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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 299 DE 2012 
Autor: Lindbergh Farias 

Altera a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, para dispor sobre 
a cumulação dos deveres de reparação do dano ambiental e de 
indenização, e dá outras providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O artigo 3º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto, cumulativamente, a 
condenação em dinheiro e o cumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer. 

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

 

 

Justificativa: 
 

A presente proposta visa trazer medidas mais eficazes à defesa do meio ambiente, esclarecendo que é 
possível, em ação civil pública ambiental, a cumulação de pedidos de condenação a obrigação de fazer 
(reflorestamento de área) e de pagamento pelo dano material causado. 

Já é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo o qual é pó possível a 
cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e 
a obrigação de indenizar em pecúnia. 

A jurisprudência do STJ mantém entendimento sobre a possibilidade de cumular a obrigação de fazer ou 
não fazer e a condenação de pagar para fins de completo retorno ao status quo ante, tendo em conta a 
degradação ambiental, mesmo quando a perícia técnica entende que é possível recuperar in natura a área 
afetada. 

Pela relevância da matéria, contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação desta proposição. 

 

Sala das Sessões, 

Senador LINDBERGH FARIAS 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106866 

Data de Apresentação: 08/08/2012 

Ementa: Altera a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, para dispor sobre a cumulação dos deveres de 
reparação do dano ambiental e de indenização, e dá outras providências. 

Explicação da ementa:  Altera a Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências, para estabelecer que a ação civil poderá ter por 
objeto, cumulativamente, a condenação em dinheiro e o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 
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Indexação: Projeto De Lei, Senado, Alteração, Acumulação, Dever Legal, Reparação, Danos, Meio 
Ambiente, Indenização, Ação Civil Pública, Objeto, Condenação, Dinheiro, Obrigação de Fazer, Obrigação 
de Não Fazer, Defesa, Jurisprudência, (STJ). 

 

 

Tramitação: 
 

08/08/2012 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Ação: Este processo contém 3 (três) folhas numeradas e rubricadas. 

08/08/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 

Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, cabendo à última a decisão terminativa. 

A matéria poderá receber emendas por um período de cinco dias úteis perante a primeira comissão, 
após sua publicação e distribuição em avulsos. 

Publicação em 09/08/2012 no DSF Página(s): 40418 - 40419 

09/08/2012 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Recebido na CCJ às 15 horas e 30 minutos. 

Matéria aguardando abertura de prazo para apresentação de emendas e posterior distribuição. 

10/08/2012 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Prazo para apresentação de emendas: 

Primeiro dia: 10/08/2012 

Último dia: 16/08/2012. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 300 DE 2012 
Autor: Lindbergh Farias 

Dispõe sobre o instituto da multa civil, aplicável às questões 
ambientais, e dá outras providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O descumprimento das obrigações ambientais sujeita o infrator à multa civil, proporcional à gravidade 
da infração, à vantagem auferida, à condição econômica do infrator e à posição do agente no mercado 
relevante, cominada pelo juiz em ação proposta por qualquer dos legitimados à defesa da proteção 
ambiental em juízo, sem prejuízo de perdas e danos, indenização por danos morais, e outras sanções 
cabíveis. 

§ 1º. A multa civil será destinada ao Fundo Ambiental, seja federal ou estaduais. 

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

 

 

Justificativa: 
 

A presente proposta visa trazer medidas mais eficazes à defesa do meio ambiente, inovando o sistema 
jurídico brasileiro, ao incorporar ao ordenamento o instituto da multa civil. 

Por mais que a jurisprudência brasileira venha fazendo grande esforço em realocar a finalidade punitivo-
pedagógica e/ou preventiva em institutos outros, como é o caso da indenização por dano moral, fato é que 
tais institutos servem a funções distintas. 

No caso da questão ambiental, a presente proposta desloca o foco indenização para o foco no infrator e na 
infração (multa civil), restando clara que a finalidade da medida não é compensatória ou restauradora, mas 
guarda o escopo de inibir a conduta do infrator. Por essa razão, os recursos eventualmente auferidos com a 
multa civil serão destinados a um Fundo Ambiental Federal ou Estaduais. 

O projeto, ainda, contempla as balizas necessárias à consideração judicial para se aferir o valor da multa 
civil. Além das características do ofensor como critério para cálculo da multa, o projeto também inova ao 
inserir, ao lado da vantagem auferida, também o critério relativo à posição do agente no mercado relevante. 

Volta-se à atenção para as medidas que efetivamente inibirão as condutas perquiridas. 

A responsabilização penal deve ser a última ratio lançada pelo Estado para regular uma conduta. No caso 
da questão ambiental, alcançar-se-á maior eficiência se as medidas previstas sejam aplicadas ao infrator. 
Parece-se afirmação óbvia, porém o direito, costumeiramente, padece da eleição equivocada dos meios 
corretos para se alcançar os fins buscados. 

Assim, a dupla pretensão que se guarda com tal medida – pedagógica e inibidora de conduta -, não se 
consegue por meio da responsabilização penal, mas sim por meio dos chamados punitive damages – o que, 
no Brasil, por falta dessa figura jurídica no ordenamento local, a Administração Pública tem como único 
instrumental a aplicação da multa administrativa, que já se mostrou limitada e desproporcional, e os 
tribunais acabam relegando tais funções para a indenização por danos material e moral. 

 

Sala das Sessões, 

Senador LINDBERGH FARIAS 

 

 

Informações complementares: 
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Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106861 

Data de Apresentação: 08/08/2012 

Ementa: Dispõe sobre o instituto da multa civil, aplicável às questões ambientais, e dá outras providências. 

Explicação da ementa:  Dispõe sobre o instituto da multa civil, aplicável às questões ambientais; 
estabelece que o descumprimento das obrigações ambientais sujeita o infrator à multa civil, proporcional à 
gravidade da infração, à vantagem auferida, à condição econômica do infrator e à posição do agente no 
mercado relevante, cominada pelo juiz em ação proposta por qualquer dos legitimados à defesa da 
proteção ambiental em juízo, sem prejuízo de perdas e danos, indenização por danos morais, e outras 
sanções cabíveis; dispõe que a multa civil será destinada ao Fundo Ambiental, seja federal ou estadual. 

Indexação: Projeto De Lei, Senado, Multa, Meio Ambiente, Descumprimento, Obrigação, Infrator, 
Proporcionalidade, Gravidade, Infração, Vantagens, Poder Econômico, Posição, Agente, Mercado, 
Relevância, Cominação, Juiz, Ação Judicial, Propositura, Legitimidade, Defesa, Proteção, Perdas E Danos, 
Danos Morais, Indenização, Sanção, Destinação, Fundo Financeiro, União Federal, Estados, 
Responsabilidade Civil. 

 

 

Tramitação: 
 

08/08/2012 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Ação: Este processo contém 2 (duas) folhas numeradas e rubricadas. 

08/08/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: 17h36 - Leitura. 

Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, cabendo à última a decisão terminativa. 

A matéria poderá receber emendas por um período de cinco dias úteis perante a primeira comissão, 
após sua publicação e distribuição em avulsos. 

Publicação em 09/08/2012 no DSF Página(s): 40419 

09/08/2012 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Recebido na CCJ às 15 horas e 30 minutos. 

Matéria aguardando abertura de prazo para apresentação de emendas e posterior distribuição. 

10/08/2012 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Prazo para apresentação de emendas: 

Primeiro dia: 10/08/2012. 

Último dia: 16/08/2012. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 148 DE 2011 
Autor: Cyro Miranda 

 

Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para disciplinar 
o descarte de medicamentos de uso humano ou de uso 
veterinário. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º O art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 33. ...................................................................................... 

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

VII – medicamentos de uso humano ou de uso veterinário e 
embalagens. 

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

§ 3º Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou 
regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e 
do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados 
entre o poder público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos a que se 
referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e embalagens a que 
se referem os incisos I, IV e VII do caput e o § 1º tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a implementação e 
operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo, 
consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre outras 
medidas: 

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

§ 4º Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos 
comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que 
se referem os incisos I a VII do caput, e de outros produtos ou 
embalagens objeto de logística reversa, na forma do § 1º. 

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

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

 

 

Justificativa: 
 

O descarte e a destinação final dos resíduos de origem farmacêutica são temas relevantes para a saúde 
pública e para a proteção do meio ambiente. De fato, jogar fora um medicamento de maneira inadequada 
pode contaminar o solo e a água. Além disso, na maioria dos países desenvolvidos, inclusive no Brasil, os 
medicamentos ocupam a primeira posição no quadro dos agentes que mais causam intoxicações em seres 
humanos, sendo que as maiores vítimas são as crianças menores de cinco anos. 

Preocupados com essa questão, um relatório da Agência Européia do Ambiente (EEA, em inglês), publicado 
em 2010, revelou que grande parte dos países europeus recolhe medicamentos não utilizados 
separadamente do lixo doméstico, geralmente em farmácias. Porém, nem mesmo na Europa todos os 
fármacos não utilizados ou inservíveis são descartados apropriadamente. Na Alemanha, por exemplo, uma 
pesquisa recente evidenciou que apenas um terço dos entrevistados retorna os medicamentos inservíveis 
para as farmácias. 
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No Brasil, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, ao estabelecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), instituiu a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que envolve, entre 
outros partícipes, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. 

No âmbito da responsabilidade compartilhada pela gestão dos resíduos sólidos, os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes têm obrigações quanto ao recolhimento e aceitação dos 
produtos e dos resíduos remanescentes após o uso – responsabilidade pós-consumo –, assim como sua 
subsequente destinação final ambientalmente adequada. 

A Lei da PNRS viabiliza a implementação e a estruturação dos sistemas de logística reversa, caracterizado 
por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento ou outra destinação final ambientalmente 
adequada. 

Dessa feita, por entender que os medicamentos inservíveis –sejam eles vencidos, deteriorados ou 
parcialmente utilizados – devem de imediato submeter-se a esse regime, propomos incluir essa categoria de 
resíduos no rol daqueles para os quais o sistema da logística reversa já é obrigatório, mediante alteração do 
art. 33 da Lei da PNRS. 

Pelas razões citadas, contamos com o apoio dos nobres colegas Senadores para o aperfeiçoamento e a 
aprovação deste projeto de lei. 

 

Sala das Sessões, 

Senador CYRO MIRANDA 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99828 

Data de apresentação:  07/04/2011 

Ementa: Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para disciplinar o descarte de medicamentos de 
uso humano ou de uso veterinário. 

Explicação da ementa: Altera a Lei nº 12.305/2010 - que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
altera a Lei nº 9.605/98; e dá outras providências - para acrescentar o inciso VII no art. 33 da referida Lei, a 
fim de incluir os medicamentos de uso humano ou de uso veterinário e embalagens no rol dos resíduos para 
os quais o sistema da logística reversa é obrigatório. 

Indexação: Projeto de Lei, Senado, Alteração, Legislação, Política Nacional, Resíduo, Acréscimo, 
Dispositivos, Inclusão, Medicamentos, Utilização, Homem, Veterinário, Embalagem, Relação, Resíduo, 
Implementação, Operação, Obrigatoriedade, Sistema, Logística. 

 

 

Tramitação: 
 

07/04/2011 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

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

07/04/2011 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 
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Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle, cabendo à última a decisão terminativa. 

A matéria poderá receber emendas por um período de cinco dias úteis perante a primeira 
Comissão, após sua publicação e distribuição em avulsos. 

Publicação em 08/04/2011 no DSF Página(s): 10534 - 10540 

08/04/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Recebido na CAS, nesta data. 

Matéria sobre a Mesa desta Comissão aguardando abertura de prazo para apresentação de 
emendas, e posterior distribuição. 

11/04/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Prazo para apresentação de emendas: 

Primeiro dia: 11/04/2011. 

Último dia: 15/04/2011. 

18/04/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Não foram oferecidas emendas no prazo regimental. 

Matéria aguardando distribuição. 

02/06/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Ação: Encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para atender à solicitação constante do Oficio nº 
712/2011, da Presidência do Senado Federal, referente à leitura de requerimento de audiência de 
outra Comissão (fl. nº 09). 

À SCLSF. 

02/06/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Ação: Recebido neste Órgão, às 16h. 

02/06/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Ação: Encaminhado ao Plenário. 

02/06/2011 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: Leitura do Requerimento nº 683, de 2011, do Senador Acir Gurgacz, solicitando que, sobre a 
matéria, seja ouvida, também, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, além das constantes 
do Despacho Inicial. 

O Requerimento será incluído em Ordem do Dia oportunamente. 

Publicação em 03/06/2011 no DSF Página(s): 20950 

03/06/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: Aguardando inclusão em Ordem do Dia do Requerimento nº 683, de 2011, de audiência da 
CRA. 

06/06/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: INCLUIDO REQUERIMENTO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA 

Ação: Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 14/06/2011, do 
Requerimento nº 683, de 2011, de audiência da CRA. 
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Matéria não apreciada na sessão do dia 14/06/2011, transferida para a sessão deliberativa ordinária 
de 15/06/2011. 

15/06/2011 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: Aprovado o Requerimento nº 683, de 2011. 

O projeto retorna à Comissão de Assuntos Sociais; seguindo, posteriormente, à Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária e à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, em decisão terminativa. 

Publicação em 16/06/2011 no DSF Página(s): 23801 

15/06/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Retorna à CAS, nesta data. 

Matéria aguardando designação de Relator. 

29/06/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: O Presidente da Comissão, Senador Jayme Campos, designa o Senador Eduardo Suplicy 
Relator da matéria. 

23/08/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Recebido o Relatório do Senador Eduardo Suplicy, com voto pela aprovação do Projeto. 

Matéria pronta para a Pauta na Comissão. 

30/08/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria incluída na Pauta da Comissão. 

Matéria não apreciada na 29ª Reunião Extraordinária, dia 31/08/2011, e transferida para a próxima 
Reunião deliberativa. 

14/09/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Em Reunião Extraordinária realizada nesta data, a matéria é retirada de Pauta para reexame 
do Relatório. 

Encaminhado ao Gabinete do Relator, Senador Eduardo Suplicy. 

17/11/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Ação: Devolvido pelo Relator, Senador Eduardo Suplicy, para atender à solicitação da Secretaria-
Geral da Mesa, constante do Oficio nº 2025/2011, da Presidência do Senado Federal, referente à 
leitura de requerimento de tramitação em conjunto (fl. nº 15). 

À SCLSF. 

17/11/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Ação: Recebido neste Órgão, às 18h50. 

21/11/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Ação: Encaminhado ao Plenário. 

24/11/2011 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: Leitura do Requerimento nº 1.428, de 2011, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 149, de 2011 com o Projeto de 
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Lei do Senado nº 718, de 2007 (que tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nº s 
169, de 2008 e 494, de 2009) por versarem sobre matérias correlatas. 

O requerimento será incluído em Ordem do Dia, oportunamente. 

************* Retificado em 25/11/2011************* 

Leitura do Requerimento nº 1.428, de 2011, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a 
tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 148, de 2011 com o Projeto de Lei do 
Senado nº 718, de 2007 (que tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nº s 169, de 
2008 e 494, de 2009) por versarem sobre matérias correlatas. 

O requerimento será incluído em Ordem do Dia, oportunamente. 

Publicação em 25/11/2011 no DSF Página(s): 48664 - 48665 

24/11/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: Aguardando inclusão em Ordem do Dia do Requerimento nº 1.428, de 2011, de tramitação 
conjunta. 

28/11/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGENDADO REQUERIMENTO PARA A ORDEM DO DIA 

Ação: Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 13/12/2011, o 
Requerimento nº 1.428, de 2011, de tramitação conjunta. 

08/12/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: INCLUIDO REQUERIMENTO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA 

Ação: Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 13/12/2011, o 
Requerimento nº 1.428, de 2011, de tramitação conjunta.  

Votação, em turno único. 

Matéria não apreciada na sessão do dia 13/12/2011, transferida para a sessão deliberativa ordinária 
de 14/12/2011. 

Matéria não apreciada na sessão do dia 14/12/2011, transferida para a sessão deliberativa ordinária 
de 15/12/2011. 

Matéria não apreciada na sessão do dia 15/12/2011, transferida para a sessão deliberativa ordinária 
de 16/12/2011. 

Matéria não apreciada na sessão do dia 16/12/2011, transferida para a sessão deliberativa ordinária 
de 19/12/2011. 

Matéria não apreciada na sessão de 20.12.2011, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 
21.12.2011. 

Matéria não apreciada na sessão de 21.12.2011, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 
22.12.2011. 

07/02/2012 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO Ação: Aprovado o Requerimento 
nº 1.428, de 2011. 

Tramitam em conjunto as seguintes matérias: PLS 718/2007; PLS 169/2008; PLS 494/2009 e PLS 
148/2011. 

Às Comissões de Assuntos Sociais, de Assuntos Econômicos; de Agricultura e Reforma Agrária; de 
Serviços de Infraestrutura; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
cabendo à última a decisão terminativa. 

Publicação em 08/02/2012 no DSF Página(s): 1141 

08/02/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Retorna à CAS nesta data.  
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Encaminhado ao Gabinete do Relator "ad hoc", Senador Paulo Paim, para prosseguimento da 
tramitação. 

(Tramitam em conjunto os PLS’s nº (s) 718/2007; 169/2008; 494/2009 e PLS 148/2011) 

21/03/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Recebido o Relatório do Senador Paulo Paim, com voto pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado nº 718, de 2007, na forma da Emenda Substitutiva que apresenta; e pela rejeição dos 
PLS's nºs 169, de 2008; 494, de 2009; e 148, de 2011 que tramitam em conjunto. 

Matéria pronta para a Pauta na Comissão. 

(Tramitam em conjunto os PLS's Nºs 718, de 2007; 169, de 2008; 494, de 2009; e 148, de 2011) 

26/03/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 10ª Reunião da Comissão de Assuntos Sociais, agendada 
para o dia 28/03/2012. 

28/03/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Matéria não apreciada na 10ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 28/03/2012. 

(Tramitam em conjunto os PLS's nºs 718, de 2007; 169, de 2008; 494, de 2009; e 148, de 2011) 

03/04/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 12ª Reunião da Comissão de Assuntos Sociais, agendada 
para o dia 11/04/2012. 

(Tramitam em conjunto os PLS's nºs 718, de 2007; 169, de 2008; 494, de 2009; e 148, de 2011) 

11/04/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Em Reunião Extraordinária realizada nesta data, a matéria é retirada de Pauta a pedido do 
Relator (ad hoc) para reexame do Relatório. 

Matéria encaminhada ao Gabinete do Relator (ad hoc), Senador Paulo Paim. 

(Tramitam em conjunto os PLS's nºs 718, de 2007; 169, de 2008; 494, de 2009 e 148, de 2011). 

11/05/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Devolvido pelo Relator "Ad hoc" Senador Paulo Paim, sem alteração no Relatório, mantendo 
o voto pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 718, de 2007, na forma do Substitutivo que 
apresenta; e pela rejeição dos Projetos de Lei do Senado nºs 169, de 2008, 494, de 2009 e 148, de 
2011. 

Matéria pronta para a Pauta na Comissão. 

(Tramitam em conjunto os PLS's nºs 718, de 2007; 169, de 2008; 494, de 2009 e 148, de 2011). 

11/05/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 21ª Reunião da Comissão de Assuntos Sociais, agendada 
para o dia 16/05/2012. 

(Tramitam em conjunto os PLS's nºs 718, de 2007; 169, de 2008; 494, de 2009 e 148, de 2011). 

16/05/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 
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Ação: Em Reunião Extraordinária realizada nesta data, a matéria é retirada de Pauta para reexame 
do Relatório. 

Encaminhado ao Gabinete do Relator, Senador Paulo Paim. 

(Tramitam em conjunto os PLS's nºs 718, de 2007; 169, de 2008; 494, de 2009 e 148, de 2011). 

28/05/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Ação: Devolvido pelo Relator "ad hoc", Senador Paulo Paim, para atender à solicitação da 
Secretaria-Geral da Mesa, constante dos Oficios nºs 1029/2012 e 1030/2012, da Presidência do 
Senado Federal, referente à leitura de Requerimentos de tramitação autônoma. (fls. 33 e 34) 

À SCLSF. 

(Tramitam em conjunto os PLS's nºs 718, de 2007; 169, de 2008; 494, de 2009 e 148, de 2011). 

28/05/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Ação: Recebido neste Órgão, às 14h. 

28/05/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGUARDANDO LEITURA DE REQUERIMENTO 

Ação: Aguardando leitura de requerimento de tramitação conjunta, que se dará quando todas as 
matérias referidas no requerimento estiverem sobre a mesa, nos termos do art. 266 do RISF. 

29/05/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: São lidos os seguintes Requerimentos: 

- nº 493, de 2012, de autoria do Senador Eduardo Lopes, solicitando, nos termos regimentais, o 
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 169, de 2008, dos Projetos de Lei do Senado nº 
148, de 2011; 718, de 2007 e 494, de 2009. 

- nº 494, de 2012, de autoria do Senador Eduardo Lopes, solicitando, nos termos regimentais, o 
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 494, de 2009, dos Projetos de Lei do Senado nº 
148, de 2011; 718, de 2007 e 169, de 2008. 

O requerimentos lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente. 

Publicação em 30/05/2012 no DSF Página(s): 22162 

30/05/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Ação: Encaminhado ao Plenário. 

30/05/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: Leitura do Requerimento nº 502, de 2012, de autoria do Senador Cyro Miranda, que solicita, 
nos termos regimentais, o desapensamento do PLS nº 148, de 2011, que tramita em conjunto com 
os PLS (s) nº(s) 718, de 2007;169, de 2008; e 494, de 2009. 

O requrimento lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente. 

Publicação em 31/05/2012 no DSF Página(s): 22709 

31/05/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGENDADO REQUERIMENTO PARA A ORDEM DO DIA 

Ação: Agendados para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 14.06.2012 os 
Requerimentos nºs 493, 494 e 502, de 2012, de desapensamento. 

13/06/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: INCLUIDO REQUERIMENTO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA 

Ação: Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 14.6.2012, os Requerimentos 
nºs 493, 494 e 502, de 2012, de desapensamento. 

Votação, em turno único. 
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Matéria não apreciada na sessão de 14.6.2012, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 
26.6.2012. 

Matéria não apreciada na sessão de 26/06/2012, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 
27/06/2012. 

Matéria não apreciada na sessão de 27/06/2012, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 
28/06/2012. 

Matéria não apreciada na sessão de 28/06/2012, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 
02/07/2012. 

Matéria não apreciada na sessão de 02/07/2012, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 
03/07/2012. 

Matéria não apreciada na sessão de 03/07/2012, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 
04/07/2012. 

04/07/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: Aprovado o Requerimento nº 502, de 2012. 

A presente matéria volta a ter tramitação autônoma e vai às Comissões de Assuntos Sociais; de 
Agricultura e Reforma Agrária; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle, cabendo à última a decisão terminativa. 

Publicação em 05/07/2012 no DSF Página(s): 31903 

05/07/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido na CAS, nesta data. 

Matéria aguardando designação de Relator. 

11/07/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: O Presidente da Comissão, Senador Jayme Campos, designa o Senador Paulo Paim Relator 
do Projeto. 

Matéria encaminhada ao Gabinete. 

08/08/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Recebido o Relatório do Senador Paulo Paim, com voto pela aprovação do Projeto. 

Matéria pronta para a Pauta na Comissão. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 301 DE 2012 
Autor: Magno Malta 

Altera a Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012, que dispõe sobre 
o exercício da profissão de motorista; altera a Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nos 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, 10.233, de 5 de junho de 2001, 11.079, de 
30 de dezembro de 2004, e 12.023, de 27 de agosto de 2009, 
para regular e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de 
direção do motorista profissional; e dá outras providências, 
para determinar a implantação de estações de apoio à 
atividade profissional do condutor de veículo de transporte de 
carga ou de transporte público de passageiros ao longo das 
rodovias federais concedidas. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º A Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-A: 

“Art. 7o-A. A Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 

‘Art. 37. ....................................................................... 

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

IV – construir e manter, quando se tratar de concessão para 
exploração de infraestrutura rodoviária, estações de apoio à atividade 
profissional dos condutores de veículo de transporte de carga ou de 
transporte público de passageiros, conforme padrões, normas e 
especificações técnicas estabelecidos pelo órgão competente. 

Parágrafo único. As estações de apoio de que trata o inciso IV deste 
artigo serão implantadas às margens da rodovia objeto da concessão 
e incluirão, necessariamente, área de estacionamento para os 
veículos e instalações destinadas ao descanso, à alimentação e à 
higiene dos condutores.’ (NR) 

‘Art. 82. ........................................................................ 

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

II – estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para a 
elaboração de projetos e a execução de obras viárias, inclusive das 
estações de apoio aos condutores de veículos de transporte de 
cargas e de transporte público de passageiros mencionadas no art. 
37 desta Lei; 

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

Art. 2º A exigência de que trata o inciso IV do art. 37 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, não se aplica 
aos contratos de concessão que já se encontrarem em vigor na data de publicação desta Lei. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Em boa hora, a Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012, veio disciplinar o regime de trabalho dos motoristas 
profissionais, estabelecendo limites para a extensão da jornada e o tempo máximo de permanência ao 
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volante. Em especial, a nova lei permite conter excessos que vinham sendo cometidos por motoristas de 
veículos de transporte de carga pressionados por compromissos contratuais ou em busca da maximização 
do rendimento financeiro de sua atividade. Como se sabe, a fadiga ao volante, fruto de jornadas contínuas 
demasiadamente longas, é prática que, não raro, deságua em graves acidentes de trânsito, já tidos como 
símbolo da violência do trânsito nas principais rodovias do País. 

Ocorre que, para cumprir os períodos de descanso previstos na nova legislação, o condutor sujeita-se, 
agora com mais frequência, a interromper a jornada em pontos intermediários do percurso. Daí advém a 
principal dificuldade que os motoristas passaram a enfrentar no dia a dia do exercício profissional. Ainda 
que tenha as viagens planejadas, o condutor não consegue encontrar, ao longo do trajeto a ser percorrido, 
locais que ofereçam condições adequadas para os períodos de descanso obrigatórios. 

Para tal, o sistema rodoviário brasileiro deveria contar com uma rede de estações de apoio regularmente 
distribuídas pela malha, cada uma delas dispondo de, no mínimo, área para estacionamento do veículo 
combinada a instalações e serviços voltados para o repouso, a alimentação e a higiene pessoal do 
condutor. Essas são facilidades que a rede tradicional de postos de combustíveis instalados às margens 
das rodovias há muito deixou de prover em quantidade suficiente e, principalmente, nas condições de 
segurança, conveniência e conforto desejáveis para os motoristas. 

Vislumbro, assim, no programa de concessões rodoviárias em curso no País a oportunidade para o primeiro 
passo no sentido da implantação dessas unidades, de modo que, entre os investimentos previstos, os 
novos contratos de concessão de rodovias federais passem a incluir a exigência de implantação, pelo 
concessionário, de estações destinadas a apoiar o trabalho do motorista profissional. 

A iniciativa não é inédita, visto que outros parlamentares me antecederam na apresentação de proposta 
legislativa com a mesma finalidade, antes mesmo da edição da Lei nº 12.619, de 2012. 

Considerando, todavia, o impasse gerado pelas novas regras e as dificuldades enfrentadas pelos motoristas 
para cumpri-las, associo-me aos autores das demais matérias em tramitação nesta Casa ou na Câmara dos 
Deputados na busca de solução para o problema. 

Pelo exposto, espero contar com o apoio necessário à aprovação do projeto que ora submeto à apreciação 
dos ilustres membros do Congresso Nacional. 

 

Sala das Sessões, 

Senador MAGNO MALTA 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106862 

Data de Apresentação: 08/08/2012 

Ementa: Altera a Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012, que dispõe sobre o exercício da profissão de 
motorista; altera a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, e as Leis nos 9.503, de 23 de setembro de 1997, 10.233, de 5 de junho de 2001, 11.079, de 
30 de dezembro de 2004, e 12.023, de 27 de agosto de 2009, para regular e disciplinar a jornada de 
trabalho e o tempo de direção do motorista profissional; e dá outras providências, para determinar a 
implantação de estações de apoio à atividade profissional do condutor de veículo de transporte de carga ou 
de transporte público de passageiros ao longo das rodovias federais concedidas. 

Explicação da ementa:  Altera a Lei nº 12.619/2012, que dispõe sobre o exercício da profissão de 
motorista, para estabelecer que nos contratos que tratarem de concessão para exploração de infraestrutura 
rodoviária, o concessionário estará obrigado a construir e manter estações de apoio à atividade profissional 
dos condutores de veículo de transporte de carga ou de transporte público de passageiros, conforme 
padrões, normas e especificações técnicas estabelecidos pelo órgão competente. 

Indexação: Projeto de Lei, Senado, Alteração, Exercício, Regime, Profissão, Motorista, (CLT), Código 
Nacional de Trânsito, Agência Nacinal de Transportes Terrestres, (ANTT), Regulamento, Disciplina, Jornada 
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de Trabalho, Tempo, Direção, Motorista Profissional, Estação, Apoio, Atividade Profissional, Condutor, 
Veículo Automotor, Transporte De Carga, Público, Passageiro, Rodovia, Concessão, Obrigação, 
Exploração, Manutenção, Construção, Padrão, Especificação, Natureza Técnica, Implantação, Margem, 
Estacionamento, Instalações, Repouso, Alimentação, Higiene, Elaboração, Planejamento, Obras, Exceção, 
Contrato, Fato Anterior, Publicação, Implantação, Caminhão, Concessionária, Obrigações. 

 

 

Tramitação: 
 

08/08/2012 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Ação: Este processo contém 11 (onze) folhas numeradas e rubricadas. 

08/08/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: 17:36 - Leitura. 

Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Serviços de Infraestrutura, cabendo à última a decisão 
terminativa. 

O projeto poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, perante a primeira comissão, 
após publicado e distribuído em avulsos. 

Publicação em 09/08/2012 no DSF Página(s): 40419 - 40425 

09/08/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Recebido na CAS, nesta data. 

Matéria sobre a Mesa desta Comissão aguardando abertura de prazo para apresentação de 
emendas, e posterior designação de Relator. 

10/08/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Prazo para apresentação de emendas: 

Primeiro dia: 10/08/2012. 

Último dia: 16/08/2012. 
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PROJETO DE LEI, Nº 4.290 DE 2012 
Autor: Paulo Pimenta - PT/RS 

 

Concede isenção e redução de alíquotas da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da 
Contribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP 
sobre as receitas de vendas de ovinos e derivados, 
classificados nos códigos 0104.10, 0504.00.12, 41.02, 41.05, 
4112.00.00, 4302.19.10, todos da Nomenclatura Comum do 
Mercosul. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1° Esta lei visa a conceder isenção e redução a zero das alíquotas da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para os Programas de Integração Social 
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP sobre as receitas de vendas de ovinos e 
derivados, classificados nos códigos 0104.10, 0504.00.12, 41.02, 41.05, 4112.00.00, 4302.19.10, todos da 
Nomenclatura Comum do Mercosul. 

Art. 2° O art. 14 da Medida Provisória n° 2.158-35,  de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

“Art. 14................................................................................ 

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

XI – de vendas de ovinos e derivados, classificados nos códigos 
0104.10, 0504.00.12, 41.02, 41.05, 4112.00.00, 4302.19.10, todos da 
Nomenclatura Comum do Mercosul. 

§ 1° São isentas da contribuição para o PIS/PASEP a s receitas 
referidas nos incisos I a IX e XI do caput. (NR) 

.........................................................................” 

Art. 3° A Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002,  passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5°-B: 

“Art. 5°-B Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas 
decorrentes da venda de ovinos e derivados, classificados nos 
códigos 0104.10, 0504.00.12, 41.02, 41.05, 4112.00.00, 4302.19.10, 
todos da Nomenclatura Comum do Mercosul.” 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publ icação. 

 

 

Justificativa: 
 

O presente projeto de lei tem por objetivo conceder isenção e redução a zero das alíquotas da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para os Programas de Integração 
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP sobre as receitas de vendas de 
ovinos e derivados, classificados nos códigos 0104.10, 0504.00.12, 41.02, 41.05, 4112.00.00, 4302.19.10, 
todos da Nomenclatura Comum do Mercosul. 

A proposição tem por objetivo reduzir os preços dos referidos produtos e, com isso, incentivar o incremento 
de sua produção e comercialização, visto que as carnes derivadas de bovinos, aves e suínos já detêm estas 
isenções, causando uma concorrência desleal com os produtores da carne de ovinos. 
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Cabe salientar que, em alguns estados do Brasil, já está ocorrendo à falta da carne e de produtos derivados 
de ovinos. 

Por se tratar de iniciativa com grande alcance social, esperamos contar com o apoio de nossos eminentes 
Pares para a sua aprovação. 

 

Sala das Sessões, em de agosto de 2012. 

 

PAULO PIMENTA 

Deputado Federal 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=552886  

Data de Apresentação : 08/08/2012 

Ementa:  Concede isenção e redução de alíquotas da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS e da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público - PIS/PASEP sobre as receitas de vendas de ovinos e derivados, classificados nos 
códigos 0104.10, 0504.00.12, 41.02, 41.05, 4112.00.00, 4302.19.10, todos da Nomenclatura Comum do 
Mercosul. 

Explicação da Ementa:  Altera a Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001 e a Lei nº 10.637, de 2002. 

Indexação:  Alteração, Medida Provisória, legislação tributária federal, isenção, Cofins, alíquota zero, 
Pis/Pasep, venda, ovino. 

 

 

Tramitação: 
 

08/08/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 4290/2012, pelo Deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que: 
"Concede isenção e redução de alíquotas da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 
Social - COFINS e da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP sobre as receitas de vendas de ovinos e derivados, 
classificados nos códigos 0104.10, 0504.00.12, 41.02, 41.05, 4112.00.00, 4302.19.10, todos da 
Nomenclatura Comum do Mercosul". 

08/08/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 09/08/2012  
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PROJETO DE LEI, Nº 4.299 DE 2012 
Autor: Padre João - PT/MG 

 

Altera a Lei Nº 7.802, de 11 de Julho de 1989, que dispõe 
sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem 
e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção 
e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá 
outras providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 7.802, de 11 de Julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, 
a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e 
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, e dá outras providências, ao criar a Comissão Interministerial de Análise e 
Monitoramento dos Agrotóxicos no Brasil. 

Art. 2o A Lei nº 7.802, de 11 de Julho de 1989, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 12-B: 

 

“Art. 12-B. Fica criada a Comissão Interministerial de Análise e 
Monitoramento dos Agrotóxicos no Brasil, com as seguintes 
atribuições : 

I – monitorar os indicadores de contaminação por agrotóxicos nos 
alimentos, na água, no solo e no ar, assim como nas populações 
atendidas no SUS e nos trabalhadores diretamente envolvidos com 
sua produção, seu comércio e sua utilização; 

II – sistematizar e analisar, anualmente, os dados sobre a produção, a 
comercialização e o consumo de agrotóxicos e os respectivos 
impactos do uso dos agrotóxicos sobre a saúde da população e sobre 
os recursos ambientais dos ecossistemas por eles afetados, 
relacionando-os com os indicadores referidos no inciso I; 

III – sistematizar e analisar, anualmente, os dados sobre a produção, 
o consumo e o destino final das embalagens e seu impacto sobre a 
saúde das pessoas e sobre os recursos e serviços ambientais dos 
ecossistemas por elas afetados, relacionando-os com dos indicadores 
referidos no inciso I; 

IV – sistematizar e analisar, anualmente, os indicadores 
socioambientais da cadeia produtiva dos agrotóxicos; 

V – sistematizar e analisar, anualmente, os dados obtidos pelos 
receituários próprios, previstos pelo art. 13 da Lei 7802/1989. 

VI – dar publicidade aos dados, indicadores e respectivas analises 
referidas nos incisos I, II, III, IV e V, por meio de relatórios anuais; 

 

Art. 3o A Comissão Interministerial de Análise e Monitoramento dos Agrotóxicos no Brasil será composta 
por representantes: 

I – Casa Civil da Presidência da República, que a coordenará; 

II – do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 20 

III – do Ministério da Saúde; 

IV – do Ministério do Meio Ambiente; 

V – do Ministério do Desenvolvimento Agrário; 

VI – do Ministério do Trabalho e Emprego; 

VII – do Ministério da Previdência Social; 

VIII – do Ministério da Justiça; 

IX – do Ministério da Educação 

Art. 4o A Comissão Interministerial de Análise e Monitoramento dos Agrotóxicos no Brasil, apresentará 
ainda, em seu relatório anual, recomendações e propostas de medidas a serem adotadas pelos órgãos 
públicos, referente ao controle da produção e do consumo de agrotóxicos. 

Parágrafo único – Anualmente, copia do referido relatório deverá ser encaminhada aos Conselhos 
Nacionais de Saúde, Meio Ambiente e de Política Agrícola. 

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Expomos a seguir os argumentos encaminhados aos ministérios da Saúde, da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, do Trabalho e Emprego, do Desenvolvimento Agrário, do Meio Ambiente e da Previdência 
Social, em Indicação a eles dirigida pela Câmara dos Deputados em novembro de 2011, sugerida pelo 
Relatório Final da Subcomissão Especial sobre o Uso dos Agrotóxicos e suas Consequências à Saúde, da 
Comissão de Seguridade Social e Família. A Indicação sugeria exatamente a criação da Comissão 
Interministerial que, agora, propomos, por meio deste Projeto de Lei. 

A contaminação do meio ambiente, dos alimentos, das pessoas e dos trabalhadores pelos agrotóxicos 
constitui, atualmente, um grave problema de saúde pública. Alguns estudos apresentados nas audiências 
realizadas pela Subcomissão Especial sobre o Uso de Agrotóxicos e Suas Consequências à Saúde, da 
Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados comprovaram importantes níveis de 
contaminação em diferentes amostras, nas regiões próximas às lavouras. 

O estudo rotineiro de dados e bioindicadores relacionados à contaminação por agrotóxicos pode servir de 
importante instrumento para a elaboração de políticas públicas e o desenvolvimento de ações e programas 
voltadas para a promoção, recuperação e manutenção da saúde humana, na proteção do meio ambiente, 
na proteção do trabalhador rural e na segurança alimentar. 

Todavia, o Poder Público não desenvolve qualquer trabalho de monitoramento desses dados, de forma 
integrada entre os diferentes agentes e nas diversas áreas impactadas pelo uso do agrotóxico. Dados e 
informações sobre saúde, ambiente, trabalho, previdência, entre outros, deveriam ser tratados de forma 
conjunta, integrada, para não se perder a visão completa sobre determinadas questões. 

A criação de uma comissão formada por representantes dos Ministérios e outros órgãos da Administração 
Pública que tenham atribuições relacionadas com a proteção da sociedade e do meio ambiente contra 
agravos relacionados à utilização de agrotóxicos poderá centralizar essa série de informações e produzir 
indicadores mais adequados. A ideia é utilizar a estrutura e atribuições já existentes, mas, muitas das vezes, 
exercidas de forma independente, como se o tema em tela pudesse ser subdivido em áreas sem prejuízo à 
análise. Cada agente público, na sua área de competência, obteria, por meio de estudos, os indicadores 
necessários para o monitoramento da contaminação por agrotóxicos. 

Consideramos oportuna e urgente a providência proposta pelo Projeto de Lei, de acordo com os 
argumentos expostos, e esperamos que a proposição receba o apoio dos Nobres Pares para sua célere 
tramitação, sendo também bem-vindas propostas que visem o seu aperfeiçoamento. 

 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

Deputado Padre João 
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Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=552946  

Data de Apresentação : 08/08/2012 

Ementa:  Altera a Lei nº 7.802, de 11 de Julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 
providências. 

Indexação:  Alteração, Lei dos Agrotóxicos, prazo, início, produção, comercialização, agrotóxico, emissão, 
registro. 

 

 

Tramitação: 
 

08/08/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 4299/2012, pelo Deputado Padre João (PT-MG), que: "Projeto de 
Lei do Deputado Parde João que "Altera a Lei Nº 7.802, de 11 de Julho de 1989, que dispõe sobre 
a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a 
exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a 
inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências"".  

08/08/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 09/08/2012  
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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 106 DE 2011 
Autor: Antonio Carlos Valadares 

 

Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, que 
institui normas básicas sobre alimentos, para estabelecer  
limites máximos de gorduras saturadas, trans e açúcares nos 
alimentos. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º O Decreto-Lei nº 906, de 21 de outubro de 1969 passa a vigorar 

acrescido do seguinte artigo art. 24-A: 

“‘Art. 24-A. A autoridade sanitária fixará limite máximo de teor de 
gorduras trans, saturadas e açúcares nos alimentos processados. 

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

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

 

 

Justificativa: 
 

Atualmente, observa-se um aumento na prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DNCT) em 
todo o mundo. Segundo um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, em 2001, essas 
enfermidades foram responsáveis por 60% do total das 56,5 milhões de mortes notificadas no mundo. 
Quase metade dessas mortes é atribuída às doenças cardiovasculares. 

No Brasil, temos um óbito de doença arterial coronariana a cada dois minutos (300 mil mortes ao ano). 
Observa-se, também, o crescimento preocupante da diabetes e da obesidade. Estamos nos aproximando 
da vergonhosa taxa norte-americana de 20%das crianças em estado de obesidade (crianças com menos de 
dez anos de idade). 

O aumento na prevalência da obesidade e de outras DCNT é explicada pelas alterações no estilo de vida e 
hábitos alimentares da população. No Brasil, devido à modificação do perfil nutricional da população, 
observa-se um aumento das doenças crônicas não transmissíveis como obesidade, diabetes, doenças 
cardiovasculares e câncer, que passaram a liderar as causas de óbito no país. 

Para combater o aumento das DNCT é fundamental que sejam adotadas medidas preventivas com objetivo 
de alterar os fatores de risco modificáveis dessas doenças, como, os fatores comportamentais relacionados 
à alimentação e ao sedentarismo. 

Em 2004, a OMS propôs a Estratégia Global em Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde que 
contém uma série de orientações e linhas de ações destinadas às autoridades nacionais e a outros setores 
da sociedade com o objetivo de reduzir as taxas de mortalidade relacionadas à alimentação não saudável e 
ao sedentarismo. Em relação à alimentação, destacam-se a restrição do consumo de gorduras totais, a 
substituição de gorduras saturadas por insaturadas, a eliminação do consumo de ácidos graxos trans, 
restrição a ingestão de açúcares. A gordura vegetal hidrogenada (sintética) tipo margarina, tipo trans, 
amplamente consumida hoje, por exemplo, não existe na natureza; e nosso organismo a acumula nos vasos 
sanguíneos, gerando doenças crônicas. 

A Estratégia Global também orienta que a indústria de alimentos deve ter um papel ativo na redução das 
quantidades de gorduras e açúcares nos alimentos processados e que os governos considerem medidas 
adicionais que possam estimular a redução dessas substâncias. 

O Brasil está implantando a Estratégia Global, o Ministério da Saúde criou o Programa Mais Saúde (2008-
2013), com o objetivo de melhorar as condições de saúde e qualidade de vida da população brasileira. 
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Dentro desse programa destaca-se um Plano de Ação para redução dos teores de sódio, gorduras e 
açúcares nos alimentos processados, como forma de prevenir e controlar o aumento crescente das doenças 

crônicas no Brasil.  

Em 2007, de acordo com o Ministério da Saúde, ocorreu um total de óbitos de 228.702, sendo 39.330 em 
decorrência de hipertensão, 96.804 por causa de doenças cerebrovasculares e 92.568 em consequência de 
doenças isquêmicas do coração. 

Em 2009, o gasto com a hospitalização girou em torno de R$ 970 milhões, sendo R$ 28,8 milhões com 
hipertensão, R$ 241,4 milhões com AVC e R$ 699,8 milhões com doenças isquêmicas do coração. 

A redução dos teores de gorduras e açúcares propostos poderiam reduzir e muito os gastos com a 
hospitalização dos pacientes, portanto, os recursos seriam melhor aplicados se investidos na medicina 
preventiva. 

Se não forem alterados a produção de alimentos e seus padrões de consumo nos países industrializados, a 
maioria das pessoas contrairá DCNT em alguma etapa da vida. Determinados tipos de alimentos, como por 
exemplo, pipoca de microondas, bolachas industriais, combos de fast-food, pastéis, macarrão instantâneo, 
todo alimento que utilize margarina, doces e salgados industrializados, possuem abundante quantidade de 
gorduras trans e açúcares refinados.  

Deixamos a cargo da autoridade sanitária a fixação dos limites para cada tipo de alimento processado, visto 
que seria desaconselhável estabelecer um limite genérico por meio de lei ordinária. A flexibilidade para a 
definição dos limites é fundamental, pois a evolução tecnológica da indústria alimentícia e das ciências da 
saúde é constante e não deve ser engessada na letra da lei. 

Em função da relevância da matéria para a melhoria das condições de saúde da população brasileira, 
espero contar com o apoio desta Casa para sua aprovação. 

 

Sala das Sessões, 

 

Senador ANTONIO CARLOS VALADARES 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99502 

Data de apresentação:  22/03/2011   

Ementa: Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, que institui normas básicas sobre 
alimentos, para estabelecer limites máximos de gorduras saturadas, trans e açúcares nos alimentos. 

Explicação da ementa: Altera o Decreto-Lei nº 986/69 - que institui normas básicas sobre alimentos, para 
estabelecer que a autoridade sanitária fixará limite máximo de teor de gorduras trans, saturadas e açúcares 
nos alimentos processados. 

Indexação: Alteração, Definição, Limitação, Alimentos, Gordura Animal, Gordura Vegetal, Açúcar, 
Quantidade, Produto Industrializado, Autoridade Sanitária, Fixação. 

 

 

Tramitação: 
 

22/03/2011 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO  

Ação: Este processo contém 18 (dezoito) folhas numeradas e rubricadas. 
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22/03/2011 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO  

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 

À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa, onde poderá receber emendas pelo 
prazo de cinco dias úteis, após publicado e distribuído em avulsos. 

Publicação em 23/03/2011 no DSF Página(s): 7795 - 7804  

23/03/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais  

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Recebido na CAS, nesta data. 

Matéria sobre a Mesa desta Comissão aguardando abertura de prazo para apresentação de 
emendas, e posterior distribuição. 

24/03/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais  

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Prazo para apresentação de emendas: 

Primeiro dia: 24/03/2011. 

Último dia: 30/03/2011. 

31/03/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Não foram oferecidas emendas no prazo regimental. 

Matéria aguardando distribuição. 

31/03/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: O Presidente da Comissão, Senador Jayme Campos, designa o Senador João Durval Relator 
da matéria. 

12/07/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais  

Ação: Devolvido pelo Relator, Senador João Durval, para atender à solicitação da Secretaria-Geral 
da Mesa, constante do Oficio nº 1.154/2011, da Presidência do Senado Federal, referente à leitura 
de requerimento de tramitação em conjunto (fls. nº 19). 

À SCLSF. 

13/07/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Ação: Recebido neste Órgão, nesta data. 

02/08/2011 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO  

Ação: Leitura do Requerimento nº 917, de 2011, de autoria do Senador João Durval, solicitando, 
nos termos do art. 258 do Regimento Interno, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 
495, de 2007, com o Projeto de Lei do Senado nº 106, de 2011, por versarem sobre matéria similar. 

O requerimento lido vai à Mesa para decisão. 

15/08/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Situação: AGENDADO REQUERIMENTO PARA A ORDEM DO DIA 

Ação: Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 23.8.2011 o 
Requerimento nº 983, de 2011, de tramitação conjunta. 

18/08/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Situação: INCLUIDO REQUERIMENTO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA 

Ação: Incluído na Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 23/08/2011, o Requerimento nº 
983, de 2011, de tramitação conjunta. 
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Votação, em turno único. 

23/08/2011 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO  

Ação: Aprovado o Requerimento nº 983, de 2011. 

As matérias passam a tramitar em conjunto e vão ao exame das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; de Agricultura e Reforma Agrária; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle; de Educação, Cultura e Esporte; de Assuntos Econômicos; e à de 
Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão terminativa. 

23/08/2011 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição. 

26/08/2011 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania  

Ação: Encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para atender a solicitação constante do Oficio nº 
1515/2011, da Presidência do Senado Federal, referente a requerimento de tramitação em conjunto 
(fls. nº 23).  

À SSCLSF. 

26/08/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Ação: Recebido neste Órgão, às 14h20. 

26/08/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Ação: Encaminhado ao Plenário. 

29/08/2011 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO  

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: Leitura do Requerimento nº 1068, de 2011, de autoria da Senadora Ana Amélia, que solicita, 
nos termos do artigo 258 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 489 de 2008 e 408 de 2009, aos Projetos de Lei do 
Senado nºs 431 de 2003; 406 de 2005; 181, 196 e 495 de 2007; 150 de 2009; e 106 de 2011, que 
já tramitam em conjunto, por versarem sobre a mesma matéria. 

O Requerimento será incluido em Ordem do Dia oportunamente. 

31/08/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: Aguardando inclusão em Ordem do Dia do Requerimento nº 1.068, de 2011, de tramitação 
conjunta. 

31/08/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Situação: AGENDADO REQUERIMENTO PARA A ORDEM DO DIA 

Ação: Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 13/09/2011 o 
Requerimento nº 1.068, de 2011, de tramitação conjunta. 

06/09/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Situação: INCLUIDO REQUERIMENTO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA 

Ação: Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 13/09/2011.  

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.068, de 2011, de tramitação conjunta. 

27/09/2011 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: É lido e aprovado o Requerimento nº 1.188, de 2011, de autoria do Senador Jayme Campos, 
solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 196, de 2007. 

Aprovado o Requerimento nº 1.068, de 2011. 

As matérias passam a tramitar em conjunto e vão ao exame das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; de Agricultura e Reforma Agrária; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
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Fiscalização e Controle; de Educação, Cultura e Esporte; de Assuntos Econômicos; e à de 
Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão terminativa. 

Fica prejudicado o Requerimento nº 917, de 2011. 

28/09/2011 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição. 

15/03/2012 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Distribuído à Senadora Marta Suplicy para emitir relatório. 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 431, de 2003; 406, de 2005; 181 e 495, 
de 2007; 489, de 2008; 1, 150 e 408, de 2009 e 106 de 2011.) 

23/05/2012 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Devolvido pela Senadora Marta Suplicy, com Requerimento para realização de audiência 
pública para debater a matéria. 

(Tramitam em conjunto os PLS nº 431, de 2003; 406, de 2005; 181 e 495, de 2007; 489, de 2008; 1, 
150 e 408, de 2009; e 106, de 2011) 

30/05/2012 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Ação: Na 23ª Reunião Ordinária realizada nesta data, a Comissão aprova os Requerimentos nºs 41 
e 42, de 2012-CCJ, de iniciativa da Senadora Marta Suplicy e do Senador Eunício Oliveira, 
respectivamente, para a realização de Audiência Pública em data oportuna para instruir a matéria. 

Matéria aguardando realização de Audiência Pública. 

(Tramitam em conjunto os PLS nº 431, de 2003; 406, de 2005; 181 e 495, de 2007; 489, de 2008; 1, 
150 e 408, de 2009; e 106, de 2011) 

04/07/2012 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Ação: Encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para atender a solicitações constantes dos Oficios 
nº 1162 e 1165/2012, da Presidência do Senado Federal, referentes respectivamente: (I) a 
requerimento, formulado pelo Senador Sérgio Souza, para tramitação em conjunto do PLS nº 408, 
de 2009, com o PLS nº 452, de 2011; (II) a requerimento, formulado pela Senadora Marta Suplicy, 
solicitando o desapensamento dos projetos, que hoje tramitam em conjunto, conforme o seguinte 
agrupamento proposto: (a) PLSs nº 431, de 2003, e 150, de 2009; (b) PLSs nº 406, de 2005; 181 e 
495, de 2007; 489, de 2008; e 106, de 2011; (c) PLSs nº 1 e 408, de 2009. 

À SSCLSF. 

(Tramitam em conjunto os PLS nº 431, de 2003; 406, de 2005; 181 e 495, de 2007; 489, de 2008; 1, 
150 e 408, de 2009; e 106, de 2011) 

04/07/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Ação: Recebido neste Órgão, às 18h30. 

04/07/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGUARDANDO LEITURA DE REQUERIMENTO 

Ação: Aguardando leitura de requerimentos de tramitação conjunta e de desapesamento, que se 
dará quando todas as matérias referidas nos requerimentos estiverem sobre a mesa, nos termos do 
art. 266 do RISF. 

05/07/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: Leitura dos seguintes Requerimentos: 
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- Requerimento nº 648, de 2012, de autoria do Senador Eduardo Suplicy que solicita, nos termos do 
art. 258 do RISF, que as seguintes proposições, hoje tramitando em conjunto, passem a tramitar de 
acordo com o seguinte agrupamento, tendo em vista a similaridade das matérias em cada caso: 

1. Projetos de Lei do Senado nºs 431, de 2003; e 150, de 2009; 

2. Projetos de Lei do Senado nºs 406, de 2005; 181 e 495, de 2007; 489, de 2008; e 106, de 2011; 
e 

3. Projetos de Lei do Senado nºs 1 e 408, de 2009; 

- Requerimento nº 649, de 2012, de autoria 649, de 2012, de autoria do Senador Sérgio Souza, que 
solicita, nos termos do disposto no art. 258 do RISF, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do 
Senado nº 452, de 2011, com o Projeto de Lei do Senado nº 408, de 2009, por regularem a mesma 
matéria (este último já tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado acima listados. 

Os Requerimento lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente. 

11/07/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: INCLUIDO REQUERIMENTO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA 

Ação: Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 17/07/2012 o 
Requerimento nº 648, de 2012, de desapensamento. 

12/07/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: INCLUIDO REQUERIMENTO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA 

Ação: Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 17/07/2012 o Requerimento nº 
648, de 2012, de desapensamento. 

Votação, em turno único. 

Matéria não apreciada na sessão de 17.7.2012, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 
7.8.2012. 

07/08/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: Aprovado o Requerimento nº 648, de 2012. 

São desapensados dos demais e passam a tramitar em conjunto os PLS nºs 406, de 2005; 181 e 
495, de 2007; 489, de 2008; e 106, de 2011. 

Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, e 
Fiscalização e Controle; de Agricultura e Reforma Agrária; e, em decisão terminativa, nos termos do 
art. 49, I, do RISF, de Assuntos Sociais. 

************* Retificado em 08/08/2012************* 

Aprovado o Requerimento nº 648, de 2012. 

São desapensados dos demais e passam a tramitar em conjunto os PLS nºs 406, de 2005; 181 e 
495, de 2007; 489, de 2008; e 106, de 2011. 

Às Comissões de Educação, Cultura e Esporte; de Assuntos Econômicos; de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor, e Fiscalização e Controle; de Agricultura e Reforma Agrária; e, em decisão 
terminativa, nos termos do art. 49, I, do RISF, de Assuntos Sociais. 

08/08/2012 - CE - Comissão de Educação 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido nesta Comissão em 08/08/2012. 

Aguardando distribuição. 

08/08/2012 - CE - Comissão de Educação 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Distribuído ao Senador Tomás Correia, para relatar. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO, N° 150 DE 2009 
Autora: Marisa Serrano 

 

Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, para 
regulamentar a propaganda de alimentos. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º O art. 2º do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, passa a vigorar acrescido dos seguintes 
incisos, renumerando-se os demais: 

“Art. 2º ...................................................................................... 

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

VIII – Alimento com quantidade elevada de açúcar: aquele que possui 
em sua composição uma quantidade igual ou superior a 15 g de 
açúcar por 100 g ou 7,5 g por 100 ml na forma como está exposto à 
venda; 

IX – Alimento com quantidade elevada de gordura saturada: 

aquele que possui em sua composição uma quantidade igual ou 
superior a 5 g de gordura saturada por 100 g ou 2,5 g por 100 ml na 
forma como está à venda; 

X – Alimento com quantidade elevada de gordura trans: aquele que 
possui em sua composição uma quantidade igual ou superior a 0,6 g 
para 100 g ou ml na forma como está exposto à venda; XI – Alimento 
com quantidade elevada de sódio: aquele que possui em sua 
composição uma quantidade igual ou superior a 400 mg de sódio por 
100 g ou ml na forma como está exposto à venda; 

XII – Bebidas com baixo teor nutricional: os refrigerantes, refrescos 
artificiais, bebidas ou concentrados para o preparo de bebidas à base 
de xarope de guaraná ou groselha, chá mate e preto; 

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

Art. 2º O Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo III-
A: 

“CAPÍTULO III-A 

Da Propaganda 

Art. 23-A. A propaganda, a publicidade e outras práticas semelhadas 
cujo objeto seja a divulgação ou promoção de alimentos ou bebidas 
deverão: 

I – explicitar o caráter comercial da mensagem, qualquer que seja a 
forma ou o meio utilizado; 

II – informar, de forma destacada e apropriada ao veículo de 
comunicação utilizado, o valor energético do alimento e da bebida 
apresentados. 

Art. 23-B. Na propaganda a que se refere o art. 23-A é vedado: 

I – induzir o consumidor a erro quanto a origem, natureza, 
composição e propriedades do produto; 

II – induzir o consumo exagerado; 
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III – desestimular, de qualquer forma, o aleitamento materno exclusivo 
até os seis meses de idade e complementar até os dois anos de 
idade ou mais. 

Art. 23-C. A propaganda, a publicidade e outras práticas semelhadas 
cujo objeto seja a divulgação ou promoção de alimentos com 
quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada, de gordura 
trans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nutricional deverão 
observar as seguintes determinações: 

I – somente poderão ser veiculadas em rádio ou televisão entre vinte 
e uma e seis horas; 

II – serão acompanhadas de mensagens de advertência sobre os 
riscos associados ao consumo excessivo desses alimentos; 

III – não poderão sugerir, por meio do uso de expressões ou de 
qualquer outra forma, que o alimento é saudável ou benéfico para a 
saúde; 

IV – não poderão ser direcionadas às crianças e aos adolescentes, 
seja mediante a utilização de imagens ou personagens associados a 
esses públicos-alvo, seja por meio de sua vinculação a brindes, 
brinquedos, filmes, jogos eletrônicos ou por outros meios a eles 
dirigidos; 

V – não poderão ser veiculadas em instituições de ensino e em 
entidades públicas ou privadas destinadas a fornecer cuidados às 
crianças; 

VI – não poderão ser veiculadas em materiais educativos ou lúdicos. 

Parágrafo único. A autoridade sanitária federal determinará o teor das 
mensagens de advertência referidas no inciso II do caput.” 

Art. 3º O art. 23 do Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 23 As disposições deste Capítulo aplicam-se aos textos e às 
matérias de propaganda de alimentos e bebidas, qualquer que seja o 
veículo utilizado para sua divulgação, observadas as disposições do 
Capítulo III-A. (NR)” 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após cento e oitenta dias de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

O Brasil, nas últimas décadas, vem experimentando de forma bastante acelerada mudanças nos perfis 
demográfico, epidemiológico e nutricional. É o que se tem denominado de transição demográfica, 
epidemiológica e nutricional, em que se verifica o envelhecimento da população, a mudança do perfil de 
morbi-mortalidade – com o aumento expressivo de doenças crônicas não-transmissíveis, como doenças 
cardíacas, diabetes e câncer – e mudanças nos padrões alimentares da população, com o aumento da 
prevalência da obesidade. Em parte, essas alterações são decorrentes de um estilo de vida sedentário e do 
consumo de dietas inadequadas. 

Nesse contexto, uma das preocupações centrais em termos sanitários é a promoção da alimentação 
saudável. O direito à alimentação adequada deve ser protegido mediante a adoção de medidas que visem à 
prevenção de dietas desequilibradas, que podem levar tanto à desnutrição quanto à obesidade. 

Uma das tarefas destacadas em todo o mundo enquanto ação indispensável dos Estados no sentido da 
defesa do direito à alimentação saudável diz respeito à regulação do marketing de alimentos. De acordo 
com a pesquisadora e nutricionista Kaia Engesveen, embora ainda não haja provas contundentes de que o 
marketing de alimentos prejudiciais à saúde por si só contribui para a obesidade e doenças não-
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transmissíveis, não há qualquer dúvida de que ele afeta as escolhas das pessoas e, assim, os padrões de 
consumo. 

Pesquisa realizada pelo Observatório de Políticas de Segurança Alimentar e Nutrição, da Universidade de 
Brasília, intitulada Monitoramento de Propaganda de Alimentos Visando à Prática da Alimentação Saudável, 
chegou a conclusões bastante preocupantes e relevantes, que devem ser consideradas para efeito da 
adoção de políticas públicas. 

A pesquisa demonstrou que as propagandas de alimentos ricos em gordura, açúcar e sal são as mais 
presentes em alguns meios de comunicação: cerca de 71,6% do total de alimentos veiculados na televisão 
pertenciam aos grupos de fast food; guloseimas e sorvetes; refrigerantes e sucos artificiais; salgadinhos de 
pacote; biscoitos doce ou bolos. As crianças foram o alvo preferencial da propaganda de alimentos: 44,1% 
das peças publicitárias desse tipo, no período analisado, foram destinadas a esse público. 

O Estado brasileiro, ao reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado, adotou normas legais que 
visam a protegê-lo de abusos, inclusive em relação à publicidade comercial. Tanto é assim que o Código de 
Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – estabelece como direitos básicos dos 
consumidores, in verbis: 

Art. 6º........................................................................................... 

I – a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de 
produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; 

II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade 
de escolha e a igualdade nas contratações; 

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; 

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem 
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; 

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

O ordenamento jurídico vigente reconhece como função do Estado a proteção à saúde das pessoas em 
geral, e do consumidor, em particular. De acordo com a Constituição Federal, a saúde é um direito social 
(art. 6º), a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação (art. 196). 

A Constituição determina ainda que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor (art. 5º, 
XXXII) e que compete à lei federal estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a 
possibilidade de se defenderem ... da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos 
à saúde e ao meio ambiente (art. 220, § 3º, II). 

Assim, a proposição que apresentamos busca concretizar os preceitos constitucionais no tocante à 
regulação da propaganda de alimentos e, particularmente, aquela voltada para o público infantil, que é o 
mais vulnerável e que constitui um dos alvos preferenciais dos agentes econômicos. Espelha-se na já 
exitosa regulação da propaganda do tabaco, que tem mostrado resultados positivos em termos de 
mudanças de comportamento em relação ao consumo desse produto. 

Se a dieta é resultante de uma escolha individual, não há dúvidas de que essa escolha é mediada pelo grau 
de informação disponível sobre os alimentos que serão consumidos. Em todo o mundo, é possível verificar 
uma tendência no sentido de uma ação reguladora do Estado em relação ao marketing de alimentos. 
Diversos países já adotaram medidas semelhantes às aqui propostas, como uma forma de proteger a saúde 
pública. 

Em nosso País, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem atuado de forma bastante 
contundente no sentido de garantir que os consumidores tenham as informações necessárias para 
efetuarem escolhas conscientes sobre os alimentos que irão consumir. Isso é particularmente evidente no 
tocante à rotulagem dos alimentos. 

Quanto à propaganda, em 2006, a Diretoria Colegiada da Anvisa lançou a Consulta Pública nº 71, relativa à 
proposta de Regulamento Técnico sobre oferta, propaganda, publicidade, informação e a outras práticas 
correlatas cujo objeto seja a divulgação ou promoção de alimentos com quantidades elevadas de açúcar, de 
gordura saturada, de gordura trans, de sódio e de bebidas com baixo teor nutricional, quaisquer que sejam 
as formas e meios de sua veiculação. Em 2007, foi aberto novo prazo para recebimento de críticas e 
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sugestões. Foram centenas as manifestações recebidas, a maioria favorável à regulamentação proposta, 
principalmente de entidades relacionadas com a saúde e a defesa dos consumidores. 

A presente proposição busca regulamentar de forma mais abrangente a propaganda de alimentos, 
estabelecendo requisitos gerais a serem observados em toda atividade de publicidade ou de marketing, 
como a obrigatoriedade de divulgação do valor energético dos alimentos. Além disso, recupera, em boa 
medida, as principais determinações constantes da proposta de regulamentação da Anvisa em relação aos 
alimentos não-saudáveis – aqueles com elevadas quantidades de açúcar, gordura saturada, gordura trans, 

sal e bebidas de baixo teor nutricional. As definições desses alimentos adotadas na presente proposição 
correspondem ao estabelecido na proposta de regulamento da Anvisa e são também as adotadas em 
normas legais de outros países, como a do Reino Unido, instituída em 2006, por intermédio do Federal 
Office of Communications (OFCOM). 

Entendemos que a regulamentação via lei federal lhe confere legitimidade inquestionável, em face do 
estabelecido no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição Federal. 

Por uma questão de defesa da saúde pública e pela necessidade de proteger a criança contra qualquer 
forma de exploração, apresentamos a presente proposição. Esperamos contar com o apoio dos ilustres 
Pares para a aprovação desta matéria, que irá contribuir para a informação nutricional da população e para 
o seu uso em benefício da saúde. 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/sf/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=90577 

Ementa: Altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, para regulamentar a propaganda de 
alimentos. 

Data de apresentação: 17/04/2009 

Indexação da matéria: Alteração, Legislação Federal, Institui Normas Básicas Sobre Alimentos, Acréscimo, 
Dispositivos, Regulamentação, Propaganda, Alimentos, Obrigatoriedade, Explicitação, Rótulo, Embalagem, 
Alimento, Valor, Nutrição, Nutrimento, Alimento Humano, Especificação, Quantitativo, Açúcar, Gordura 
Saturada, Gordura Trans, Sódio, Proibição, Desestímulo, Aleitamento Materno, Indução, Consumidor, 
Exagero, Consumo, Utilização, Meios De Comunicação, Publicidade Comercial, Divulgação, Veiculação, 
Instituição De Ensino, Escola Pública, Escola Particular, Uso, Material Escolar, Direcionamento, Público, 
Criança, Adolescente, Responsabilidade, (Anvisa), (Anvs), Definição, Teor, Mensagem, Advertência. 

 

 

Tramitação: 
 

17/04/2009 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO  

Ação: Este processo contém 7 (sete) folhas numeradas e rubricadas.  

17/04/2009 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO  

Ação: Leitura. 

Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e de Assuntos 
Sociais, cabendo à última a decisão terminativa. 

A matéria poderá receber emendas por um período de cinco dias úteis, perante a primeira 
Comissão, após sua publicação e distribuição em avulsos. 

Ao PLEG, com destino à CMA e, posteriormente, à CAS. 

Publicação em 18/04/2009 no DSF Página(s): 12008 - 12010 
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Textos: Avulso da matéria  

22/04/2009 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Recebido na Comissão, nesta data. 

Aguardando apresentação de emendas: 

Primeiro dia: 22.04.2009 

Último dia: 28.04.2009 

28/04/2009 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Oferecidas duas emendas de autoria dos Senadores WELLINGTON SALGADO e JOSÉ 
NERY (fl. 8 e 9). 

28/05/2009 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Ao Senador GILBERTO GOELLNER, para relatar.  

15/09/2009 CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Ação: Reunida a Comissão, é aprovado o Requerimento nº 75, de 2009-CMA, de autoria dos 
Senadores Gilberto Goellner e Marisa Serrano, que requer a realização de audiência pública 
conjunta com a Comissão de Assuntos Sociais para instruir o PLS 150/2009, com a presença dos 
seguintes convidados: Diretor-Presidente da Agência Nacional de Saúde - ANVISA; Coordenador-
Geral do Centro de Pesquisa em Alimentação Saudável do Departamento de Nutrição da 
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília - UnB; Presidente do Instituto ALANA; 
Presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação - ABIA; Presidente da 
Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Promocionais - APPROM; e Presidente da 
Associação de Markenting Pessoal - AMPRO (fl.10).  

19/11/2009 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Ação: Reunida a Comissão, é realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Assuntos 
Sociais para instruir o PLS 150/2009, em atendimento ao Requerimentos nº 75, de 2009-CMA, de 
autoria dos Senadores Gilberto Goellner e Marisa Serrano, e ao Requerimento nº 90, de 2009-CAS, 
de autoria da Senadora Rosalba Ciarlini. Compareceram os seguintes convidados: Maria José 
Delgado Facundes, representante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; Renata 
Alves Monteiro, representante do Centro de Pesquisa em Alimentação Saudável do Departamento 
de Nutrição da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília - FS/UnB; Isabella 
Vieira Machado Henriques, representante do instituto ALANA - Projeto Criança e Consumo; Auli de 
Vitto, representante da Associação de Markenting Promocional - AMPRO; e Wagner Federico, 
representante da Associação Nacional do Fabricantes de Produtos Promocionais - APPROM. 

26/05/2010 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: A matéria será redistribuída em razão do Relator, Senador Gilberto Goellner não mais 
pertencer aos quadros desta Comissão.  

27/05/2010 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Matéria redistribuída ao Senhor Senador Alfredo Nascimento, para relatar. 

02/06/2010 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 

 Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido na Comissão, nesta data. 

Devolvido para redistribuição.  
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02/06/2010 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Ao Senador Jorge Yanai, para relatar. 

14/09/2010 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido na comissão. nesta data, para redistribuição.  

09/11/2010 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Ao Senhor Senador Gilberto Goellner, para relatar.  

11/11/2010 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Devolvido pelo relator, Senador Gilberto Goellner, com relatório favorável à matéria e pela 
rejeição das duas emendas apresentadas perante a Comissão, de autoria dos Senadores 
Wellington Salgado e José Nery.  

16/11/2010 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria incluída na pauta da Comissão. 

17/11/2010 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Devolvido ao Senador GILBERTO GOELLNER, relator da matéria, para reexame. 

15/12/2010 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Devolvido pelo relator, Senador Gilberto Goellner, restando mantido o relatório favorável ao 
Projeto e pela rejeição das duas emendas apresentadas perante a Comissão.  

Anexado o relatório às fls. 12 a 16. 

20/12/2010 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Ação: À SCLSF, em cumprimento ao disposto no art. 332 do Regimento Interno do Senado Federal. 

22/12/2010 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 

Ação: Encaminhado à Secretaria de Coordenação Legislativa do Senado Federal, nesta data. 

06/01/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Ação: A presente proposição continua a tramitar, nos termos dos incisos do art. 332 do Regimento 
Interno e do Ato nº 4, de 2010, da Mesa do Senado Federal. 

A matéria volta à CMA.  

10/01/2011 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido na CMA nesta data. Matéria aguardando designação de Relator. 

01/03/2011 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Ao Senhor Senador JOÃO ALBERTO SOUZA, para relatar. 

08/07/2011 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 
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Ação: Projeto devolvido pelo Relator, Sen. João Alberto Souza, com Relatório pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado nº 150, de 2009; e pela rejeição das duas emendas apresentadas a esta 
Comissão. 

Matéria em condições de ser incluída na Pauta de Reunião desta Comissão. 

14/07/2011 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria incluída na Pauta da reunião da CMA. 

02/08/2011 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Matéria encaminhado ao Relator, Senador JOÃO ALBERTO SOUZA, para reexame. 
Relatório a ser reexaminado juntado às fls. 17-21. 

10/08/2011 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  

Ação: Recebido o Of. SF/1406/2011 solicitando a remessa do projeto à Secretaria-Geral da Mesa 
para processamento do requerimento de trâmite conjunto dos PLS nº 431, de 2003; 406, de 2005; 
181,196 e 495, de 2007; 150, de 2009; e 106, de 2011; de autoria da Senadora Ana Amélia (fls. 22 
a 30). 

À SCLSF. 

11/08/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Ação: Recebido neste órgão, às 9h27, 

15/08/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Situação: AGENDADO REQUERIMENTO PARA A ORDEM DO DIA 

Ação: Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 23.8.2011 o 
Requerimento nº 983, de 2011, de tramitação conjunta. 

18/08/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: INCLUIDO REQUERIMENTO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA 

Ação: Incluído na Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 23/08/2011, o Requerimento nº 
983, de 2011, de tramitação conjunta. 

Votação, em turno único. 

23/08/2011 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO  

Ação: Aprovado o Requerimento nº 983, de 2011. 

As matérias passam a tramitar em conjunto e vão ao exame das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; de Agricultura e Reforma Agrária; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle; de Educação, Cultura e Esporte; de Assuntos Econômicos; e à de 
Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão terminativa. 

23/08/2011 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição. 

26/08/2011 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania  

Ação: Encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para atender a solicitação constante do Oficio nº 
1515/2011, da Presidência do Senado Federal, referente a requerimento de tramitação em conjunto 
(fls. nº 32).  

À SSCLSF. 

26/08/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Ação: Recebido neste Órgão, às 14h20. 

26/08/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  
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Ação: Encaminhado ao Plenário. 

29/08/2011 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO  

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: Leitura do Requerimento nº 1068, de 2011, de autoria da Senadora Ana Amélia, que solicita, 
nos termos do artigo 258 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal, a tramitação 
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 489 de 2008 e 408 de 2009, aos Projetos de Lei do 
Senado nºs 431 de 2003; 406 de 2005; 181, 196 e 495 de 2007; 150 de 2009; e 106 de 2011, que 
já tramitam em conjunto, por versarem sobre a mesma matéria. 

31/08/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: Aguardando inclusão em Ordem do Dia do Requerimento nº 1.068, de 2011, de tramitação 
conjunta. 

31/08/2011 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Situação: AGENDADO REQUERIMENTO PARA A ORDEM DO DIA 

Ação: Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 13/09/2011 o 
Requerimento nº 1.068, de 2011, de tramitação conjunta. 

01/09/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Ação: Recebido neste Órgão, às 15h e 15. 

01/09/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Situação: AGENDADO REQUERIMENTO PARA A ORDEM DO DIA 

Ação: Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 13/09/2011 o 
Requerimento nº 1.068, de 2011, de tramitação conjunta. 

06/09/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Situação: INCLUIDO REQUERIMENTO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA 

Ação: Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 13/09/2011.  

Votação, em turno único, do Requerimento nº 1.068, de 2011, de tramitação conjunta. 

27/09/2011 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: É lido e aprovado o Requerimento nº 1.188, de 2011, de autoria do Senador Jayme Campos, 
solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 196, de 2007. 

Aprovado o Requerimento nº 1.068, de 2011. 

As matérias passam a tramitar em conjunto e vão ao exame das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; de Agricultura e Reforma Agrária; de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle; de Educação, Cultura e Esporte; de Assuntos Econômicos; e à de 
Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão terminativa. 

Fica prejudicado o Requerimento nº 917, de 2011. 

28/09/2011 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido nesta Comissão. Matéria aguardando distribuição. 

15/03/2012 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Distribuído à Senadora Marta Suplicy para emitir relatório. 

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 431, de 2003; 406, de 2005; 181 e 495, 
de 2007; 489, de 2008; 1, 150 e 408, de 2009 e 106 de 2011.) 

23/05/2012 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 
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Ação: Devolvido pela Senadora Marta Suplicy, com Requerimento para realização de audiência 
pública para debater a matéria. 

(Tramitam em conjunto os PLS nº 431, de 2003; 406, de 2005; 181 e 495, de 2007; 489, de 2008; 1, 
150 e 408, de 2009; e 106, de 2011) 

30/05/2012 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Ação: Na 23ª Reunião Ordinária realizada nesta data, a Comissão aprova os Requerimentos nºs 41 
e 42, de 2012-CCJ, de iniciativa da Senadora Marta Suplicy e do Senador Eunício Oliveira, 
respectivamente, para a realização de Audiência Pública em data oportuna para instruir a matéria. 

Matéria aguardando realização de Audiência Pública. 

(Tramitam em conjunto os PLS nº 431, de 2003; 406, de 2005; 181 e 495, de 2007; 489, de 2008; 1, 
150 e 408, de 2009; e 106, de 2011) 

04/07/2012 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Ação: Encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para atender a solicitações constantes dos Oficios 
nº 1162 e 1165/2012, da Presidência do Senado Federal, referentes respectivamente: (I) a 
requerimento, formulado pelo Senador Sérgio Souza, para tramitação em conjunto do PLS nº 408, 
de 2009, com o PLS nº 452, de 2011; (II) a requerimento, formulado pela Senadora Marta Suplicy, 
solicitando o desapensamento dos projetos, que hoje tramitam em conjunto, conforme o seguinte 
agrupamento proposto: (a) PLSs nº 431, de 2003, e 150, de 2009; (b) PLSs nº 406, de 2005; 181 e 
495, de 2007; 489, de 2008; e 106, de 2011; (c) PLSs nº 1 e 408, de 2009. 

À SSCLSF. 

(Tramitam em conjunto os PLS nº 431, de 2003; 406, de 2005; 181 e 495, de 2007; 489, de 2008; 1, 
150 e 408, de 2009; e 106, de 2011) 

04/07/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Ação: Recebido neste Órgão, às 18h30. 

04/07/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGUARDANDO LEITURA DE REQUERIMENTO 

Ação: Aguardando leitura de requerimentos de tramitação conjunta e de desapesamento, que se 
dará quando todas as matérias referidas nos requerimentos estiverem sobre a mesa, nos termos do 
art. 266 do RISF. 

05/07/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: Leitura dos seguintes Requerimentos: 

- Requerimento nº 648, de 2012, de autoria do Senador Eduardo Suplicy que solicita, nos termos do 
art. 258 do RISF, que as seguintes proposições, hoje tramitando em conjunto, passem a tramitar de 
acordo com o seguinte agrupamento, tendo em vista a similaridade das matérias em cada caso: 

1. Projetos de Lei do Senado nºs 431, de 2003; e 150, de 2009; 

2. Projetos de Lei do Senado nºs 406, de 2005; 181 e 495, de 2007; 489, de 2008; e 106, de 2011; 
e 

3. Projetos de Lei do Senado nºs 1 e 408, de 2009; 

- Requerimento nº 649, de 2012, de autoria 649, de 2012, de autoria do Senador Sérgio Souza, que 
solicita, nos termos do disposto no art. 258 do RISF, a tramitação conjunta do Projeto de Lei do 
Senado nº 452, de 2011, com o Projeto de Lei do Senado nº 408, de 2009, por regularem a mesma 
matéria (este último já tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado acima listados. 

Os Requerimento lidos serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente. 

11/07/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: INCLUIDO REQUERIMENTO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA 

Ação: Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 17/07/2012 o 
Requerimento nº 648, de 2012, de desapensamento. 
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12/07/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: INCLUIDO REQUERIMENTO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA 

Ação: Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 17/07/2012 o Requerimento nº 
648, de 2012, de desapensamento. 

Votação, em turno único. 

Matéria não apreciada na sessão de 17.7.2012, transferida para a sessão deliberativa ordinária de 
7.8.2012. 

07/08/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: Aprovado o Requerimento nº 648, de 2012. 

São desapensados dos demais e passam a tramitar em conjunto os PLS nºs 431, de 2003; e 150, 
de 2009. 

Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Educação, Cultura e Esporte; de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor, e Fiscalização e Controle; e, em decisão terminativa, nos termos 
do art. 49, I, do RISF, de Assuntos Sociais. 

08/08/2012 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido nesta Comissão às 17 horas e 23 minutos. 

Matéria aguardando distribuição. 

(Tramitam em conjunto os PLS's nºs 5 e 431, de 2003; 200, de 2004; 314, de 2005; 150, de 2009 e 
80, de 2011). 

14/08/2012 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Distribuído à Senadora Marta Suplicy, para emitir relatório. 

(Tramitam em conjunto os PLS's nºs 431, de 2003 e 150, de 2009) 

 


