegar à cerca de 19 milhões de toneladas, com um aumento de 32% em 2011, quando 
comparados aos resultados de 2010. Por outro lado, a produção doméstica cresceu modestamente no 
período. Passou de 8,6 milhões de toneladas, em 2010, para 9,0 milhões de toneladas, com um aumento de 
apenas 4,04% no período. 

Tais dados mostram que o Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores de alimentos e “commodities”, é 
extremamente dependente da importação das matérias primas, essenciais para as formulações NPK, de 
modo a viabilizar e assegurar os altos patamares de produção agrícola verificados nos últimos anos. Este 
fato coloca em risco a soberania do País, no que se refere a um dos setores mais importantes da economia 
brasileira. 

Para minimizar esse perfil de dependência externa, o presente Projeto de Lei, de minha autoria, sugere o 
uso de matérias primas alternativas, disponíveis no Brasil. Trata-se do uso de rochas moídas, ricas em 
macro e micronutrientes para alterar positivamente os índices de fertilidade dos solos brasileiros, conforme 
os pressupostos da tecnologia da Rochagem. 

Tais materiais, denominados agrominerais, facilitam a remineralização dos solos, o que viabiliza seu 
rejuvenescimento por meio da adição de uma vasta quantidade de macro e micronutrientes (P, K, Ca, Mg, S 
Mo, V, Zn, Ni, etc), que foram perdidos pelos solos ao longo dos processos intempéricos (relativos às 
intempéries) ou antrópicos (pela ação do homem) (Leonardos et al, 1976, e Theodoro, 2000 e van Straaten, 
2007). As rochas aptas a este fim possuem em seus constituintes minerais capazes de alterar os índices de 
fertilidade dos solos, já que são fontes primarias e naturais dos principais nutrientes. 

Os Remineralizadores de solos (ou agrominerais) podem ser entendidos como um tipo de produto natural, 
derivado de vários tipos de rochas. Para seu uso, é necessário que o mesmo não tenha sofrido qualquer 
tratamento químico e que contenha minerais capazes de fornecer aos solos nutrientes,tais como fósforo, 
potássio, cálcio ou magnésio, além de elementos menores (ferro, zinco, cobre, cobalto, iodo, boro, selênio, 
molibdênio, flúor, silício, níquel, cromo, estanho, vanádio, etc) considerados benéficos ao desenvolvimento 
das plantas, de forma rejuvenescê-lo e promover a melhoria das propriedades físico-químicas e da 
fertilidade. Podem ser assim subdivididos: 

a) Remineralizadores simples: produto oriundo de um único tipo de rocha moída que contenha no mínimo 
um e no máximo três macronutrientes derivados de minerais silicáticos ou carbonáticos essenciais ao 
desenvolvimento das plantas, além de micronutrientes, tais como ferro, silício, boro, cobre, iodo, b) 
Remineralizadores compostos: produto oriundo da mistura de diferentes tipos de rochas moídas que 
contenham mais de dois macroelementos derivados de minerais silicáticos ou carbonáticos, essenciais ao 
desenvolvimento das plantas, além de minerais que contenham em suas composições químicas 
micronutrientes tais como ferro, silício, boro, cobre, iodo, manganês, enxofre, flúor, vanádio, cromo, 
molibdênio, zinco, cobalto, selênio, entre outros; 

c) Remineralizadores organominerais: produto resultante da mistura física ou da combinação de rocha 
moída, que contenha minerais ricos em macro e micronutrientes, com compostos orgânicos animais ou 
vegetais; 

Por tais características, os remineralizadores ou agrominerais podem ser entendidos como uma espécie de 
banco de nutrientes, já que as plantas se apropriam dos nutrientes, na medida da necessidade do seu 
desenvolvimento. Pode-se dizer que este insumo (disponível em quase todo território brasileiro) configura-
se como um fertilizante inteligente, pois fornece somente a quantidade demandada pelas plantas. Além 
disto, e tão importante quanto servir de fonte de nutrientes, os remineralizadores (agrominerais) não 
oferecem ricos de contaminação do solo e dos corpos hídricos pelo excesso de oferta, tal como vem 
ocorrendo com as formulações NPK. 

Além disto, o Brasil, um grande exportador de “commodities” e alimentos, é também um grande produtor 
mineral, já que é detentor de uma grande geodiversidade, indicando desta forma uma imensa 
disponibilidade de materiais aptos a rochagem. Vários tipos de rochas (materiais geológicos) podem ser 
utilizadas, entre as quais podemos citar: basaltos, kamafugitos, carbonatitos, fonolitos, alguns tipos de 
granitos, serpentinitos, xistos, filitos, margas, fosfatos e os sedimentos retidos em reservatórios e de 
várzeas, entre outras. Essas rochas são normalmente compostas por minerais tais como olivinas, 
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piroxênios, anfibólios, feldspatos, micas e apatitas que são quimicamente formados por compostos 
carbonáticos ou silicatos de potássio, fósforo, cálcio, magnésio e uma ampla gama de microelementos. 

Soma-se o fato de o Brasil possuir um importante parque mineral, com inúmeras sítios minerações e 
pedreiras, favorecendo o uso de materiais que resultam do processo de extração, atualmente considerados 
como rejeitos ou subprodutos. O uso desses materiais (desde que assegurado o seu potencial e segurança) 
pode viabilizar a interação entre o setor mineral e agrícola, já que um produz material atualmente 
descartado e o outro demanda materiais para potencializar a produção agrícola. A formação de Arranjos 
Produtivos Locais múltiplos pode se configurar como uma alternativa interessante para resolver o problema 
do excesso de material armazenado e a necessidade de novas fontes de insumos para a agricultura. 

A comprovação da eficácia dos remineralizadores para uso agrícola vem sendo conduzida no Brasil por 
várias instituições de pesquisa, entre as quais temos Universidades, EMBRAPA e Petrobras. Os resultados 
destes estudos mostram que além de produtividades compatíveis, os testes a campo e em casa de 
vegetação com os remineralizadores (agrominerais) apresentam ótimos indicadores, entre os quais se 
destacam: (i) melhor rendimento para culturas de ciclo longo, como a cana-de-açúcar e mandioca; (ii) 
redução dos efeitos dos veranicos, em função da manutenção da umidade natural, devido a retenção de 
água pelas argilas presentes nesse tipo de material e, mais importante (iii) os custos de aquisição e 
aplicação dos remineralizadores são cerca de 70% menores quando comparados aos gastos demandados 
para realizar a adubação convencional (iv) por ser um material de solubilidade mais lenta, o seu efeito pode 
se estender por até quatro ou cinco anos seguidos, devido ao efeito da liberação lenta dos nutrientes. Por 
fim, mas não menos importante, (v) os agrominerais são matérias-primas disponíveis em várias partes do 
País. 

Para tornar esta proposta factível, é necessário que a Lei no 6.894, de 16 de dezembro de 1980, que dispõe 
sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes ou 
biofertilizantes destinados à agricultura, e dá outras providências, seja alterada de forma a incluir essa nova 
categoria de insumo entre aqueles passiveis de licença por parte do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

Diante do exposto, apresento este Projeto de Lei do Senado, como forma de contribuir com a diminuição da 
dependência externa do Brasil com a importação de produtos utilizados para manter as altas taxas de 
produtividade agrícola do País. 

 

Sala das Sessões, 

Senador Rodrigo Rollemberg 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106149 

Data de Apresentação: 25/06/2012 

Ementa: Altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, para incluir os remineralizadores como uma 
categoria de insumo destinado à agricultura e dá outras providencias. 

Explicação da ementa:  Altera a Lei nº 6894/ 80 – que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção 
e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, destinados à 
agricultura, e dá outras providências – para estabelecer que para os efeitos legais considera-se 
remineralizador o material de origem mineral que tenha sofrido apenas processo de moagem mecânica e 
que altere os índices de fertilidade do solo por meio da adição de macro e micronutrientes para as plantas; 
estabelece que as pessoas físicas ou jurídicas que produzam ou comercializem fertilizantes, corretivos, 
inoculantes, estimulantes, biofertilizantes ou remineralizadores ficam obrigadas a promover o seu registro no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme dispuser o regulamento. 

Indexação: Projeto De Lei, Senado, Alteração, Inclusão, Categoria, Insumo, Agricultura, Fiscalização, 
Produção, Comércio, Venda, Minério, Moagem, Fertilidade, Fertilizante, Vegetais, Plantio, Registro, (MAPA), 
Produtor, Obrigatoriedade. 
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Tramitação: 
 

25/06/2012 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Ação: Este processo contém 08 (oito) folhas numeradas e rubricadas. 

25/06/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 

À Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, em decisão terminativa, onde poderá receber 
emendas por um período de cinco dias úteis, após sua publicação e distribuição em avulsos. 

Publicação em 26/06/2012 no DSF Página(s): 27580 - 27582 

25/06/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Recebido na CRA nesta data. 

Matéria aguardando abertura de prazo para apresentação de emendas perante a Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária - CRA. 

28/06/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Matéria em fase de recebimento de emendas na Comissão. 

Primeiro dia:28/06/2012 

Último dia::03/07/2012 

04/07/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Não foram oferecidas emendas no prazo regimental (28/06/2012 a 03//07/2012). 

Matéria aguardando designação de relator. 

05/07/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Foi designado o Senador Sérgio Souza para relatar o Projeto. 

Encaminhado para o gabinete do Senador Sérgio Souza. 

 


