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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR, Nº 256 DE 2013 
Autor: Mauro Mariani - PMDB/SC 

 

Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Esta lei complementar faculta aos contribuintes do Simples Nacional o pagamento dos tributos 
relativos à competência do mês de dezembro em duas parcelas iguais, com vencimento em janeiro e 
fevereiro. 

Art. 2º O art. 21 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a vigorar acrescido do 
seguinte parágrafo: 

 

“Art. 21............................................. 

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

§ 25. O pagamento dos tributos relativos aos fatos geradores ocorridos no 
mês de dezembro de cada ano poderá ser efetuado em duas parcelas 
iguais, com prazos para pagamento, respectivamente, até o dia 20 (vinte) 
dos meses de janeiro e fevereiro do ano subsequente.” 

(NR) 

 

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

 

 

Justificativa: 
 

A legislação do Simples Nacional estabelece que o pagamento dos tributos devidos pelo regime simplificado 
se dê em cotas mensais, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a 
receita bruta pelos contribuintes. 

No entanto, o Comitê Gestor do Simples Nacional tem, recorrentemente, prorrogado o prazo do pagamento 
das cotas relativas aos meses de janeiro ou fevereiro de cada ano. 

Essa prorrogação tem sido solicitada pelas micro e pequenas empresas, contribuintes do Simples, em 
função da sazonalidade verificada no faturamento dessas empresas, especialmente mais acentuado no mês 
de dezembro, o que resulta em um maior tributo devido no mês de janeiro de cada ano. 

Nesse sentido, o projeto que ora apresento busca amenizar o aumento do tributo devido em dezembro, 
dividindo-o em duas parcelas, de modo que os contribuintes possam gerenciar melhor suas despesas 
tributárias desse mês atípico. 

Peço, assim, o apoio de todos os Parlamentares para aprovarmos esse projeto, que racionaliza o 
pagamento do Simples Nacional e garante mais previsibilidade aos contribuintes. 

 

Sala das Sessões, em de de 2013. 

 

Deputado Mauro Mariani. 
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Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=569210 

Data de Apresentação:  26/03/2013 

Ementa:  Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Explicação da Ementa:  Autoriza o pagamento de tributos referentes ao mês de dezembro de cada ano, em 
duas parcelas, respectivamente até o dia 20 (vinte) dos meses de janeiro e fevereiro. 

Indexação: Alteração, Estatuto da Micro e Pequena Empresa, autorização, pagamento, tributos, fato 
gerador, dezembro, parcelamento, vencimento, janeiro, fevereiro. 

 

 

Tramitação: 
 

26/03/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei Complementar n. 256/2013, pelo Deputado Mauro Mariani (PMDB-
SC), que: "Altera a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006". 
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PROJETO DE LEI, Nº 5.255 DE 2013 
Autora: Sandra Rosado - PSB/RN 

 

Acrescenta artigo à Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, para 
permitir a compensação do crédito presumido da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da Cofins, de que trata o art. 8º da Lei nº 
10.925, de 23 de julho de 2004, acumulado ao final de cada 
trimestre calendário, com débitos próprios relativos a outros 
tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do 
Brasil. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º A Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 16-A: 

“Art. 16-A. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, apurado na forma do art. 8º da Lei 
nº 10.925, de 23 de julho de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano calendário com base no art. 
17 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, pode ser utilizado para compensar débitos do próprio 
contribuinte, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria.” (NR) 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês 
subsequente. 

 

 

Justificativa: 
 

O artigo 8º da Lei nº 10.925, de 2004, institui crédito presumido em favor de diversas categorias de 
contribuintes, com o objetivo de aperfeiçoar o mecanismo de não cumulatividade da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Cofins. Trata-se, na maioria dos casos, de empresas agroindustriais que adquirem 
insumos de pequenos produtores rurais, não contribuintes e que, portanto, não geram créditos dessas 
contribuições. O dispositivo corrige distorção que ameaçava o equilíbrio do mercado, evitando a 
acumulação de resíduos tributários em prejuízo do bom funcionamento do regime. 

Ocorre que a interpretação dada à matéria pela Receita Federal do Brasil, especialmente com o Ato 
Declaratório Interpretativo nº 15, de 2005, acabou por esterilizar, para uma parcela significativa dos 
contribuintes, os efeitos benéficos da medida legal. É que a RFB limitou a compensação dos créditos 
lastreados naquele artigo da lei a débitos do contribuinte relativos às mesmas contribuições. Ora, nos casos 
em que o contribuinte não tenha débitos suficientes para compensar – como ocorre com as empresas 
preponderantemente exportadoras, por exemplo – a interpretação ora esposada provoca o acúmulo de 
créditos imprestáveis, em prejuízo das empresas. 

A proposição que ora se submete ao elevado escrutínio do Congresso Nacional pretende corrigir esse 
entendimento equivocado do órgão fazendário federal, deixando clara a possibilidade de compensação 
também dos créditos gerados pelo art. 8º da Lei nº 10.925/04, com débitos, do próprio contribuinte, relativos 
a outros tributos por ele administrados. 

Certa de que a sua aprovação há de contribuir para incentivar ainda mais as exportações de produtos 
agroindustriais do País, conclamo os ilustres Parlamentares a lhe emprestaram o seu indispensável apoio, 
para que seja aprovada. 

 

Sala das Sessões, em de de 2013. 

Deputada SANDRA ROSADO 
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Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=569556 

Data de Apresentação : 27/03/2013 

Ementa:  Acrescenta artigo à Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, para permitir a compensação do crédito 
presumido da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, de que trata o art. 8º da Lei nº 10.925, de 23 de 
julho de 2004, acumulado ao final de cada trimestre calendário, com débitos próprios relativos a outros 
tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil. 

Indexação:  Alteração, lei federal, saldo credor, Pis/Pasep, Cofins, utilização, compensação, débito, 
contribuinte. 

 

 

Tramitação: 
 

27/03/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 5255/2013, pela Deputada Sandra Rosado (PSB-RN), que: 
"Acrescenta artigo à Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, para permitir a compensação do crédito 
presumido da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, de que trata o art. 8º da Lei nº 10.925, 
de 23 de julho de 2004, acumulado ao final de cada trimestre calendário, com débitos próprios 
relativos a outros tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil". 
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PROJETO DE LEI, Nº 5.176 DE 2013 
Autor: Roberto Teixeira - PP/PE 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção, nos respectivos 
rótulos, do valor do pH dos produtos alimentícios 
comercializados na forma líquida. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º. Todos os produtos alimentícios industrializados e processados, comercializados na forma líquida, 
trarão, obrigatoriamente, a informação sobre o valor de seu pH no respectivo rótulo. 

Art. 2º. O rotulo deverá ser de 2 cm² no mínimo. 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Os produtos direcionados ao consumo humano podem representar riscos à saúde dos consumidores. 
Dentre os riscos possíveis, gostaríamos de destacar a acidez ou alcalinidade desses produtos, que é 
expressa por um parâmetro químico denominado “pH”, também conhecido como “potencial hidrogênio 
iônico”. Esse parâmetro mede a atividade do íon hidrogênio em soluções aquosas e revela a natureza 
ácida, alcalina ou neutra das substâncias químicas. Sabemos que produtos de elevada acidez ou 
alcalinidade podem ser corrosivos e extremamente lesivos aos tecidos humanos e às mucosas. 

O conhecimento sobre a natureza ácida ou alcalina dos produtos consumidos pelo homem pode, em 
diversos casos, ser de alta importância para a segurança dos usuários. Assim, a informação do pH nos 
rótulos dos produtos pode ser útil para a redução dos riscos na sua utilização. Quanto mais informações os 
consumidores obtiverem sobre os produtos consumidos, mais segurança haverá e os riscos serão 
reduzidos. Consequentemente, a medida proposta serve para aumentar a proteção aos consumidores. 

Vale salientar que os alimentos também apresentam variações no potencial hidrogênio iônico. Existem 
alguns alimentos que apresentam elevada acidez, outros com acidez moderada e ainda outros levemente 
ácidos, assim como ocorre nos casos de alimentos alcalinos, que também apresentam variações de leves a 
elevadas. Essa informação torna-se útil na escolha sobre o tipo de alimento que o indivíduo irá ou não 
consumir, bem como na delimitação das dietas alimentares, especialmente para crianças, gestantes e 
indivíduos portadores de distúrbios alimentares diversos. 

Além dessas situações, algumas patologias podem tornar o consumo de determinados alimentos 
contraindicado. Esse seria o caso das gastrites e úlceras gástricas, patologias que recomendam a 
suspensão do consumo de alimentos ácidos, mais agressivos ao trato gastrointestinal. 

Ante o exposto, em que pese a simplicidade da medida ora proposta, considero que os benefícios a serem 
colhidos justificam a sua adoção. Por isso, solicito o apoio dos demais parlamentares no sentido de sua 
aprovação. 

 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

 

Deputado ROBERTO TEIXEIRA. 
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Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=568332 

Data de Apresentação : 19/03/2013 

Ementa:  Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção, nos respectivos rótulos, do valor do pH dos produtos 
alimentícios comercializados na forma líquida. 

Indexação:  Obrigatoriedade, inserção, informação, rótulo, produto alimentício, grau, acidez. 

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 
19/03/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 5176/2013, pelo Deputado Roberto Teixeira (PP-PE), que: 
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção, nos respectivos rótulos, do valor do pH dos produtos 
alimentícios comercializados na forma líquida". 

04/04/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Defesa do Consumidor e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II Proposição Sujeita à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária 

05/04/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no DCD de 6/4/2013.  
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PROJETO DE LEI, Nº 5.199 DE 2013 
Autor: Ricardo Izar - PSD/SP 

 

Dispõe sobre os produtos do gênero alimentícios, obrigando os 
fabricantes a informarem no rótulo e na embalagem se o 
produto possui ingredientes de origem animal e da outras 
providências. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Artigo 1º - A presente Lei tem a finalidade de impor aos fabricantes de produtos do gênero alimentício que 
informem no rótulo e na embalagem se o produto possui ingredientes de origem animal. 

Artigo 2º - Os fabricantes de produtos do gênero alimentício são obrigados a informar no rótulo e na 
embalagem de seus produtos se o produto possui ingredientes de origem animal. 

§ 1º. O fabricante não fica obrigado a informar quais ingredientes de origem animal o produto contém. 

§ 2º. A informação a que se refere o caput deste artigo será feita por intermédio de um aviso nos seguintes 
termos: possui ingredientes de origem animal. 

§ 3º. O aviso mencionado no § anterior deverá ser colocado juntamente com as informações nutricionais do 
produto. 

Artigo 3º - Os fabricantes terão o prazo de cento e oitenta dias a contar da data de publicação dessa lei para 
se adaptar a essas exigências. 

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Este Projeto de Lei está de acordo com a vontade e os direitos da população, direito de obter informações 
sobre os produtos colocados em circulação no mercado de consumo, direito a saúde e até mesmo de 
liberdade religiosa. 

O Código de Defesa do Consumidor prevê como direito fundamental do consumidor o direito a informação, 
mais especificamente o direito de saber a origem dos ingredientes dos produtos do gênero alimentício. 

Mais do que o direito a informação do consumidor, essa é uma medida voltada a sua saúde, já que diversas 
pessoas possuem intolerância a lactose e alergia a proteína de origem animal. De acordo com a Associação 
Brasileira de Alergia e Imunopatologia (ASBAI), estima-se que as reações alimentares de causas alérgicas 
verdadeiras acometam 6-8% das crianças com menos de três anos de idade e 2-3% dos adultos. Ainda 
segundo a ASBAI, qualquer alimento pode desencadear uma reação alérgica, mas o leite de vaca, o ovo, a 
soja, o trigo, o peixe e os crustáceos são os que possuem maior incidência. Dos casos de alergia, cerca de 
50% das crianças apresentam alergia simultânea às proteínas do leite e também de outros alimentos, como 
ovos, soja, amendoim, achocolatados, laranja, peixe e trigo (Behrman et al., 1997). 

A maior prova de que esse simples aviso pode resguardar a saúde de diversas pessoas são os dados da 
Sociedade Brasileira de Pediatria, que informa que os alimentos mais frequentemente envolvidos em 
reações alérgicas são o leite de vaca, ovo, trigo e soja, sendo responsáveis por cerca de 90% dos casos, ou 
seja, produtos de origem animal. Assim, obrigar o fabricante a informar se o produto possui ingredientes de 
origem animal é uma providência emergencial do ponto de vista da saúde do consumidor. 

Ademais, este projeto tem forte apoio de pessoas que não comem produtos que possuem ingredientes de 
origem animal e segundo pesquisa do IBOPE, 15,5 milhões de brasileiros declaram-se vegetarianos, o que 
equivale à 8% da população; e segundo estudo realizado pelo Instituto Ipsos, 28% de toda a população 
brasileira declara querer comer menos carne. 
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Esse pequeno aviso nos rótulos e embalagens afirma também o direito a liberdade religiosa, já que diversas 
religiões, tais como o budismo, o judaísmo e o islamismo, não permitem a ingestão de alimentos com 
ingredientes de origem animal em determinados períodos do ano ou sempre, reforçando a ideia de que 
essa informação é fundamental para a escolha do produto apropriado ao consumo de acordo com a crença 
religiosa de cada brasileiro. 

Este Projeto de Lei respeita o princípio da razoabilidade, pois impõe aos fabricantes um ônus 
economicamente suportável e viável. O fabricante não será obrigado a destrinchar os ingredientes de 
origem animal contidos no seu produto, mas tão somente a informar de maneira simples e objetiva se há 
naquele produto a presença de ingredientes de origem animal. 

Por fim, concedeu-se um prazo mais do que suficiente de 180 dias para que a indústria se adapte as novas 
exigências. 

Não podemos nos abster de regulamentar essa matéria para que o consumidor seja respeitado na sua 
integridade de direitos e esse Projeto de Lei materializa diversos direitos preservados em abstrato pelo 
Código de Defesa do Consumidor (direito a informação e saúde) e pela Constituição Federal (liberdade 
religiosa). 

Ante o exposto, em face da relevância da matéria, pedimos aos nobres colegas dessa casa o apoio para a 
aprovação da propositura em tela. 

 

Sala das Sessões, de de 2013. 

Deputado RICARDO IZAR (PSD –SP) 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=568669 

Data de Apresentação : 20/03/2013 

Ementa:  Dispõe sobre os produtos do gênero alimentícios, obrigando os fabricantes a informarem no rótulo 
e na embalagem se o produto possui ingredientes de origem animal e dá outras providências. 

Indexação:  Obrigatoriedade, fabricante, produto alimentício, informação, rótulo, embalagem, existência, 
ingrediente, origem, animal. 

 

 

Tramitação: 
 
20/03/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 5199/2013, pelo Deputado Ricardo Izar (PSD-SP), que: "Dispõe 
sobre os produtos do gênero alimentícios, obrigando os fabricantes a informarem no rótulo e na 
embalagem se o produto possui ingredientes de origem animal e da outras providências". 
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PROJETO DE LEI, Nº 5.182 DE 2013 
Autor: Major Fábio - DEM/PB 

 

Dispõe sobre o armazenamento, transporte e aplicação no solo 
da vinhaça gerada pela atividade sucroalcooleira no 
processamento de cana-de-açúcar. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei tem como objetivo estabelecer os critérios e procedimentos para o armazenamento, 
transporte e aplicação no solo da vinhaça gerada pela atividade sucroalcooleira no processamento de cana-
de-açúcar. 

Art. 2º Para efeito da aplicação desta Lei são estabelecidas as seguintes definições: 

I – vinhaça: efluente líquido da destilação de uma solução alcoólica denominada vinho, obtida no processo 
de fermentação do caldo de cana-de-açúcar, do melaço ou da mistura dos dois; 

II – água subterrânea: água de subsuperfície que ocorre na zona saturada dos aquíferos, movendo-se, 
unicamente, sob o efeito da força gravitacional; 

III – aquífero: toda formação geológica que armazena e transmite água subterrânea natural ou 
artificialmente captada; 

IV – água superficial: água que ocorre em corpos cuja superfície livre encontra-se em contato direto com a 
atmosfera, isto é, acima de superfície topográfica; 

V – nível d’água: altura em determinado tempo e local, da superfície freática ou potenciométrica de um 
aquífero; 

VI – canal mestre: canal principal que conduz a vinhaça até as áreas agrícolas, de uso contínuo no período 
de safra, a partir do qual se realiza a distribuição ou aplicação em solo agrícola; 

VII – dreno testemunha: camada drenante, instalada entre os sistemas de impermeabilização de fundo de 
um reservatório, interligada a um poço de inspeção; 

VIII – geossintético: produto polimérico (sintético ou natural), industrializado, cujas propriedades contribuem 
para melhoria de obras geotécnicas, desempenhando uma ou mais das seguintes funções: reforço, filtração, 
drenagem, proteção, separação, impermeabilização e controle de erosão superficial; 

IX – volume útil: volume do reservatório capaz de armazenar a vinhaça gerada em um determinado período 
de tempo; 

X – borda livre: cota vertical entre o topo de um reservatório e a lâmina máxima de água ou efluente nele 
contido; 

XI – reservatório: unidade de acumulação não natural de vinhaça. 

Art. 3° As unidades de fabricação de açúcar e desti larias de álcool são responsáveis pela implantação, 
operação, manutenção e monitoramento de sistema de armazenagem, distribuição e aplicação no solo da 
vinhaça: 

Parágrafo único. O sistema de que trata este artigo deve possuir, no mínimo, as seguintes características: 

I – medidores de vazão da vinhaça, localizados na unidade industrial; 

II – reservatórios suficientes para a regularização do fluxo da vinhaça, com volume útil mínimo 
correspondente a 1 (um) dia de geração, considerada a capacidade máxima instalada da unidade industrial; 

III – manutenção de uma borda livre, em condições normais de operação do reservatório; 

IV – os reservatórios de regularização e distribuição e os canais mestres de transporte de vinhaça até as 
áreas agrícolas deverão ser impermeabilizados com material geossintético ou outra técnica com igual efeito, 
de forma a garantir um coeficiente de permeabilidade menor ou igual a 10-6 cm/s; 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 11 

V – nas áreas de entorno dos reservatórios não dotados de drenos testemunha deverão ser instalados, no 
mínimo, 4 (quatro) poços de monitoramento do lençol freático, sendo 1 (um) a montante e 3 (três) a jusante, 
construídos de acordo com norma da ABNT; 

Art. 4º As unidades industriais sucroalcooleiras deverão elaborar ou atualizar e encaminhar anualmente ao 
órgão ambiental competente o Plano de Aplicação de Vinhaça. 

§ 1º O Plano de Aplicação de Vinhaça será constituído de memorial descritivo da prática de aplicação 
pretendida, acompanhado de planta na escala de 1:20.000 ou superior. 

§ 2º O Plano de Aplicação de Vinhaça deverá indicar, no mínimo: 

I - a localização dos reservatórios e dos canais mestres; 

II - a localização dos cursos d’água; 

III - poços utilizados para abastecimento; 

IV - as áreas de interesse ambiental; 

V - dados de geologia e hidrogeologia local; 

VI - resultados analíticos dos solos; e 

VII - forma e dosagem de aplicação de vinhaça. 

§ 3º O Plano de Aplicação de Vinhaça será utilizado pelo órgão ambiental competente para fins de 
acompanhamento e fiscalização. 

§ 4º A definição da localização dos reservatórios de vinhaça e do canal mestre deverá ser precedida por 
estudos do nível do lençol freático e das taxas de infiltração do solo, de modo a garantir a não 
contaminação das águas superficiais e subterrâneas; 

Art. 5º A unidade industrial sucroalcooleira deverá apresentar ao órgão ambiental competente, no período 
de cada safra, os seguintes relatórios: 

I - dois relatórios técnicos de monitoramento, um realizado ao final do período seco e o outro ao final do 
período chuvoso, contendo laudos de análise dos poços de monitoramento dos reservatórios de vinhaça, 
quando existentes, localizados na planta industrial, os quais deverão abranger os seguintes parâmetros: pH, 
sulfato, manganês, condutividade elétrica, nitrogênio nitrato, nitrogênio amoniacal total, potássio, sódio, 
cálcio, magnésio, sólidos dissolvidos totais, fenóis; 

II - relatório técnico de monitoramento das águas superficiais, a montante e a jusante da área de influencia 
da aplicação de vinhaça, abrangendo os seguintes parâmetros: pH, condutividade elétrica, temperatura, 
DBO5,20, DQO, oxigênio dissolvido, sólidos dissolvidos totais, sólidos em suspensão, nitrogênio amoniacal 
total, fósforo total, potássio total, cálcio, magnésio, detergentes e óleos e graxas. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá revisar, a qualquer tempo, mediante justificativa 
técnica fundamentada, os parâmetros e a frequência de análises das águas subterrâneas e superficiais. 

Art. 6º A área a ser utilizada para a aplicação de vinhaça no solo deve atender às seguintes condições: 

I - não estar contida no domínio das Áreas de Preservação Permanente – APP ou de Reserva Legal, 
definidas na Lei nº 12.651, de 2012, nem nos limites da zona de amortecimento das unidades de 
conservação de proteção integral, conforme a Lei nº 9.985, de 2000; 

II - no caso da área estar localizada no domínio de Área de Proteção Ambiental – APA, a aplicação de 
vinhaça não poderá estar em desacordo com os seus regulamentos; 

III - não estar contida no domínio de área de proteção de poços; 

IV - não estar contida na área de domínio das ferrovias e rodovias federais ou estaduais; 

V - estar afastada, no mínimo, 1.000 (um mil) metros dos núcleos populacionais, podendo essa distância, a 
critério do órgão ambiental competente, ser ampliada quando as condições ambientais, incluindo as 
climáticas, o exigirem; 

VI - estar afastada, no mínimo, 6 (seis) metros das Áreas de Preservação Permanente – APP, e com 
proteção por terraços de segurança; 

VII - a profundidade do nível d’água do aquífero livre, no momento de aplicação de vinhaça deve ser, no 
mínimo, de 1,50 (um e meio) metros; 
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VIII - no caso de áreas com declividade superior a 15%, deverão ser adotadas medidas de segurança 
adequadas à prevenção de erosão. 

Art. 7º Para enriquecimento do solo agrícola, a dosagem para a aplicação de vinhaça deverá ser calculada 
considerando a profundidade e a fertilidade do solo, a concentração de potássio na vinhaça e a extração 
média desse elemento pela cultura agrícola fertilizada. 

Parágrafo único. Fica proibida a aplicação de vinhaça no solo em taxas superiores às necessidades 
nutricionais da cultura, conforme se dispuser em regulamento. 

Art. 8º A caracterização da vinhaça a ser utilizada nas aplicações no solo deverá abranger os seguintes 
parâmetros: pH; resíduo não filtrável total; dureza; condutividade elétrica; nitrogênio nitrato; nitrogênio nitrito; 
nitrogênio amoniacal; nitrogênio Kjeldhal; sódio; cálcio; potássio; magnésio; sulfato; fosfato total; DBO 
(Demanda Bioquímica de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio). 

Parágrafo único. A caracterização de que trata este artigo deverá ser resultado de, no mínimo, duas 
amostragens realizadas no local de geração da vinhaça, durante a safra anterior à apresentação do Plano 
de Aplicação da Vinhaça. 

Art. 9º A caracterização da qualidade do solo que receberá aplicação de vinhaça deverá abranger os 
seguintes parâmetros: Al – alumínio trocável; Ca – cálcio; Mg – magnésio; Na – sódio; SO4– sulfato; 
hidrogênio dissociável; K – potássio; matéria orgânica; CTC – capacidade de troca catiônica; pH – potencial 
hidrogeniônico; e, V% - saturação de bases. 

Parágrafo único. A caracterização da fertilidade do solo agrícola das áreas que receberão a aplicação da 
vinhaça deverá ser realizada antes do início da safra. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

A fabricação do etanol por via fermentativa do açúcar da cana-de-açúcar gera, como suproduto com alto 
poder poluente e alto valor fertilizante, a vinhaça, também denominada vinhoto, restilo, caldo ou garapão, 
dependendo da região. Para cada litro de álcool produzido, são produzidos, aproximadamente, 13 litros de 
vinhaça. Sua força poluente, cerca de cem vezes a do esgoto doméstico, decorre da sua riqueza em 
matéria orgânica e por possuir três importantes componentes: nitrogênio, fósforo e potássio. 

Até a década de 1970, as principais destinações da vinhaça eram os mananciais de superfície e "áreas de 
sacrifício" (local próximo da usina onde a vinhaça era depositada sobre o solo). 

Quando a vinhaça é jogada no rio, o balanço de oxigênio se torna negativo, tornando as águas do rio 
putrescíveis. O balanço de oxigênio (B.O.) se dá pela diferença entre a demanda bioquímica de oxigênio 
(D.B.O.), que é a quantidade de oxigênio que a água necessita para oxidar a matéria orgânica, e o oxigênio 
dissolvido (O.D.), que é a quantidade de oxigênio que se encontra disponível nas águas e que provém do 
ar, da fotossíntese e da vegetação aquática. 

A carga orgânica da vinhaça causa a proliferação de micro-organismos que esgotam o oxigênio dissolvido 
na água, destruindo a flora e a fauna aquáticas e dificultando o aproveitamento dos mananciais 
contaminados como fonte de abastecimento de água potável. Além disso, o despejo da vinhaça nos cursos 
d’água provoca mau cheiro e contribui para o agravamento de endemias como a malária, a amebíase e a 
esquistossomose. 

A partir da safra de 78/79 foi proibido o despejo da vinhaça nos mananciais superficiais. Os desastres 
ecológicos, provocados pelo lançamento da vinhaça nos cursos d’água, estimularam o desenvolvimento de 
estudos com o objetivo de dar ao resíduo uma destinação adequada. 

Desde então, o uso da vinhaça como fertilizante, especialmente nas plantações de cana-de-açúcar, se 
impôs como a principal solução para o problema. Essa utilização mudou o conceito que se tinha da vinhaça 
como um agente exclusivamente poluente. 

A fertirrigação já era uma alternativa conhecida há muito tempo. Aplicada ao solo, a vinhaça irriga e, ao 
mesmo tempo, fertiliza a lavoura. A técnica gera um duplo benefício: controle da poluição causada pela 
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vinhaça e diminuição dos gastos com fertilizantes. Vários experimentos comprovam os resultados positivos 
obtidos na produtividade agrícola, quando a vinhaça é disposta em doses recomendadas. 

Entretanto, o armazenamento de efluentes das usinas de açúcar e destilarias de álcool apresenta altos 
riscos de infiltração e de rompimento dos reservatórios, com danos ao meio ambiente. Além disso, a 
aplicação da vinhaça no solo agrícola, sem critérios adequados e em altas taxas, pode levar à alteração das 
condições naturais de fertilidade do solo e problemas de salinização, criando ainda condições de 
anaerobiose e risco de contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 

Para assegurar os benefícios da fertirrigação com vinhaça é fundamental, portanto, regular o 
armazenamento, o transporte e a aplicação da do produto no solo. Não existe legislação federal dispondo 
sobre a matéria. 

Apenas os Estados de São Paulo e de Minas Gerais dispõem de regulamentação própria. Convém lembrar 
que todos os demais Estados brasileiros, com exceção de Santa Catarina, produzem, em maior o menor 
escala, etanol, e respondem por 40% da produção anual do País. 

A produção de etanol na safra 2010/2011 foi de mais de 27 milhões de m³ de etanol. Isso significa que 
foram produzidos, considerando a relação de 12 litros de vinhaça para cada livro de álcool combustível, 
cerca de 320 milhões de m³ de vinhaça, o que dá bem a dimensão do problema. 

O objetivo da presente proposição, que foi elaborada com base nas normas de São Paulo e Minas Gerais, é 
regular o armazenamento, transporte e aplicação no solo da vinhaça gerada pela atividade sucroalcooleira 
no processamento de cana-de-açúcar no País. Dada a importância inequívoca da matéria, esperamos 
contar com o apoio dos ilustres parlamentares para sua célere aprovação nesta Casa. 

 

Sala das Sessões, em de de 2013. 

Deputado MAJOR FÁBIO - DEM/PB 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=568376 

Data de Apresentação : 20/03/2013 

Ementa:  Dispõe sobre o armazenamento, transporte e aplicação no solo da vinhaça gerada pela atividade 
sucroalcooleira no processamento de cana-de-açúcar. 

Indexação:  Critérios, armazenamento, transporte, aplicação, solo, vinhaça, resíduo, cana-de-açúcar. 

 

 

Tramitação: 
 

20/03/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 5182/2013, pelo Deputado Major Fábio (DEM-PB), que: "Dispõe 
sobre o armazenamento, transporte e aplicação no solo da vinhaça gerada pela atividade 
sucroalcooleira no processamento de cana-de-açúcar". 
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PROJETO DE LEI, Nº 5.209 DE 2013 
Autor: Major Fábio - DEM/PB 

 

Altera o Código Penal, para estabelecer a vedação ao 
aproveitamento de incentivos fiscais como efeito da 
condenação por crime de redução a condição análoga à de 
escravo. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei tem como objetivo alterar o Código Penal, para estabelecer a vedação ao aproveitamento de 
incentivos fiscais como efeito da condenação por crime de redução a condição análoga à de escravo. 

Art. 2º O art. 149 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 149.................................................... 

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

§ 1º .......................................................... 

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

III - se aproveita, direta ou indiretamente, do trabalho da vítima. 

§ 1º-A. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 
penalmente conforme o disposto neste artigo, nos casos em que a infração 
seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de 
seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 

§ 1º-B. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas 
físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato. 

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

§ 3º O cometimento deste crime implica a vedação ao aproveitamento de 
subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito 
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, 
por parte da pessoa física ou jurídica que se utilizou, direta ou 
indiretamente, do trabalho da vítima. 

§ 4º A vedação prevista no § 3º aplica-se desde o momento em que foi 
constatada a prática do crime e persiste até a extinção da punibilidade, 
devendo o juiz, no recebimento da denúncia, oficiar as autoridades 
tributárias federais, estaduais e municipais, a fim de que promovam, se for o 
caso, a lavratura dos respectivos autos de infração, ficando a exigibilidade 
do tributo suspensa até o trânsito em julgado da sentença condenatória.” 
(NR) 

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

 

 

Justificativa: 
 

A escravidão foi banida do nosso País há mais de um século, um dos últimos a extinguir essa vergonhosa 
forma de exploração do ser humano. No entanto, o trabalho escravo é uma chaga que ainda assombra os 
tempos modernos, motivo pelo qual nossa legislação tipifica o crime de “Redução a Condição Análoga à de 
Escravo”, previsto no art. 149 do Código Penal. 
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O objetivo deste projeto de lei (PL) é vedar o aproveitamento de benefício tributário por parte da pessoa 
física ou jurídica que se utilizou, direta ou indiretamente, do trabalho da vítima submetida a condição 
análoga à de escravo trabalho, tipificando, inclusive, tal conduta. 

De fato, causa repugnância pensar que empreendedores inescrupulosos – cujos lucros decorrem das 
condições sub-humanas a que submetem seus empregados – possam ter direito a redução dos seus 
tributos; é como se o Estado premiasse essas execráveis condutas. Além disso, esses criminosos ganham 
uma vantagem comparativa em relação aos empresários honestos, que pagam regularmente os salários e 
encargos de seus funcionários. 

Por isso, temos que estabelecer a vedação ao aproveitamento de qualquer favor fiscal como efeito da 
sentença condenatória pelo crime em questão, motivo pelo solicito o apoio dos Nobres Pares para o 
aprimoramento e aprovação desta inciativa. 

 

Sala das Sessões, em de de 2013 

 

Deputado MAJOR FÁBIO 

DEM/PB 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=568775 

Data de Apresentação:  21/03/2013 

Ementa:  Altera o Código Penal, para estabelecer a vedação ao aproveitamento de incentivos fiscais como 
efeito da condenação por crime de redução a condição análoga à de escravo. 

Explicação da Ementa:  Altera o art. 149 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940. 

Indexação: Alteração, Código Penal, proibição, incentivo fiscal, pessoa física, pessoa jurídica, restrição, 
locomoção, empregado, trabalhos forçados, jornada de trabalho, exaustão, motivo, dívida. 

 

 

Tramitação: 
 
21/03/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 5209/2013, pelo Deputado Major Fábio (DEM-PB), que: "Altera o 
Código Penal, para estabelecer a vedação ao aproveitamento de incentivos fiscais como efeito da 
condenação por crime de redução a condição análoga à de escravo". 
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PROJETO DE LEI, Nº 5.243 DE 2013 
Autor: Beto Albuquerque - PSB/RS 

 

Acrescenta o inciso VI ao Art. 652 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para fixar a competência da Justiça do Trabalho 
para julgar ações de danos morais e patrimoniais decorrentes 
de infortúnios do trabalho e de morte do empregado. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º A alínea “a” do Art. 652 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-lei n.º 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescida dos seguintes incisos VI e VII: 

“Art. 652 ................................................................................................. 

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

VI – as ações indenizatórias de danos moral e material, provenientes de 
infortúnios do trabalho; 

VII – as ações de dano moral e material decorrente do falecimento de 
empregado, interpostas por seu cônjuge, ascendente, descendente, 
dependente econômico ou herdeiro, quando tiver concorrido, para o óbito, 
doença de natureza ocupacional, acidente de trabalho ou culpabilidade do 
empregador por negligenciar medidas de segurança, higiene e saúde do 
trabalhador.” (NR) 

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

 

 

Justificativa: 
 

A controvérsia acerca da competência para julgar o pleito de indenização por dano material e moral 
resultante de acidente do trabalho – se seria da Justiça comum ou da trabalhista – foi pacificada pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF). Nesse sentido, nos autos do Conflito de Competência (CC) n.º 7204/MG, 
sob a Relatoria do Ministro Carlos Britto, foi decidido que, após a Emenda Constitucional (EC) n.º 45/04, a 
competência é da Justiça do Trabalho (acórdão publicado no DJ de 9.12.2005). 

Mais ainda: em recente decisão de 25 de maio DE 2011, o Plenário daquela Excelsa Corte negou 
provimento ao Recurso Extraordinário n.º 6000091, oriundo de Minas Gerais, sob a Relatoria do Ministro 
Dias Toffoli, no qual se pretendia fixar a competência da Justiça comum para julgar a ação proposta por 
sucessores de trabalhador falecido. Confirmando aquele entendimento, baseado no inciso VI do Art. 114 da 
Constituição Federal (CF), restou asseverado que a alteração da legitimidade ativa, no caso em tela, não 
deslocaria a competência daquela Justiça especializada – a do Trabalho. Nessa sessão plenária, os 
Ministros foram autorizados a decidirem monocraticamente casos idênticos. 

Superada, pois, qualquer controvérsia que se pudesse estabelecer quanto à constitucionalidade do mérito 
da presente medida, o explicitamento da matéria na legislação ordinária, a par da maior segurança jurídica, 
evitará outras discussões judiciais com novas e desnecessárias dissidências sobre o desdobramento da 
questão posta em discussão: a competência da Justiça do Trabalho e a legitimidade de ação de danos 
morais e patrimoniais iniciada pelos familiares e herdeiros de empregado falecido em decorrência de 
doença de natureza ocupacional. 

Os danos morais e patrimoniais repercutem direitos de natureza previdenciária e de natureza trabalhista, 
ensejados pela responsabilidade civil do empregador. Hoje, em termos previdenciários, o acidente de 
trabalho é equiparado à doença profissional. Todavia não é demais imaginar que as hipóteses de danos 
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decorrentes de acidente de trabalho e de doença profissional recebam, na Justiça do Trabalho, tratamentos 
distintos, conquanto atualmente tenham o mesmo status para fins previdenciários. 

Outro desdobramento da matéria seriam os danos decorrentes da morte de empregado, questão mais fácil 
quando decorrente de doença profissional ou acidente de trabalho. Diversa, porém, será a hipótese de o 
óbito ocorrer no local de trabalho, mas em situação que não seja propriamente configurada como acidente. 

Essa situação pode ser assim ilustrada: um empregado com saúde instável, possuindo hipertensão arterial 
grave e diabetes de difícil controle, que presta serviços isoladamente, sem outros trabalhadores por perto, e 
em local de difícil acesso ou sem possibilidade de socorros emergenciais. Mesmo sabendo da situação, o 
empregador se recusa a remanejá-lo de lugar ou de função, nem adota quaisquer medidas que minimizem 
os riscos ao infortúnio. Ocorrendo o óbito no local de trabalho, ainda que não tenha decorrido de doença de 
natureza ocupacional ou que o fato não possa ser qualificado como acidente do trabalho, não há como 
negar a responsabilidade do empregador por ter negligenciado quanto às condições de trabalho, 
objetivando reduzir os riscos à saúde daquele empregado. Trata-se de situação já submetida à discussão 
nos Tribunais. 

A iniciativa, portanto, também tem o mérito de fomentar a conscientização em prol da necessidade de tornar 
mais efetivas as medidas de segurança, higiene e saúde do trabalhador, visando a diminuição dos riscos 
inerentes ao trabalho. Afinal, trata-se de um direito social, disposto no inciso XXII do Art. 7º da CF, prescrito, 
pois, entre as garantias fundamentais. 

Contamos, pois, com o apoio de nossos Ilustres Colegas Congressistas para a aprovação do presente 
projeto de lei. 

 

Sala das Sessões, em 20 de março de 2013. 

 

Deputado BETO ALBUQUERQUE 

PSB-RS 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=569412 

Data de Apresentação:  27/03/2013 

Ementa:  Acrescenta o inciso VI ao art. 652 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para fixar a competência da Justiça do Trabalho para julgar 
ações de danos morais e patrimoniais decorrentes de infortúnios do trabalho e de morte do empregado. 

Indexação: Alteração, Legislação Trabalhista, CLT, fixação, competência, Junta de Conciliação e 
Julgamento, ação indenizatória, danos morais, dano material, falecimento, empregado, doença ocupacional, 
acidente de trabalho. 

 

 

Tramitação: 
 
27/03/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 5243/2013, pelo Deputado Beto Albuquerque (PSB-RS), que: 
"Acrescenta o inciso VI ao Art. 652 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, para fixar a competência da Justiça do Trabalho para 
julgar ações de danos morais e patrimoniais decorrentes de infortúnios do trabalho e de morte do 
empregado". 
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PROJETO DE LEI, Nº 5.263 DE 2013 
Autor: Comissão de Seguridade Social e Família 

 

Altera a Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, para dispor 
sobre a autorização de uso comercial de organismos 
geneticamente modificados – OGM. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º A Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 8º .................................................................... 

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

§ 1º .................................................................... 

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

III – avocar e decidir, em última e definitiva instância, com base em 
manifestação da CTNBio e dos órgãos e entidades referidos no art. 16 
desta Lei, no âmbito de suas competências, sobre os processos relativos a 
atividades que envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados, 
quando houver divergência entre as referidas manifestações e sempre que 
julgar necessário. 

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

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

“Art. 11. .................................................................... 

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

§ 7º A reunião da CTNBio será pública e poderá ser instalada com a 
presença de 14 (catorze) de seus membros, incluído pelo menos um 
representante de cada uma das áreas referidas no inciso I do caput deste 
artigo. 

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

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

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

XII – emitir parecer técnico, caso a caso, sobre a biossegurança de OGM e 
seus derivados no âmbito das atividades de pesquisa e de uso comercial de 
OGM e seus derivados, inclusive a classificação quanto ao grau de risco e 
nível de biossegurança exigido, bem como medidas de segurança exigidas 
e restrições ao uso; 

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

§ 2º Para a autorização de uso comercial de OGM adotar-se-ão os 
seguintes procedimentos: 

I – a solicitação será preliminarmente analisada, de acordo com a 
competência institucional, quanto à segurança ou utilidade do OGM e seus 
derivados, entre outros aspectos, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias, simultaneamente, pelos órgãos públicos federais encarregados dos 
assuntos da saúde; do meio ambiente e, adicionalmente: 

a) da agricultura e pecuária, em se tratando de organismo a ser utilizado em 
alguma dessas atividades; ou 
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b) da pesca e aquicultura, em se tratando de organismo a ser utilizado em 
alguma dessas atividades; 

II – concluída a análise prévia a que se refere o inciso I, deverá a CTNBio 
proceder à análise quanto aos aspectos de sua competência e emitir 
parecer técnico; 

III – sendo favoráveis todos os pareceres, a CTNBio deliberará 
conclusivamente sobre a autorização de uso comercial do OGM, salvo se o 
CNBS avocar a si a decisão; 

IV – sendo contrários todos os pareceres, estará indeferida a solicitação de 
uso comercial do OGM; 

V – havendo pareceres divergentes, caberá ao CNBS deliberar 
conclusivamente sobre a autorização de uso comercial do OGM. 

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

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

“Art. 16. Caberá aos órgãos e entidades de registro e fiscalização do 
Ministério da Saúde; do Ministério do Meio Ambiente; do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e do Ministério da Pesca e 
Aquicultura, entre outras atribuições, no campo de suas competências, 
observadas as resoluções e decisões do CNBS ou da CTNBio e os 
mecanismos estabelecidos nesta Lei e em seu regulamento: 

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

VIII – manifestar-se preliminarmente, nos termos do art. 14, § 2º desta Lei, 
sobre a autorização de uso comercial de OGM e seus derivados. 

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

§ 1º Após a publicação de decisão favorável da CTNBio ou do CNBS ao uso 
comercial de OGM, caberá: 

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

IV – ao Ministério da Pesca e Aquicultura emitir as autorizações e registros 
de produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados ao uso na 
pesca e aquicultura, de acordo com a legislação em vigor e segundo esta 
Lei e seu regulamento. 

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

§ 2º Somente se aplicam as disposições dos incisos I e II do art. 8º e do 
caput do art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, nos casos em 
que a CTNBio ou o CNBS deliberar que o OGM é potencialmente causador 
de significativa degradação do meio ambiente. 

§ 3º O CNBS delibera, em última e definitiva instância, sobre os casos em 
que a atividade é potencial ou efetivamente causadora de degradação 
ambiental, bem como sobre a necessidade do licenciamento ambiental. 

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

§ 6º As autorizações e registros de que trata este artigo estarão vinculados 
à correspondente decisão técnica da CTNBio ou do CNBS, sendo vedadas 
exigências técnicas que extrapolem as condições estabelecidas naquela 
decisão, nos aspectos relacionados à biossegurança. 

§ 7º Poderão apresentar recurso ao CNBS contra a decisão da CTNBio 
sobre a liberação comercial de OGM e derivados, no prazo de até 180 
(cento e oitenta) dias, a contar da data de publicação da referida decisão: 

I – órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da 
União, dos Estados ou do Distrito Federal; 

II – partidos políticos com representação no Congresso Nacional; 
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III – entidades de classe representativas, em âmbito nacional, de profissões 
ligadas aos setores de saúde, meio ambiente, agricultura, pecuária, pesca 
ou aquicultura, conforme o uso comercial previsto para o OGM em questão; 

IV – entidades legalmente constituídas para defesa dos interesses difusos 
relacionados à proteção do consumidor, do meio ambiente ou dos recursos 
naturais. (NR) ” 

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

 

 

Justificativa: 
 

A ciência e a tecnologia de manipulação genética evoluíram muito nos últimos anos e organismos 
geneticamente modificados – OGM têm sido desenvolvidos com aplicações em vários campos, 
especialmente na saúde e na agropecuária. O uso comercial desses organismos é uma questão polêmica 
que suscitou muitos debates no Congresso Nacional, quando da tramitação do projeto que veio a tornar-se 
a Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. 

Embora os entusiastas dessa tecnologia defendam com veemência sua segurança, pesquisas realizadas 
em várias partes do mundo têm demonstrado o contrário. Um grave sinal de alerta decorre do estudo 
realizado pela equipe do Dr. Gilles-Eric Séralini, da Universidade de Caen, na França, publicado em 
19/09/2012 na Food and Chemical Toxicology, importante revista científica internacional, que demonstrou os 
efeitos danosos que um transgênico e um agrotóxico podem provocar sobre a saúde pública. 

O referido estudo foi realizado ao longo de dois anos com 200 ratos de laboratório. Maior mortalidade 
ocorreu quando os animais consumiram milho transgênico tratado com agrotóxico, observando-se efeitos 
hormonais não lineares e relacionados ao sexo. As fêmeas desenvolveram numerosos e significantes 
tumores mamários, além de problemas hipofisários e renais. Os machos morreram, em sua maioria, de 
graves deficiências crônicas hepato-renais. 

No Brasil, OGM’s têm sido liberados para uso comercial pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
– CTNBio, sem suficientes estudos que possam garantir sua segurança. O Conselho Nacional de 
Biossegurança – CNBS, que deveria ser a instância política decisória, de modo a equilibrar eventuais 
posições divergentes, poucas vezes se reuniu. Essa liberação açodada acarreta riscos ambientais, 
ameaçando a biodiversidade, enquanto o consumo de alimentos geneticamente modificados implica riscos à 
saúde humana. 

A Subcomissão Especial destinada a avaliar os avanços e desafios das políticas públicas de segurança 
alimentar e nutricional em nosso País, da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos 
Deputados, havendo ouvido especialistas e examinado o assunto em profundidade, considera necessário 
alterar a Lei nº 11.105, de 2005, de modo a estabelecer: 

a) que as reuniões da CTNBio sejam públicas, medida fundamental para assegurar a transparência que a 
sociedade espera daquela instituição; 

b) que a solicitação de uso comercial de OGM seja previamente apreciada pelos órgãos públicos federais 
nas áreas de saúde, meio ambiente e agricultura/pecuária ou pesca/aquicultura, no prazo máximo de 180 
dias, contado simultaneamente, para não prejudicar a tramitação dos processos; 

c) que, concluída a análise prévia, caberá à CTNBio proceder à análise técnica, quanto aos aspectos de sua 
competência e, sendo favoráveis todos os pareceres, a CTNBio deliberará sobre a autorização de uso 
comercial do OGM (salvo se o CNBS avocar a si a decisão); sendo contrários todos os pareceres, estará 
indeferida a solicitação; havendo pareceres divergentes, caberá ao CNBS deliberar conclusivamente sobre 
a autorização de uso comercial do OGM. 

d) que órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados ou do Distrito 
Federal; partidos políticos com representação no Congresso Nacional; entidades de classe e outras 
entidades legalmente constituídas poderão apresentar recurso ao CNBS contra a decisão da CTNBio sobre 
a liberação comercial de OGM e derivados. 

É isto o que propõe este Projeto de Lei. Na certeza de sua superlativa importância para a nação brasileira, 
esperamos contar com o decisivo apoio de nossos Pares para a sua aprovação. 
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Sala da Comissão, em de de 2013. 

Deputado Dr. Rosinha - Presidente. 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=569809 

Data de Apresentação:  01/04/2013 

Ementa:  Altera a Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, para dispor sobre a autorização de uso comercial 
de organismos geneticamente modificados - OGM. 

Indexação: Alteração, Lei de Biossegurança, competência, Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), 
autorização, uso comercial, organismo geneticamente modificado, Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio), meio ambiente, degradação ambiental, licenciamento ambiental, proteção, 
consumidor. 

 

 

Tramitação: 
 

01/04/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 5263/2013, pela Comissão de Seguridade Social e Família, que: 
"Altera a Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, para dispor sobre a autorização de uso comercial 
de organismos geneticamente modificados - OGM". 


