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PROJETO DE LEI, Nº 5.081 DE 2013 
Autor: Onofre Santo Agostini - PSD/SC 

 

Dispõe sobre normas de comercialização de pão integral. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Deverá constar da embalagem de Pão Integral comercializado no âmbito do território nacional a 
expressão “integral” se o produto tiver mais que 51% (cinquenta e um por cento) de grãos integrais na sua 
composição. 

Parágrafo único – Todos os produtos disciplinados nesta lei deverão trazer, nas suas embalagens, os 
percentuais de grãos integrais que possuem em suas composições. 

Art. 2º Produtos que contiverem grãos integrais acima de 15% (quinze) até 51% (cinquenta e um por cento) 
deverão utilizar na embalagem a expressão “semi-integral ou com adição de farinha integral”. 

Art. 3º O produto que contiver adição de grão integral inferior a 15% (quinze por cento) não poderá utilizar 
nenhuma referência, em suas embalagens, de que se trata de produto “integral” ou “semi-integral ou com 
adição de farinha integral”, e qualquer outra expressão que possa induzir o consumidor que aquele produto 
seja integral. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. 

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

 

 

Justificativa: 
 

O pão integral industrializado não é tão integral assim, conforme mostram as análises publicadas em 
diversos órgãos de imprensa nacional. Quatro entre sete marcas testadas têm mais farinha tradicional do 
que a não refinada na composição. 

A análise mediu a quantidade de fibras dos produtos (todos tinham mais do que o indicado no rótulo) e 
avaliou a lista de ingredientes da embalagem que, por determinação da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, devem ser organizados em ordem decrescente de quantidade. 

"Em quatro marcas, o primeiro item da lista é a farinha refinada. Não é o que se espera de um pão integral", 
diz Manuela Dias, nutricionista e pesquisadora da Proteste - Associação Brasileira de Defesa do 
Consumidor. 

O resultado evidencia a falta de regulamentação do setor e levanta a questão: quanto de grãos não 
processados um alimento precisa ter para ser vendido como "integral"? 

As normas brasileiras ignoram o tema. "Faltam parâmetros. O consumidor não sabe o que compra", critica 
Dias. 

Outros países têm normas específicas sobre isso. Nos EUA, o pão integral de trigo só pode levar esse 
nome se for produzido apenas com farinha integral. Na Holanda, apenas pães feitos com 100% de grãos 
não processados ganham o rótulo de integrais. 

A nutricionista Tatiana Barão diz que um produto rico em farinha branca não oferece os benefícios daquele 
feito principalmente com trigo não processado. 

Em geral, pães integrais industrializados usam entre 40% e 70% de trigo não refinado, segundo a 
nutricionista Raquel Pimentel. A farinha branca é adicionada para prolongar a data de validade e melhorar a 
aparência. 

"O pão 100% integral é mais duro e quebradiço e pode ter Câmara dos Deputados sabor forte", diz Barão. 
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O trigo não refinado preserva parte da casca do cereal, além do gérmen. É onde estão os principais 
nutrientes, lembra Pimentel. "Vitamina E, B12 e minerais", lista. 

O pão integral tem mais fibras que o outro, o que ajuda no funcionamento do intestino, prolonga a sensação 
de saciedade (as fibras são digeridas devagar) e ajuda a manter estáveis os níveis de glicemia no sangue. 
"O pão branco é rico em amido, que é absorvido rapidamente e resulta em picos glicêmicos, o que pode 
levar ao diabetes", diz Lara Natacci, nutricionista. 

Para as especialistas, não há problemas no fato de os pães testados terem mais fibras do que o indicado no 
rótulo. "O medo é que o rótulo esteja errado também nas quantidades de sódio e de gordura", afirma 
Pimentel. 

A venda de produtos que não correspondam exatamente à condição de “integrais” prejudica o consumidor, 
porquanto em seu consciente uma situação não verdadeira, indo de encontro às suas necessidades 
nutricionais. Considerando que o produto não contém substancial quantidade de grão integral, podemos 
classificar a venda como propaganda enganosa. 

O fato de não existir risco sanitário no consumo de um produto que não seja verdadeiramente integral 
parece provocar o não interesse de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) regulamentar 
produtos integrais, causando, assim, uma lacuna na legislação sobre produtos integrais. 

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta importante 
propositura. 

 

Sala das Sessões, fevereiro de 2013 

Deputado Onofre Santo Agostini 

PSD/SC 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565993 

Data de Apresentação : 28/02/2013 

Ementa:  Dispõe sobre normas de comercialização de pão integral. 

Indexação:  Normas, comercialização, pão, alimento integral. 

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

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

28/02/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 5081/2013, pelo Deputado Onofre Santo Agostini (PSD-SC), que: 
"Dispõe sobre normas de comercialização de pão integral". 

18/03/2013 - 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 
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19/03/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no DCD de 20/03/2013.  

19/03/2013 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Recebimento pela CDEIC.  

03/04/2013 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Renzo Braz (PP-MG)  

04/04/2013 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 05/04/2013)  
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PROJETO DE LEI, Nº 3.665 DE 2012 
Autor: Félix Mendonça Júnior - PDT/BA  

 

Cria o Selo Verde Cacau Cabruca. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Fica criado o Selo Verde Cacau Cabruca, com o objetivo de atestar a sustentabilidade, interesse 
social e ambiental da cacauicultura brasileira. 

Art. 2º O Selo Verde Cacau Cabruca poderá ser concedido ao cacauicultor que atender os seguintes 
critérios: 

I - estar de acordo com todas as leis ambientais e trabalhistas nacionais, estaduais e municipais; 

II - cultivar o cacau, na modalidade agroflorestal cabruca, de modo a conservar a diversidade ecológica e 
seus valores associados, os recursos hídricos, os solos, e os ecossistemas e paisagens frágeis e 
singulares, mantendo-se o máximo possível as funções ecológicas da floresta; 

III - explorar de maneira sustentável desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não 
prejudique a função ambiental da área. 

Art. 3º O Selo Verde Cacau Cabruca será concedido pelo órgão ambiental federal competente, mediante 
solicitação do cacauicultor. 

Parágrafo único. O órgão ambiental federal competente poderá credenciar instituição para avaliar os 
empreendimentos que pleitearem o Selo Verde Cacau Cabruca e fiscalizar o fiel cumprimento dos critérios 
que autorizam a sua concessão. 

Art. 4º O Selo Verde Cacau Cabruca terá validade por dois anos, podendo ser renovado indefinidamente, 
mediante nova avaliação e vistoria do órgão ambiental federal competente. 

Parágrafo único. Na hipótese do cacauicultor, durante o prazo de validade de que trata este artigo, 
descumprir os critérios que autorizaram a concessão do Selo, o órgão federal competente deverá cassar o 
direito de uso do Selo. 

Art. 5º As despesas decorrentes das análises e vistorias necessárias para a concessão do Selo Verde 
Cacau Cabruca serão custeadas mediante o pagamento, pelo cacauicultor, de preço público ou tarifa, 
conforme o caso. 

Art. 6º O cacauicultor poderá usar o Selo Verde Cacau Cabruca como lhe aprouver, na promoção da sua 
empresa e produtos. 

Art. 7º Os critérios técnicos específicos para a certificação e os procedimentos para a obtenção do Selo de 
que trata esta Lei serão estabelecidos em regulamento. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

A região cacaueira da Bahia ocupa aproximadamente uma área de 10.000 km². Em cerca de 6.800 km² 
(70% da área) o cacau (Theobroma cacao) é cultivado sob a sombra de árvores da floresta original, sistema 
denominado cacau-cabruca. 

O plantio tradicional do cacaueiro sob o dossel da floresta foi sendo aprimorado ao longo de 250 anos. O 
sistema cacau-cabruca gerou recursos financeiros, fixou o homem no campo, conservou os recursos 
naturais e compatibilizou o desenvolvimento socioeconômico com a conservação. 

Os estudiosos da cacauicultura baiana, ao descreverem-na, ressaltaram sua eficiência, capacidade de 
conservação e sustentabilidade. 
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O pesquisador Dan Érico Lobão, da CEPLAC, afirma que o cacau-cabruca pode ser conceituado como um 
sistema agrossilvicultural, que se fundamenta na substituição dos estratos florestais médio e inferior por 
uma cultura de interesse econômico, implantada sob a proteção das árvores remanescentes, de forma 
descontínua e circundada por vegetação natural, possibilitando a presença de fragmentos de Mata 
Atlântica, não prejudicando as relações com o meio físico ao qual está relacionado. Além de gerar recursos 
financeiros e fixar o homem no meio rural, o sistema conservou recursos hídricos, fragmentos e exemplares 
arbóreos da floresta original de inestimável valor para o conhecimento agronômico, florestal e ecológico. 

É verdade que a instalação da cacauicultura contribuiu para a fragmentação do contínuo florestal do 
Sudeste da Bahia. Contudo, lembra Dan Érico Lobão, “a característica de permitir a permanência de 
populações arbóreas no sombreamento do cacau e de fragmentos florestais inseridos na área de produção 
é ímpar e benéfica, e minimizou os efeitos negativos da ação inicial. Quando se compara áreas de cabruca 
com outros modelos agrícolas, é possível perceber suas qualidades conservacionistas”, que se traduz em 
benefícios como “a capacidade de manter o solo rico em matéria orgânica, o baixo escorrimento superficial 
de água e, por conseguinte, o pouco arraste superficial do solo e a manutenção da qualidade da água do 
sistema e, ainda, a conservação da diversidade biológica”. 

Entretanto, o citado especialista afirma que “os fragmentos remanescentes da Floresta Atlântica da Região 
Cacaueira da Bahia estão sob forte pressão antrópica e correm risco de desaparecer. Essa pressão 
compromete o agroecossistema cacaueiro e a sobrevivência das espécies arbóreas de interesse 
econômico, social e ecológico, bem como da fauna silvestre associada.” 

Dan Érico Lobão entende ainda que “o sistema cacau-cabruca pode e deve ser a forma com que o 
segmento rural poderia participar efetivamente da conservação dos recursos naturais, sem perder a 
capacidade produtiva. A potencialidade econômica do sistema cabruca é inegável e pode ser efetivada, 
assim como os benefícios ambientais que ele proporciona são imprescindíveis para conservação do 
patrimônio natural remanescente.” 

O presidente da Câmara Setorial do Cacau – órgão ligado ao Ministério da Agricultura –, Durval Libânio, 
afirmou recentemente que “o setor caminha para uma fase de expansão, desde que consiga inovar 
processos e agregar valor ao produto com a formação de arranjos produtivos focados na interface entre 
cacau, chocolate, turismo e conservação dos biomas brasileiros, principalmente Mata Atlântica e Amazônia.” 

Afirmou ainda que “a Câmara Setorial do Cacau quer ampliar a discussão sobre a sustentabilidade do 
negócio cacau, fortalecendo-a e tornando clara sua transversalidade, uma vez que as condições do cultivo 
do cacau, bem como das políticas públicas que ditam seus movimentos, impactam a economia, o meio 
ambiente e o status de vida de milhares de produtores que ainda dependem desta prática – bem como de 
consumidores do cacau e de seus derivados” 

É com o propósito de valorizar a cultura cacaueira que estamos propondo a criação de um Selo Verde para 
o setor. 

Especialistas estimam que a garantia de origem pode agregar entre 3% e 10% na receita final dos produtos 
agropecuários. Além disso, a certificação da produção favorece o processo de fidelização do comprador, 
com a garantia de procedência e respeito às normas de produção, ambientais e trabalhistas, podendo atrair 
novos negócios em um mundo que consome cada vez mais influenciado por exigentes critérios sociais e 
ambientais. 

A principal vantagem competitiva da certificação é a diferenciação e valorização do produto no mercado, 
pelos seguintes motivos: ela aumenta a credibilidade junto a consumidores e demais instituições e 
entidades relacionadas aos aspectos sociais e econômicos; atende às novas exigências de mercado 
(atualmente os consumidores se movimentam em busca de produtos ambiental e socialmente corretos); e 
aumenta o acesso a novos mercados (a certificação pode gerar novas oportunidades de negócios, 
principalmente em mercados ambiental e socialmente conscientes). 

A valorização do sistema cacau-cabruca vai ajudar também na conservação da Mata Atlântica. A 
experiência demonstra que a certificação de sistemas de produção sustentáveis traz benefícios 
socioambientais, dentre os quais poderíamos listas os seguintes: 

- redução do impacto ecológico da atividade; 

- conservação da capacidade de regeneração das florestas nativas; 

- preservação dos habitats de vida silvestre e proteção dos recursos hídricos; 

- desenvolvimento econômico das populações locais; 

- maior respeito aos direitos dos trabalhadores e das comunidades locais. 
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- geração de oportunidade de interação e cooperação entre os vários atores envolvidos – proprietários 
florestais, organizações sociais e ambientais – na solução de problemas relativos ao manejo. 

Tendo em vista os inegáveis benefícios sociais, econômicos e ambientais que podem ser alcançados pela 
certificação do cultivo sustentável do cacau, esperamos poder contar com o apoio dos ilustres pares nesta 
Casa para a aprovação desta proposição. 

 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

Deputado Félix Mendonça Júnior 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=541161  

Data de Apresentação : 11/04/2012 

Ementa:  Cria o Selo Verde Cacau Cabruca.  

Indexação:  Criação, Selo Verde Cacau Cabruca, sustentabilidade, interesse social, responsabilidade 
ambiental, produção, cacau. 

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

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

11/04/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 3665/2012, pelo Deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), 
que: "Cria o Selo Verde Cacau Cabruca". 

11/04/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 12/04/2012 

02/05/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de  

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural;  

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 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 

02/05/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 03/05/2012   

04/05/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

04/05/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Recebimento pela CAPADR.  
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09/05/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Wandenkolk Gonçalves (PSDB-PA)  

10/05/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 11/05/2012)   

23/05/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) 

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

12/06/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CAPADR, pelo Deputado Wandenkolk Gonçalves (PSDB-
PA).  

Parecer do Relator, Dep. Wandenkolk Gonçalves (PSDB-PA), pela aprovação, com substitutivo.  

13/06/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões ordinárias a partir de 14/06/2012)   

28/06/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

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

04/07/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - 
10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Vista ao Deputado Nilson Leitão.  

04/07/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Devolução de Vista (Dep. Nilson Leitão).   

22/08/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - 
10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Aprovado por Unanimidade o Parecer. 

04/09/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

04/09/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Recebimento pela CMADS.  

10/09/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural publicado no DCD de 11/09/12, Letra A.  

18/09/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Giovani Cherini (PDT-RS) 

18/10/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

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

29/11/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 1 CMADS, pelo Dep. Giovani Cherini 

Parecer do Relator, Dep. Giovani Cherini (PDT-RS), pela aprovação deste, na forma do Substitutivo 
1 da CAPADR. 

05/12/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta, de ofício.  

12/12/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:30 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Vista ao Deputado Fernando Marroni.  
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20/12/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Prazo de Vista Encerrado 

13/03/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta pelo Relator.  

20/03/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Aprovado o Parecer, contra o voto do Deputado Leonardo Monteiro.  

21/03/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

21/03/2013 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Recebimento pela CCJC.  

26/03/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável Publicado em avulso e no DCD de 27/03/2013, Letra B.  

03/04/2013 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Designado Relator, Dep. Marcos Rogério (PDT-RO)  

04/04/2013 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 05/04/2013)  
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PROJETO DE LEI, Nº 4.361 DE 2012 
Autores: Telma Pinheiro - PSDB/MA, Sarney Filho - PV/MA,  Izalci - PR/DF 

 

Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para direcionar 
parte dos Recursos obtidos pela aplicação das multas 
ambientais, à Implementação das Políticas públicas e Ações 
em Educação Ambiental. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que “dispõe sobre a educação ambiental, institui 
a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências”, para direcionar parte dos recursos 
obtidos pela aplicação das multas ambientais a ações em educação ambiental. 

Art. 2º A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A: 

“Art.18-A - .Devem ser destinados ‘a Implementação das Políticas 
Públicas e Ações em Educação Ambiental, 20 % (Vinte por Cento), 
dos Recursos arrecadados pelos órgãos integrantes do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), por meio da aplicação de 
multas decorrentes do descumprimento da legislação ambiental. 

Parágrafo único. As Políticas Públicas e as Ações em Educação 
Ambiental, referidas no caput, observarão as diretrizes e prioridades 
estabelecidas pelo órgão gestor, previsto no art. 14 desta lei.” 

Art. 3º Esta lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial. 

 

 

Justificativa: 
 

O projeto de lei em tela resgata uma medida de suma importância inclusa no texto da Lei da Política 
Nacional de Educação Ambiental aprovado pelo Congresso Nacional, que infelizmente, foi objeto de veto do 
Presidente da República. 

A justificativa para o veto ao art. 18 da Lei nº 9.795/1999, não se sustentava à época e continua 
inconsistente até hoje. Afirmar genericamente que o interesse público recomenda que não se vinculem 
receitas, é desconsiderar a relevância da Educação Ambiental, para todo o conjunto de ações afetas às 
Políticas Ambiental. 

Faz-se necessário compreender que a Educação Ambiental é muito mais do que uma área específica de 
atuação governamental, pois além de integrar as ações dos agentes públicos e, também, privados que 
trabalham na proteção do meio ambiente, envolve toda a sociedade civil em uma convocação geral de 
compromisso com a qualidade de vida no Planeta Terra. Há, portanto, um alerta global sobre o 
comprometimento de toda a Biosfera, cuja irreversibilidade do grau de deterioração, preocupa a todos nós. 

Passada mais de uma década de aplicação da Lei nº 9.795/1999, evidencia-se claramente a necessidade 
imperiosa de mais recursos para assegurar a efetividade e eficácia das ações em Educação Ambiental, 
através da conscientização de todos, com uma mudança de cultura, de atitudes e comportamentos, em 
relação ao ambiente comum a todos. 

No entendimento geral, construído em todas as Conferências até hoje realizadas, a Educação Ambiental, é 
uma das formas mais objetivas, no ensino formal e informal e nas iniciativas junto às comunidades, de 
conscientar e interiozar em cada geração, a vital importância de preservar a Terra. 

Na Audiência Pública sobre o tema, ocorrida nesta Casa no dia 23 de agosto de 2012, que contou com a 
participação do Ministério da Educação, do Ministério do Meio Ambiente e de renomados especialistas, o 
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principal consenso, esteve na grande e imprescindível importância da Educação Ambiental, em todos os 
níveis e da necessidade de ser aportados mais recursos públicos para viabilizar a eficácia da Lei. 

Também nos muitos debates relacionados a Rio+20, organizados pelas Nações Unidas e paralelamente 
nos Fóruns da Sociedade Civil, foi colocada em relevo a Educação Ambiental como ferramenta 
indispensável para o alcance de padrões ambientalmente sustentáveis de desenvolvimento. 

Durante as reuniões, foi muito consistente e oportuno, lembrar que as Leis de Preservação e Proteção já 
existentes, se aplicadas devidamente, não teríamos tão agravados, a qualidade de vida do país. E que se 
as Políticas Públicas e as Ações Ambientais são verdadeiramente de valor, devem ser expressas no 
Orçamento Público. 

É exatamente nesse sentido, que objetiva o Projeto de Lei aqui apresentado, na busca de Alocação de 
Recursos pelo Governo Federal, oriundo das Receitas obtidas na Aplicação das Multas Ambientais, portanto 
dentro de uma similar rubrica orçamentária, para garantir as implementação das Políticas e Ações de 
Educação Ambiental, em nosso país, 

Em face do grande alcance social, da medida proposta, contamos, desde já, com o pleno apoio dos 
Senhores Parlamentares, para a sua rápida aprovação. 

 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

 

Deputada Telma Pinheiro 

Deputado Sarney Filho 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=554184  

Data de Apresentação : 31/08/2012 

Ementa:  Altera a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para direcionar parte dos Recursos obtidos pela 
aplicação das multas ambientais, à Implementação das Políticas públicas e Ações em Educação Ambiental. 

Indexação:  Alteração, Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, destinação, percentual, multa, 
infração ambiental. 

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

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

31/08/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 4361/2012, pela Deputada Telma Pinheiro e outros, que: "Altera 
a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para direcionar parte dos Recursos obtidos pela aplicação 
das multas ambientais, à Implementação das Políticas públicas e Ações em Educação Ambiental". 

24/09/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de  

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;  

Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e  
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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 

25/09/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no DCD de 26/09/2012 

01/10/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Recebimento pela CMADS.  

05/10/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Antônio Roberto (PV-MG)  

05/10/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apense-se a este(a) o(a) PL-4472/2012. 

01/11/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

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

13/11/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CMADS, pelo Deputado Antônio Roberto (PV-MG). 

Parecer do Relator, Dep. Antônio Roberto (PV-MG), pela aprovação deste, e do PL 4472/2012, 
apensado. 

05/12/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Discutiram a Matéria: Dep. Valdir Colatto (PMDB-SC), Dep. Giovani Cherini (PDT-RS) e Dep. 
Fernando Marroni (PT-RS).  

Vista ao Deputado Fernando Marroni. 

11/12/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Prazo de Vista Encerrado  

12/12/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:30 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Discutiu a Matéria o Dep. Penna (PV-SP).  

Aprovado por Unanimidade o Parecer com Complementação de Voto, sugerindo a prejudicialidade 
do Projeto de Lei nº 4472/2012, apensado.  

13/12/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação da Complementação de Voto n. 1 CMADS, pelo Deputado Antônio Roberto (PV-MG).  

17/12/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

17/12/2012 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Recebimento pela CFT, com a proposição PL-4472/2012 apensada.  

05/02/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável publicado no DCD de 06/02/13, Letra A. 

02/04/2013 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Designado Relator, Dep. José Priante (PMDB-PA)  

03/04/2013 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 04/04/2013)  
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PROJETO DE LEI, Nº 2.539 DE 2011 
Autor: Penna - PV/SP 

  
Determina a impressão de advertência em rótulos e 
embalagens de alimentos, medicamentos e cosméticos que 
contenhamos corantes sintéticos, acerca de seus respectivos 
efeitos colaterais e de proibição de consumo por crianças e 
outros, e dá providências. 

 

O Congresso Nacional decreta:  

 

 Art. 1º Todos os alimentos, medicamentos e cosméticos que contenham corantes sintéticos devem 
apresentar em seus rótulos, embalagens e bulas, advertência sobre os seus efeitos colaterais e de proibição 
de consumo por crianças e por outros grupos de risco definidos pela autoridade sanitária competente.  

Parágrafo único. A advertência estabelecida no caput deve vir impressa nos rótulos, embalagens e bulas 
dos produtos respectivos, assim como, em cartazes e materiais de divulgação de forma claramente visível e 
destacada. 

Art. 2° O descarte dos produtos de que trata esta L ei, deverá obedecer a critérios específicos que 
resguardem o meio ambiente, de forma a não contaminar lençóis freáticos, nem agredir a atmosfera e o solo 
e em observância à legislação em vigor. 

Art. 3º As indústrias objeto desta Lei terão prazo de um ano para se adequarem, a partir da data de sua 
publicação. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 
Vem de longa data o uso de aditivos químicos em medicamentos, produtos de beleza e em alimentos 
processados. Com o enorme crescimento do número de produtos no mercado e em decorrência das 
exigências do consumidor, a utilização de tais produtos, especialmente de corantes , sofreu um aumento 
vertiginoso, que tem levado as autoridades sanitárias e o legislador pátrio, ao longo dos anos, a estabelecer 
regras para disciplinar seu uso, na perspectiva de reduzir os riscos à saúde da população. 

Uma das principais funções dos corantes é fazer com que os produtos industrializados tenham uma 
aparência mais parecida com os produtos naturais, tornando-os mais agradáveis e atrativos, aos olhos do 
consumidor. Eles são extremamente comuns, já que a cor e a aparência tem um papel importantíssimo na 
sua aceitação. Tem também uma função técnica, como a de restaurar a cor dos produtos cuja coloração 
natural foi afetada ou destruída durante o processamento; uniformizar a cor dos alimentos produzidos a 
partir de matérias-primas de origem diversa; e conferir cor a alimentos incolores. 

Pelas normas em vigor, todos eles devem ser obrigatoriamente identificados nos rótulos dos produtos. A 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA determina os limites quantitativos dos aditivos químicos 
para cada produto, com base nos valores recomendados para o consumo diário.  Não há qualquer 
informação adicional sobre possíveis riscos à saúde, em especial dos corantes artificiais. Esse fato é 
relevantíssimo, visto que o consumo de cada indivíduo, inclusive de crianças, pode ser muito maior do que o 
recomendado. 

No caso dos corantes artificiais, além da identificação obrigatória, atualmente o fabricante não pode utilizar 
mais do que três corantes por produto, embora não seja incomum no mercado produtos para o consumo de 
crianças com número de corantes superior ao permitido. 
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Existem três categorias de corantes permitidas pela legislação para uso em alimentos, os “corantes 
naturais”, “corante caramelo” e os “corantes artificiais”. 

As preocupações com os efeitos colaterais e riscos à saúde estão concentradas no uso de corantes 
sintéticos em medicamentos, cosméticos e alimentos. Nos últimos anos, muitos sintéticos foram banidos 
para uso em alimentos. Os corantes sintéticos permitidos pela legislação brasileira, seus prós e contras 
estão representados no quadro abaixo: 

CORANTE ORIGEM APLICAÇÃO EFEITOS ADVERSOS 

Amarelo 
Crepúsculo 

Sintetizado a partir 
da tinta do alcatrão 
de carvão e tintas 
azóicas 

Cereais, balas, caramelos, 
coberturas, 
xaropes,laticínios, gomas 
de mascar. 

A tinta azóica, em algumas 
pessoas, causa alergia, 
produzindo urticária, angioedema 
e problemas gástricos. 

Azul Brilhante 
Sintetizado a partir 
da tinta do alcatrão 
de carvão 

Laticínios, balas, cereais, 
queijos, recheios, gelatinas, 
licores, refrescos. 

Pode causar hiperatividade em 
crianças, eczema e asma. Deve 
ser evitado por pessoas sensíveis 
às purinas. 

Amaranto ou 
Vermelho 
Bordeaux 

Sintetizado a partir 
do alcatrão de 
carvão 

Cereais, balas, laticínios, 
geleias, gelados, recheios, 
xaropes, preparados 
líquidos. 

Deve ser evitado por sensíveis à 
aspirina. Esse corante já causou 
polêmica sobre sua toxicidade em 
animais de laboratório, sendo 
proibido em vários países. 

Vermelho  

Eritrosina 

Tinta do alcatrão de 
carvão 

Pós para gelatinas, 
laticínios, refrescos, 
geleias. 

Pode ser fototóxico. Contém 
557mg de iodo por grama de 
produto. Consumo excessivo 
pode causar aumento de 
hormônio tireoidiano no sangue 
em níveis para ocasionar 
hipertireoidismo. 

Indigotina 
(azul escuro) 

Tinta do alcatrão de 
carvão 

Goma de mascar, iogurte, 
balas, caramelos, pós para 
refrescos artificiais. 

Pode causar náuseas, vômitos, 
hipertensão e ocasionalmente 
alergia, com prurido e problemas 
respiratórios. 

Vermelho 
Ponceau 4R 

Tinta do alcatrão de 
carvão 

Frutas em caldas, 
laticínios, xaropes de 
bebidas, balas, cereais, 
refrescos e refrigerantes, 
sobremesas. 

Deve ser evitado por sensíveis à 
aspirina e asmáticos. Podem 
causar anemia e aumento da 
incidência de glomerulonefrite 
(doença renal). 

Amarelo 
Tartrazina 

Tinta do alcatrão de 
carvão 

Laticínios, licores, 
fermentados, produtos de 
cereais, frutas, iogurtes. 

Reações alérgicas em pessoas 
sensíveis à aspirina e asmáticos. 
Recentemente tem-se sugerido 
que a tartrazina em preparados 
de frutas causa insônia em 
crianças. Há relatos de casos de 
afecção da flora gastrointestinal. 

Vermelho 40 
Sintetizado 
quimicamente 

Alimentos à base de 
cereais, balas, laticínios, 
recheios, sobremesas, 
xaropes para refrescos, 
refrigerantes, geleias. 

Pode causar hiperatividade em 
crianças, eczema e dificuldades 
respiratórias. 

 

Recentemente, a questão dos corantes artificiais foi objeto de acalorados debates e de decisão judicial. 
Embora, o objeto da polemica estivesse concentrado nos efeitos nocivos do corante amarelo tartrazina, as 
discussões foram fundamentais para alertar a sociedade sobre os riscos do consumo de produtos contendo 
qualquer tipo de corante artificial.  
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Como desdobramento desse processo, a ANVISA divulgou resolução que obriga a todos os produtos que 
contenha tartrazina a estampar, com destaque, o seguinte alerta: “Este produto contém o corante amarelo 
tartrazina que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em 
pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico”. 

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), um dos responsáveis na luta pelas restrições ao uso de 
corantes artificias, considera a medida positiva, mas insuficiente, por se preocupar apenas com um corante. 
Defende que o alerta sobre os efeitos adversos deveria ser obrigatório para qualquer tipo de corante e não 
apenas para a tartrazina, pela já conhecida realidade de que todos os corantes têm potencial de causar 
danos à saúde, como já apontado no quadro acima. 

Não manter para todos os corantes artificiais a mesma regra imposta para a tartrazina é um fato muito 
preocupante, porque o uso de corantes é intenso em produtos para as crianças. Além das reações alérgicas 
que podem acometer qualquer pessoa, estudos recentes apontam que corantes e conservantes podem 
estar relacionados à hiperatividade e a distúrbios de concentração em crianças.  

Não há, portanto, como não se considerar a legislação brasileira permissiva quando comparada à de outros 
países como Estados Unidos, Áustria e Noruega, pois muitos corantes usados no Brasil são proibidos 
nestes países. 

Por todas essas razões, apresentamos a presente proposição, na perspectiva de aperfeiçoar a legislação 
sobre a matéria. O Projeto de Lei estende para as demais situações a obrigatoriedade de que alimentos, 
medicamentos e cosméticos que contenham corantes sintéticos devem apresentar em seus rótulos, 
embalagens e bulas, advertência sobre seus efeitos colaterais e a proibição de consumo por crianças e 
outros grupos de risco identificados pela autoridade sanitária competente. 

Cabe destacar que háalternativas no mercado brasileiro de produtos com corantes naturais, cuja produção 
vem crescendo ao longo dos últimos anos. Seria o ideal que os corantes artificiais fossem gradativamente 
substituídos. Nesse sentido o Executivo pode atuar, oferecendo apoio e suporte para que as indústrias 
promovam a desejável substituição. 

Para tanto, nos antecipamos e estabelecemos uma regra de transição para o alcance desse objetivo, ao 
estabelecer o período de um ano, após a aprovação da lei, para que os produtores fizessem as necessárias 
adequações às novas determinações. 

Diante do exposto e pela relevância da matéria, conclamamos os ilustres pares a apoiar a presente 
iniciativa. 

 

Sala das Sessões, em de outubro de 2011.  

Deputado PENNA 

PV/SP 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=524102 

Data de Apresentação: 19/10/2011 

Ementa: Determina a impressão de advertência em rótulos e embalagens de alimentos, medicamentos e 
cosméticos que contenham os corantes sintéticos, acerca de seus respectivos efeitos colaterais e de 
proibição de consumo por crianças e outros, e dá providências. 

Indexação: Obrigatoriedade, advertência, rótulo, embalagem, cosmético, alimento, medicamento, conteúdo, 
corante, informação, riscos, saúde. 

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

Regime de Tramitação: Ordinária 
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Tramitação: 
 

19/10/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 2539/2011, pelo Deputado Penna (PV-SP), que: "Determina a 
impressão de advertência em rótulos e embalagens de alimentos, medicamentos e cosméticos que 
contenham os corantes sintéticos, acerca de seus respectivos efeitos colaterais e de proibição de 
consumo por crianças e outros, e dá providências". 

19/10/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 19/10/11 PAG 57246 COL 02. 

16/11/2011 - 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 

16/11/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 17/11/2011  

17/11/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

17/11/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Recebimento pela CDEIC.  

30/11/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Miguel Corrêa (PT-MG)  

01/12/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 02/12/2011)  

14/12/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

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

15/05/2012 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CDEIC, pelo Deputado Miguel Corrêa (PT-MG). 

Parecer do Relator, Dep. Miguel Corrêa (PT-MG), pela rejeição. 

18/09/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Redistribuição n. 6132/2012, pelo Deputado Sarney Filho (PV-
MA), que: "Requer a revisão do despacho inicial aposto ao Projeto de Lei n.º 2.539/2011, para que 
seja incluída a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - CMADS no rol de 
Comissões Permanentes que devem se manifestar sobre o mérito da proposição".  

09/10/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Deferido o Requerimento n. 6132/2012, conforme despacho do seguinte teor: Defiro o 
Requerimento n. 6132/2012, nos termos do art. 141 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados. Revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei n. 2539/2011, para incluir a 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Publique-se. Oficie-se.  

ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL n. 2539/2011: À CMADS, CDEIC, CDC e CCJC (Art. 54 
RICD) - Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões - Art. 24, II, do RICD. Regime 
de Tramitação: Ordinária 
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10/10/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

À CDEIC o Memorando nº 209/12 - COPER solicitando a devolução deste 

16/10/2012 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Devolução à CCP  

17/10/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Recebimento pela CMADS.  

22/10/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-SP)  

23/10/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 24/10/2012)  

20/11/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

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

21/03/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Devolvida sem Manifestação.  

05/04/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Ricardo Tripoli (PSDB-SP)  
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PROJETO DE LEI, Nº 767 DE 2011 
Autor: Lincoln Portela - PR /MG 

 

Obriga a inscrição de mensagem nos rótulos dos alimentos 
ofertados ao consumidor alertando sobre a existência de 
ingredientes suínos. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei obriga a inscrição de mensagem nos rótulos dos alimentos ofertados ao consumidor 
alertando sobre a existência de ingredientes suínos. 

Art. 2º Todo produto alimentar ofertado para consumo humano que contiver ingredientes de origem suína 
dever conter mensagem de alerta no rótulo de forma clara e facilmente identificável pelo consumidor. 

Parágrafo único: a mensagem de alerta deverá ser “CONTÉM INGREDIENTE SUÍNO”. 

Art. 3º O descumprimento da presente lei sujeita os infratores às penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990, sem prejuízo de outras cabíveis pela legislação em vigor. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor em 180 (cento e oitenta dias a contar de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

A relevância do presente projeto está relacionada a dois importantes aspectos de nossa vida: saúde e 
religião. 

No que se refere à saúde, é conhecida a incompatibilidade de algumas pessoas a determinados tipos de 
alimentos. Os produtos que contêm ingredientes de origem suína e que não destacam estes ingredientes 
em seus rótulos têm causado sérios problemas aos consumidores alérgicos que os consomem sem notar a 
composição específica do produto. 

Outrossim, como a liberdade religiosa é pregada por nossa Constituição, é importante nos preocuparmos 
também com aqueles que, por opção de fé, resolvem não ingerir carne de porco ou produtos dela 
derivados. 

Assim, seja por motivo de saúde, seja por causa de fatores religiosos, seja pela necessidade de se 
especificar e efetivar o mandado do Código de Defesa do Consumidor de bem informar o público em geral 
sobre os produtos e serviços ofertados, acreditamos ser de grande valia a presente proposta. 

Pelo que pedimos o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei. 

 

Deputado LINCOLN PORTELA 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=495229 

Data de Apresentação: 17/03/2011 
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Ementa: Obriga a inscrição de mensagem nos rótulos dos alimentos ofertados ao consumidor alertando 
sobre a existência de ingredientes suínos. 

Indexação: Obrigatoriedade, colocação, advertência, produto alimentício, existência, ingrediente, suíno. 

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

Regime de tramitação: Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 
17/03/2011 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 767/2011, pelo Deputado Lincoln Portela (PR-MG), que: "Obriga 
a inscrição de mensagem nos rótulos dos alimentos ofertados ao consumidor alertando sobre a 
existência de ingredientes suínos". 

17/03/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 18/03/2011   

25/04/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

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

25/04/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 26/04/2011   

27/04/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial   

27/04/2011 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Recebimento pela CDC.   

27/04/2011 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Designada Relatora, Dep. Lauriete (PSC-ES)   

29/04/2011 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 02/05/2011)   

17/05/2011 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

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

14/07/2011 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CDC, pela Deputada Lauriete (PSC-ES).  

Parecer da Relatora, Dep. Lauriete (PSC-ES), pela aprovação.  

10/08/2011 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC ) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta de ofício.   

10/08/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Redistribuição n. 2763/2011, pelo Deputado Eduardo Sciarra 
(DEM-PR), que: "Requer a revisão de despacho do Projeto de Lei 767/2011 para inclusão da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural para análise do 
mérito". 

11/08/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Redistribuição n. 2797/2011, pelo Deputado Valdir Colatto 
(PMDB-SC), que: "Requer, nos termos do artigo 140, do Regimento Interno da Câmara dos 
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Deputados, que a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, 
seja incluída na tramitação do PL 767/2011. 

17/08/2011 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Retirado de pauta de ofício.  

22/08/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Deferido o REQ 2793/2011, conforme despacho do seguinte teor: "Defiro, nos termos do art. 141 do 
RICD, o pedido contido no Requerimento n. 2.763/2011, e revejo o despacho inicial aposto ao 
Projeto de Lei n. 767/2011 para incluir a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural, a qual deverá manifestar-se antes da Comissão de Defesa do Consumidor. 
Publique-se. Oficie-se. 

[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL N. 767/2011: CAPADR, CDC e CCJC (art. 54 RICD]."  

[ATUALIZAÇÃO DO DESPACHO DO PL N. 767/2011: CAPADR, CDC e CCJC (art. 54 RICD].  

Despacho exarado no REQ 2797/2011: "Prejudicado o Requerimento n. 2.797/2011 em face do 
deferimento do Requerimento n. 2.763/2011, de mesma finalidade. Publique-se. Oficie-se".  

22/08/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 23/08/2011  

24/08/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Memorando nº 296/2011 à CDC solicitando a devolução deste em razão de redistribuição. 

25/08/2011 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Devolução à CCP  

26/08/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Recebimento pela CAPADR.  

30/08/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Valdir Colatto (PMDB-SC)   

31/08/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 01/09/2011)  

15/09/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

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

 29/09/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CAPADR, pelo Deputado Valdir Colatto (PMDB-SC). 

Parecer do Relator, Dep. Valdir Colatto (PMDB-SC), pela rejeição. 

19/10/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - 
10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Aprovado por Unanimidade o Parecer.  

 20/10/2011 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Recebimento pela CDC.  

20/10/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação.   

26/10/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural publicado no DCD de 27/10/11, Letra A. 

04/04/2012 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) 

Designada Relatora, Dep. Lauriete (PSC-ES) 
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25/03/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Devolvida sem Manifestação.  

03/04/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Designado Relator, Dep. Carlos Souza (PSD-AM)  
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PROJETO DE LEI, Nº 1.950 DE 2011 
Autor: Amauri Teixeira - PT/BA 

 

Cria o controle da produção e consumo de agrotóxicos por 
meio de vigilância eletrônica e sanitária.  

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º É criado o Sistema Nacional de Controle de Agrotóxicos, envolvendo a produção, comercialização, 
dispensação e a prescrição de uso agrícola e agroindustrial, assim como os demais tipos de movimentação 
previstos pelos controles sanitários, que notificará de forma compulsória qualquer contaminação por 
agrotóxicos. 

Art. 2º Todo e qualquer agrotóxico produzido, dispensado ou vendido no território nacional será controlado 
por meio do Sistema Nacional de Controle de Agrotóxicos. 

Parágrafo único. O controle aplica-se igualmente às prescrições técnicas, agrícolas e veterinárias. 

Art. 3º O controle será realizado por meio de sistema de identificação exclusivo dos produtos, prestadores 
de serviços e usuários, com o emprego de tecnologias de captura, armazenamento e transmissão eletrônica 
de dados. 

§ 1º Os produtos e seus distribuidores receberão identificação específica baseada em sistema de captura 
de dados por via eletrônica, para os seguintes componentes do Sistema Nacional de 

Controle de Agrotóxicos: 

I – fabricante (autorização de funcionamento, licença estadual e alvará sanitário municipal dos 
estabelecimentos fabricantes); 

II – fornecedor (atacadistas, varejistas, exportadores e importadores de Agrotóxicos); 

III – comprador (inclusive estabelecimentos requisitantes de produtos não prescritos em receitas com 
múltiplos produtos); 

IV – produto (produto prescrito ou dispensado e sua quantidade); 

V – unidades de transporte/logísticas; 

VI – consumidor/produtor rural e/ou industrial; 

VII – prescrição de uso (inclusive produtos não prescritos numa receita com múltiplos produtos); 

VIII – técnico agrícola, agrônomo e engenheiro florestal (inscrição no conselho de classe dos profissionais 
prescritores). 

§ 2º Além dos listados nos incisos do § 1º deste artigo, poderão ser incluídos pelo órgão de vigilância 
sanitária federal outros componentes ligados à produção, distribuição, importação, exportação, 
comercialização, prescrição e uso de agrotóxicos. 

Art. 4º Passa a ser obrigatório a revisão da autorização para uso e produção de Agrotóxicos a cada cinco 
anos. 

Art. 5º O órgão de vigilância sanitária federal competente implantará e coordenará o Sistema Nacional de 
Controle de Agrotóxicos. 

Parágrafo único. O órgão definirá o conteúdo, a periodicidade e a responsabilidade pelo recebimento e 
auditoria dos balanços das transações comerciais necessários para o controle de que trata o art. 3º desta 
Lei. 

Art. 6º O órgão de vigilância sanitária federal competente implantará o sistema no prazo gradual de 3 (três) 
anos, sendo a inclusão dos componentes referentes ao art. 3º desta Lei feita da seguinte forma: 

I - no primeiro ano, os referentes aos incisos I e II do § 1º; 

II - no segundo ano, os referentes aos incisos III, IV e V do § 1º; 
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III - no terceiro ano, os referentes aos incisos VI, VII e VIII do § 1º. 

Art. 7º O órgão de vigilância sanitária federal competente estabelecerá as listas de agrotóxicos de venda 
livre, de venda sob controle de uso e retenção da prescrição e de venda sob estrita responsabilidade do 
técnico agrícola responsável, sem retenção de prescrição de uso. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Agrotóxico, defensivo agrícola ou agroquímico é um produto usado para exterminar pragas ou doenças que 
causam danos às plantações. Existem diversos tipos de agrotóxicos que agem sobre plantas daninhas e 
insetos. O problema é que eles fazem mal à saúde humana e poluem o solo. 

O uso negligente de agrotóxicos tem causado diversas vítimas fatais, além de abortos, fetos com má-
formação, suicídios, câncer, dermatoses e outras doenças. Segundo a OMS, há 20.000 óbitos/ano em 
consequência da manipulação, inalação e consumo indireto de pesticidas, nos países em desenvolvimento, 
como o Brasil. Já foram registrados casos de transmissão de leucemia para o feto, por mulheres que 
estiveram em contato com agrotóxicos durante a gravidez. 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o uso intenso de agrotóxicos levou à 
degradação dos recursos naturais - solo, água, flora e fauna -, em alguns casos de forma irreversível, 
levando a desequilíbrios biológicos e ecológicos. 

Além de agredir o ambiente, a saúde também pode ser afetada pelo excesso destas substâncias. Quando 
mal utilizados, os agrotóxicos podem provocar três tipos de intoxicação: aguda, subaguda e crônica. 

Na aguda, os sintomas surgem rapidamente. Na intoxicação subaguda, os sintomas aparecem aos poucos: 
dor de cabeça, dor de estômago e sonolência. Já a intoxicação crônica, pode surgir meses ou anos após a 
exposição e pode levar a paralisias e doenças, como o câncer. 

Por essas razões, a produção e a comercialização de agrotóxicos devem ser feitas com rígida observância 
das exigências previstas na legislação pertinente, a fim de evitar ou minimizar os danos à saúde das 
pessoas. Caso contrário, justifica-se plenamente que o crime previsto pelo art. 15 da Lei n.º 7.802/89 seja 
considerado hediondo, dada a gravidade e lesividade que carrega consigo. 

São as razões pelas quais rogamos o apoio dos nobres Pares a esta iniciativa legislativa que prevê dotar 
para o manuseio de agrotóxicos procedimento semelhante aos medicamentos controlados. 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=514390 

Data de Apresentação: 09/08/2011  

Ementa: Cria o controle da produção e consumo de agrotóxicos por meio de vigilância eletrônica e 
sanitária.  

Indexação: Criação, Sistema Nacional de Controle de Agrotóxicos, normas, produção, comercialização, 
utilização, acondicionamento, trânsito, produto, implantação, coordenação, vigilância sanitária 

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

Regime de Tramitação: Ordinária 

 

 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 24 

Tramitação: 
 

09/08/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 1950/2011, pelo Deputado Amauri Teixeira (PT-BA), que: "Cria o 
controle da produção e consumo de agrotóxicos por meio de vigilância eletrônica e sanitária".  

09/08/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 10/08/2011  

19/08/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de  

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e  

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

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

Regime de Tramitação: Ordinária 

19/08/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 20/08/11 PÁG 43599 COL 02. 

31/08/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

01/09/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Recebimento pela CAPADR.  

14/09/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Marcos Montes (DEM-MG)  

15/09/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 16/09/2011)  

29/09/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

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

17/05/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CAPADR, pelo Deputado Marcos Montes (PSD-MG). 

Parecer do Relator, Dep. Marcos Montes (PSD-MG), pela rejeição. 

13/06/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - 
10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Vista ao Deputado Zé Silva.  

18/06/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Devolução de Vista (Dep. Zé Silva).   

03/07/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Apresentação do Voto em Separado n. 1 CAPADR, pelo Deputado Zé Silva (PDT-MG).   

10/07/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Apresentação do Voto em Separado n. 2 CAPADR, pelo Deputado Zé Silva (PDT-MG). 

05/09/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - 
10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta pelo Relator. 

09/10/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  
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Apresentação do Requerimento n. 266/2012, pelos Deputados Zé Silva (PDT-MG) e Moreira 
Mendes (PSD-RO), que: "Requer a realização de Audiência Pública na Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural para discutir o Projeto de Lei nº 1.950, de 2011, 
que dispõe sobre a criação de um sistema nacional de monitoramento e controle de agrotóxicos". 

20/03/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - 
10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Aprovado o Parecer contra os votos dos Deputados Bohn Gass, Marcon e Anselmo de Jesus, 
apresentou voto em separado o Deputado Zé Silva. 

21/03/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

26/03/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural Publicado no DCD de 27/03/2013, Letra A.  

27/03/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Sujeito a arquivamento, nos termos do art. 133 do RICD. Prazo para apresentação de recurso, nos 
termos do § 1º do art. 58 do RICD (5 sessões ordinárias a partir de 01/04/2013).  

03/04/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Recurso contra apreciação conclusiva de comissão (Art. 58, § 1º c/c art. 132, § 2º, 
RICD) n. 191/2013, pelo Deputado Amauri Teixeira (PT-BA), que: "Recurso contra parecer 
terminativo da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural sobre o 
Projeto de Lei nº 1950/2011". 
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PROJETO DE LEI, Nº 1.008 DE 2011 
Autor: Sandro Alex - PPS/PR 
 

Altera o Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, para 
garantir integralmente os preços mínimos básicos, além do 
ressarcimento dos custos de limpeza, secagem, sobretaxa e 
tarifa de armazenamento, classificação, reclassificação análise, 
embalagem e ICMS dos produtos agrícolas. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O artigo 5º do Decreto-lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo terceiro: 

“Art. 5º................................................................................................ 

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

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

§ 2º..................................................................................................... 

§ 3º A publicação dos preços mínimos garante aos beneficiários desta Lei a sua percepção integral, além do 
ressarcimento dos custos de limpeza, secagem, sobretaxa e tarifa de armazenamento, classificação, 
reclassificação, análise, embalagem e ICMS.” 

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

 

 

Justificativa: 
 

A Política Geral de Preços Mínimos - PGPM é uma importante ferramenta para garantir renda ao produtor 
rural e oferta da produção para a sociedade. Além disso, a subvenção do governo é necessária em 
determinado momento para garantir a transferência do excedente de uma região para outra, principalmente 
para os produtos sensíveis à elevação do custo de transferência. 

O estudo de autoria de Mauro Osaki e de Mário Otávio Batalha, apresentado no 47º Congresso da 
Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural – SOBER em 2009, além de outros 
estudos, reportam os benefícios da PGPM no setor produtivo. 

A agricultura é um setor muito sensível às decisões políticas ligadas a macroeconomia e ao comportamento 
microeconômico dos seus agentes econômicos. O crescimento econômico internacional e nacional, as 
políticas fiscal, monetária e cambial estão entre os fatores que interferem direta e indiretamente na 
rentabilidade do setor agrícola. 

Por outro lado, o comportamento do produtor tem uma relação direta com a percepção efetiva que ele tem 
da remuneração da sua atividade, sendo que o setor agrícola convive com ciclos de sazonalidade e preço. 
Essas condições podem influenciar substancialmente a remuneração do produtor, o que faz com que haja a 
necessidade da intervenção do governo para garantir a renda do agricultor e a oferta de produção em 
determinados períodos e regiões. 

A Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), cujos primórdios remontam à década de 30, visa 
proteger a rentabilidade do produtor rural no 

período de excedente de oferta agrícola. A fixação do preço mínimo antecipado serve como parâmetro de 
orientação aos agricultores para a alocação de recursos. 

A evolução histórica brasileira das políticas agrícola e de preços mínimos pode ser dividida em quatro fases: 
1) fase da agricultura primitiva; 2) fase da modernização da agricultura; 3) fase de transição da agricultura; e 
4) fase da agricultura sustentável. 
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A primeira fase abrange o período entre 1930 e 1965quando foram criadas diversas instituições como: o 
Conselho Nacional do Café (CNC), em 1931; o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), em 1933; a Carteira de 
Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil (CREAI), em 1943; e a Carteira de Financiamento da 
Produção (CFP), então responsável pela gestão da PGPM. 

A segunda fase, entre 1965 e 1985 registrou mudanças na política agrícola do País, com medidas de 
reformulação e regulamentação da PGPM e da criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). Além 
disso, foi marcada pelo uso, em alta escala, de subsídios ao crédito e, em algumas ocasiões, da própria 
PGPM como mola propulsora à expansão da fronteira agrícola na produção de grãos para as regiões de 
cerrados, com os projetos POLOCENTRO e PRODECER. Nessa época foi editado o Decreto-Lei nº. 79, de 
19 de dezembro de 1966, que estabeleceu normas para a fixação de preços mínimos e execução das 
operações de financiamento e aquisição de produtos agropecuários. 

A terceira fase, de 1985 a 1995, foi marcada pela decisão do governo federal de eliminar o subsídio ao 
crédito. Além disso, o período foi marcado por diversos planos de estabilização econômica, pelo processo 
de abertura comercial, pela redução da oferta de crédito oficial, pela redução de subsídio implícito nas taxas 
de juros do crédito, pela utilização mais intensa da PGPM 

para subsidiar o custo de transporte e pela escalada no endividamento do setor rural. 

A última fase, dita da “agricultura sustentável”, teve início em 1995. Caracteriza-se por ações do governo 
que tentam solucionar o problema do endividamento rural através da securitização. Paralelamente, 
observou-se a estabilização interna dos preços com a implantação do Plano Real, a ampliação da abertura 
comercial e a criação de novos instrumentos para a política agrícola – menos intervencionista e mais 
orientada para o mercado –, como o Prêmio de Escoamento de Produtos (PEP) e o Contrato de Opções. 

A obrigação legal decorrente do Decreto-Lei nº 79, de 1966, de execução anual da PGPM e a divulgação 
dos indicadores de sua formulação ajudam os produtores rurais - notadamente os pequenos agricultores 
familiares - a tomarem decisões estratégicas a respeito do que plantar. 

O seu artigo 5º estabelece como são definidos, anualmente, os preços mínimos pelo Conselho Monetário 
Nacional – CMN - levando em conta os diversos fatores que influem nas cotações dos mercados interno e 
externo, além dos custos de produção com base em proposta encaminhada ao Ministério da Fazenda pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA. No entanto, essa prática, adotada desde 1966, 
não atende plenamente aos produtores. 

O preço mínimo não cobre a totalidade das despesas inerentes às atividades agrícola, pecuária e 
extrativista. De fato, a CONAB, além de observar o preço mínimo previamente publicado pelo MAPA, vem 
ressarcindo as despesas de sobretaxa e tarifa de armazenamento, classificação, reclassificação, análise, 
embalagem e ICMS incidente sobre a produção. Mas ficam de fora, sob a inteira responsabilidade dos 
produtores, as despesas de limpeza e secagem. Essa é a razão da frustração quando recebem o preço 
mínimo em face do desconto dos custos dos serviços de limpeza e secagem, 

despesas que igualmente os oneram quando se encarregam de executá-los, diretamente (ou mediante a 
contratação de terceiros), por não lhes serem ressarcidas. 

Essa é a razão pela qual apresentamos o presente projeto que beneficia duplamente aos produtores rurais: 
tanto por fixar em lei os serviços cujos custos terão direito ao ressarcimento – atualmente fixado por 
legislação infralegal - quanto por ampliar o rol desses serviços, incluindo o ressarcimento das despesas de 
limpeza e secagem indispensáveis à sua atividade. 

O aprimoramento da Política Geral de Preços Mínimos-PGPM , cobrindo integralmente os custos de 
produção é a única forma de garantir renda para que os produtores, notadamente os pequenos agricultores 
familiares, possam manter seus filhos com dignidade. 

Nesse sentido, peço o irrestrito apoio dos ilustres pares na aprovação deste projeto de lei. 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=498081 
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Data de apresentação: 12/04/2011 

Ementa: Altera o Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, para garantir integralmente os preços 
mínimos básicos, além do ressarcimento dos custos de limpeza, secagem, sobretaxa e tarifa de 
armazenamento, classificação, reclassificação, análise, embalagem e ICMS dos produtos agrícolas.  

Indexação: Alteração, decreto-lei federal, normas, definição, preço mínimo, produto agrícola, 
ressarcimento, valor, custos, limpeza, secagem, armazenamento, classificação, reclassificação, 
embalagem, ICMS. 

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

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

12/04/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 1008/2011, pelo Deputado Sandro Alex (PPS-PR), que: "Altera o 
Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, para garantir integralmente os preços mínimos 
básicos, além do ressarcimento dos custos de limpeza, secagem, sobretaxa e tarifa de 
armazenamento, classificação, reclassificação análise, embalagem e ICMS dos produtos 
agrícolas.".  

12/04/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 13/04/11 PÁG 17127 COL 01.  

04/05/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de  

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural;  

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

04/05/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 05/05/2011  

Publicação do despacho no DCD do dia 05/05/11 PÁG 21782 COL 02.  

09/05/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

10/05/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Recebimento pela CAPADR.  

31/05/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Alceu Moreira (PMDB-RS)  

01/06/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 02/06/2011)  

14/06/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) 

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

30/05/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CAPADR, pelo Deputado Alceu Moreira (PMDB-RS). 
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Parecer do Relator, Dep. Alceu Moreira (PMDB-RS), pela aprovação. 

04/07/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - 
10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Vista ao Deputado Nilson Leitão.  

04/07/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Devolução de Vista (Dep. Nilson Leitão).   

12/12/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Apresentação da Complementação de Voto, CVO 1 CAPADR, pelo Dep. Alceu Moreira  

12/12/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - 
10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Parecer com Complementação de Voto, Dep. Alceu Moreira (PMDB-RS), pela aprovação, com 
emenda.  Aprovado por Unanimidade o Parecer com Complementação de Voto.  

17/12/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

17/12/2012 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Recebimento pela CFT.  

20/12/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural publicado no DCD de 21/12/12, Letra A. 

02/04/2013 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Designado Relator, Dep. Lucio Vieira Lima (PMDB-BA)  

03/04/2013 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 04/04/2013)  
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PROJETO DE LEI, Nº 7.416 DE 2010 
Origem: Projeto de Lei do Senado nº 348/2007 

Autor: Valdir Raupp- PMDB /RO  

 

Inclui a carne suína na pauta de produtos amparados pela 
Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), nos termos 
do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, e da Lei nº 
8.427, de 27 de maio de 1992. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º A Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) compreende o apoio à comercialização da carne 
suína, nos termos do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, e da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 
1992. 

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

 

 

Justificativa: 
 

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos termos do 
art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei do Senado nº 348, de 2007, de autoria do Senador Valdir 
Raupp, constante dos autógrafos em anexo, que “Inclui a carne suína na pauta de produtos amparados pela 
Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), nos termos do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 
1966, e da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992”. 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=479250  

Data de Apresentação: 28/05/2010 

Ementa: Inclui a carne suína na pauta de produtos amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos 
(PGPM), nos termos do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, e da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 
1992. 

Indexação:  Inclusão, Política de Garantia de Preços Mínimos, comercialização, carne, suíno. 

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

Regime de Tramitação:  Prioridade 

 

 

Tramitação: 
 

28/05/2010 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  
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Recebido o Ofício n. 935/2010, do Senado Federal, a fim de ser submetido à revisão da Câmara 
dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei do Senado nº 348, 
de 2007, de autoria do Senador Valdir Raupp, constante dos autógrafos em anexo, que "Inclui a 
carne suína na pauta de produtos amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), 
nos termos do Decreto-Lei n° 79, de 19 de dezembro de 1966, e da Lei n° 8.427, de 27 de maio de 
1992".  

28/05/2010 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 7416/2010, pelo Senado Federal, que: "Inclui a carne suína na 
pauta de produtos amparados pela Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), nos termos do 
Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, e da Lei nº 8.427, de 27 de maio de 1992".  

01/06/2010 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Finanças e 
Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)  

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

Regime de Tramitação: Prioridade  

07/06/2010 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD de 08/06/10 PÁG 25822 COL 02.  

08/06/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Recebimento pela CAPADR.  

17/06/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Zonta (PP-SC)  

18/06/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 21/06/2010)  

30/06/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

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

08/11/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CAPADR, pelo Deputado Zonta (PP-SC). 

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

17/11/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - 
10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Vista conjunta aos Deputados Moacir Micheletto e Silas Brasileiro.  

17/11/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Devolução de Vista (Dep. Moacir Micheletto e Dep. Silas Brasileiro).  

01/12/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - 
10:00 Reunião Deliberativa Ordinária 

Aprovado por Unanimidade o Parecer.  

02/12/2010 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Recebimento pela CFT.  

02/12/2010 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

06/12/2010 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural publicado no DCD de 07/12/10, PÁG 49150 COL 02, Letra A. 

15/12/2010 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  
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Designado Relator, Dep. Andre Vargas (PT-PR)  

04/03/2011 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Reabertura de Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 10/03/2011)  

23/03/2011 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

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

16/09/2011 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Devolvida sem Manifestação.  

22/09/2011 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Designado Relator, Dep. Jerônimo Goergen (PP-RS)   

21/11/2011 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 1 CFT, pelo Dep. Jerônimo Goergen 

Parecer do relator, Dep. Jerônimo Goergen , pela compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária. 

19/03/2012 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Devolvido ao Relator, Dep. Jerônimo Goergen, para atualização da Legislação orçamentária.   

30/05/2012 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT) 

Apresentação do Parecer do Relator n. 2 CFT, pelo Deputado Jerônimo Goergen (PP-RS).  

Parecer do relator, Dep. Jerônimo Goergen, pela compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária. 

31/10/2012 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta a requerimento do deputado Cláudio Puty. 

03/04/2013 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Aprovado por Unanimidade o Parecer.  

04/04/2013 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Recebimento pela CCJC.  

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

Parecer recebido para publicação.  
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PROJETO DE LEI, Nº 3.530 DE 2008 
Autor: Mendonça Prado - DEM /SE 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de tampa 
especial de segurança, pelos fabricantes, em embalagens de 
produtos químicos, de limpeza e de remédios. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Os fabricantes de produtos químicos, de produtos de limpeza, em geral, e de medicamentos, ficam 
proibidos de comercializá-los de forma diferente daquela que garante o armazenamento do seu produto em 
recipientes que sejam fechados com tampas especiais de segurança. 

Art. 2º As referidas tampas, cuja embalagem contenha produtos químicos, de limpeza ou quaisquer outros 
de uso doméstico, devem conter um mecanismo especial que dificulte sua abertura já que, se ingeridos, 
podem provocar graves danos à saúde. 

Art. 3º As embalagens referidas nos parágrafos acima devem ser à prova de crianças e de pessoas que 
possuam debilidade ou incapacidade mental que não lhe garanta o discernimento para dirimir sobre a 
nocividade do produto contido nesses recipientes. 

Art. 4º Cabe ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade – INMETRO determinar as 
especificações técnicas que as embalagens em questão devem seguir, visando proporcionar o máximo de 
segurança e complexidade na abertura dos referidos produtos. 

Parágrafo único. O INMETRO terá o prazo de 6 (seis) meses para regulamentar as especificações técnicas 
que os fabricantes deverão seguir na fabricação de seus produtos. 

Art. 5º Considera-se empresa ou fabricante a pessoa jurídica que, legalmente registradas, produza os 
produtos químicos, produtos de limpeza e medicamentos nesta mencionados. 

Art. 6º O fabricante que não se adaptar à presente norma terá sua licença de funcionamento caçada. 

Art. 7º Além das sansões acima dispostas, os fabricantes também serão responsabilizados penal e 
civilmente pelos danos causados à pessoa que ingerir um produto que esteja fora dos padrões 
determinados pelo INMETRO. 

Art. 8º A partir da publicação da presente lei revogam-se quaisquer disposições em contrário. 

Art. 9º A presente lei entrará em vigor à partir da data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Substâncias nocivas à saúde são embaladas sem a menor preocupação com a segurança. Crianças e 
pessoas incapazes mentais acabam por ingerir o seu conteúdo indiscriminadamente, sem a mínima noção 
de que podem estar correndo grande risco de morte. Com o intuito de abolir a ocorrência desse tipo de 
acidente doméstico é que o presente projeto de lei vem a ser apresentado. 

Essa preocupação, apesar de muitos apenas a ignorarem, aumenta a cada dia, e, mesmo com inúmeros 
regulamentos e normas versando sobre o tema, os produtores colocam à venda esse tipo de produto sem 
ter a devida atenção. Comercializa sem qualquer preocupação e prudência colocando em risco a 
integridade física de mais e mais cidadãos. 

Atenção maior deve ser despendida ao incapaz, nos termos da legislação brasileira, seja ele um indivíduo 
com incapacidade civil, seja ele um indivíduo com incapacidade mental. 

As crianças são as principais vítimas fatais desse acidente tão comum. São elas que, enquanto desbravam 
os enigmas desse mundo novo do qual começam a fazer parte, acabam por ingerir um produto que salta 
aos olhos por ser de cor diferente, ter odor diferente e etc. 
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Como não ser atraído por tamanha novidade? Como resistir a algo novo que está à sua frente, tangível, 
pronto para ser explorado? 

Ela não tem formação mental suficiente para saber que aquilo, apesar de tantos atrativos, pode lhe fazer 
muito mal. Não pode dirimir e não tem o conhecimento suficiente para saber que aquele líquido cheiroso, 
aquela bolinha colorida, não lhe trará nenhum benefício e nem saciará sua vontade. Sendo assim, devemos 
primar pela integridade de nossas crianças e, também, de nossos doentes mentais. 

Para tanto, a presente lei versará sobre a obrigatoriedade da adoção dessas medidas e também sobre a 
punição, seja penal ou civil, que será cominada aos produtores que desrespeitarem o que venha a ser 
aprovado e convertido em Lei. Assim, a impunidade será combatida e, em contrapartida, diminuiremos os 
índices de acidentes domésticos envolvendo incapazes e os produtos nocivos. 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=398967 

Data de Apresentação : 10/06/2008  

Ementa : Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de tampa especial de segurança, pelos fabricantes, 
em embalagens de produtos químicos, de limpeza e de remédios.  

Indexação : Obrigatoriedade, fabricante, produto químico, produto de limpeza, medicamento, 
acondicionamento, produto, segurança, criança, pessoa portadora de deficiência, deficiente mental, 
(Inmetro), especificação, normas técnicas, embalagem, penalidade, infrator, cassação, licença, 
funcionamento, responsabilidade penal, reponsabilidade civil, danos, vítima.  

Forma de Apreciação : Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação : Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

10/06/2008 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei pelo Deputado Mendonça Prado (DEM-SE).  

13/06/2008 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Às Comissões de Defesa do Consumidor; Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio 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   

13/06/2008 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Encaminhamento de Despacho de Distribuição à CCP para publicação.  

17/06/2008 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD 18 06 08 PAG 27413 COL 02.   

18/06/2008 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Recebimento pela CDC.  

18/06/2008 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Designado Relator, Dep. Fernando de Fabinho (DEM-BA)  

19/06/2008 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  
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Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 20/06/2008)  

03/07/2008 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

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

06/11/2008 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 1 CDC, pelo Dep. Fernando de Fabinho   

06/11/2008 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Parecer do Relator, Dep. Fernando de Fabinho (DEM-BA), pela aprovação deste.   

03/12/2008 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Retirado de pauta pelo Relator.  

03/12/2008 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Devolvido ao Relator, Dep. Fernando de Fabinho (DEM-BA)  

17/03/2009 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Designado Relator, Dep. Elizeu Aguiar (PTB-PI)  

13/05/2009 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 2 CDC, pelo Dep. Elizeu Aguiar   

13/05/2009 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Parecer do Relator, Dep. Elizeu Aguiar (PTB-PI), pela aprovação deste, e da Emenda 1/2008 da 
CDC, com substitutivo.   

14/05/2009 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões ordinárias a partir de 15/05/2009)  

27/05/2009 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

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

03/06/2009 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Retirado de pauta pelo Relator.  

05/08/2009 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Vista conjunta aos Deputados Dr. Nechar e Julio Semeghini  

11/08/2009 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Prazo de Vista Encerrado  

19/08/2009  Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Retirado de pauta pelo Relator.  

21/08/2009  Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Devolvido ao Relator, Dep. Elizeu Aguiar (PTB-PI)  

14/10/2009 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 3 CDC, pelo Dep. Elizeu Aguiar  

04/11/2009 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Discutiram a Matéria: Dep. Ana Arraes (PSB-PE) e Dep. Celso Russomanno (PP-SP).  

04/11/2009 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Aprovado o Parecer com Complementação de Voto.  

04/11/2009 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Apresentação da Complementação de Voto, CVO 1 CDC, pelo Dep. Elizeu Aguiar  

04/11/2009 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  
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Parecer com Complementação de Voto, Dep. Elizeu Aguiar (PTB-PI), pela aprovação deste, e da 
Emenda 1/2008 da CDC, com substitutivo  

25/11/2009 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

25/11/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Recebimento pela CDEIC.  

25/11/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Recebimento pela CDEIC.  

30/11/2009 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor publicado no DCD de 
01/12/09, Letra A.  

08/12/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Jairo Carneiro (PP-BA)  

09/12/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 10/12/2009)  

03/02/2010 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

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

06/04/2010 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Devolvida sem Manifestação.  

14/04/2010 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Uldurico Pinto (PHS-BA)  

28/01/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Devolvida sem Manifestação.   

31/01/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publicação 
no DCD do dia 01/02/2011 - Suplemento ao nº 14.  

03/02/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apresentação do REQ 50/2011, pelo Dep. Mendonça Prado, que solicita o desarquivamento de 
proposição.  

15/02/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA )  

Desarquivado nos termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o despacho exarado no 
REQ-50/2011.  

16/03/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Dr. Carlos Alberto (PMN-RJ)   

18/03/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Reabertura do Prazo para Emendas ao Projeto - Art. 166 do RICD (5 sessões ordinárias a partir de 
21/03/2011)   

05/04/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

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

14/07/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CDEIC, pelo Deputado Dr. Carlos Alberto (PMN-RJ).  

Parecer do Relator, Dep. Dr. Carlos Alberto (PMN-RJ), pela rejeição deste, e da Emenda 1/2008 da 
CDC.   
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Devolvido ao Relator, Dep. Dr. Carlos Alberto (PMN-RJ)   

02/08/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CDEIC, pelo Deputado Dr. Carlos Alberto (PMN-RJ).  

Parecer do Relator, Dep. Dr. Carlos Alberto (PMN-RJ), pela rejeição deste, da Emenda nº 1/2008, 
apresentada na Comissão de Defesa do Consumidor, e da Emenda nº 1/2011, apresentada na 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.  

10/08/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Retirado de pauta de Ofício.  

17/08/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Retirado de pauta de Ofício.  

Designado Relator Substituto, Dep. José Augusto Maia (PTB-PE)   

15/12/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 2 CDEIC, pelo Deputado José Augusto Maia (PTB-PE). 

Parecer do Relator, Dep. José Augusto Maia (PTB-PE), pela rejeição deste, da Emenda 1/2008 
apresentada na Comissão de Defesa do Consumidor, da Emenda 1/2011 apresentada na 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e do Substitutivo apresentado na 
Comissão de Defesa do Consumidor. 

14/03/2012 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) - 09:30 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta pelo Relator.  

21/03/2012 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta, de ofício.   

28/03/2012 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) - 09:30 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta, de ofício.   

18/04/2012 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Discutiram a Matéria: Dep. João Maia (PR-RN) e Dep. José Augusto Maia (PTB-PE).  

Aprovado por Unanimidade o Parecer.  

19/04/2012 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Recebimento pela CCJC.  

19/04/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

20/04/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Recebido o Of. n. 77/2012-CDEIC, comunicando que o PL n. 3.30/2008 recebeu pareceres 
divergentes na CDEIC e na CDC.  

08/05/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Transfira-se ao Plenário a competência para apreciar o Projeto de Lei n. 3.530/2008, porquanto se 
configurou a hipótese do art. 24, inciso II, alínea "g", do RICD. Publique-se. Oficie-se. 

14/05/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apense-se a este(a) o(a) PL-3707/2012.   

03/04/2013 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Designado Relator, Dep. Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) 
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PROJETO DE LEI, Nº 3.336 DE 2008 
Autor: Luís Carlos Heinze – PP/RS 

 

Altera a Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, para incentivar a 
produção de biocombustível para o consumo do próprio 
produtor rural e de associados de cooperativas agropecuárias. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, passa a vigorar acrescido de §§ 4º e 5º, com a 
seguinte redação: 

"Art. 1º  

§ 4º A exigência de Registro Especial estabelecida neste artigo não se 
aplica ao produtor rural que produza biocombustível quando destinado a 
seu consumo próprio, ou por cooperativa agropecuária, quando destinado 
exclusivamente ao consumo por seus associados. (NR)” 

§ 5º É vedada a comercialização de biocombustível produzido nos termos 
do § 4º deste artigo. (NR)” 

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 11.116, de 2005, passa a vigorar acrescido de um § 7º, com a seguinte redação: 

“§ 7º Não incidirão a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins sobre o 
volume de biocombustível produzido por produtor rural, quando destinado a 
seu consumo próprio, ou por cooperativa agropecuária, quando destinado 
ao consumo por seus associados. (NR)” 

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

 

 

Justificativa: 
 

O biocombustível é um insumo muito importante na composição do custo das atividades agropecuárias. 
Assim sendo, é fundamental que se busque reduzir a despesa do produtor rural com esse combustível. 

Ressalte-se, ainda, que a redução dos custos agrícolas é importante não apenas para os produtores rurais, 
mas para toda a sociedade. 

O consumo de óleo diesel pelo setor agropecuário alcança a cifra de 5,6 bilhões de litros anuais. De 1980 
para os dias de hoje, o consumo, nesse setor, dobrou, como fruto do maior dinamismo das atividades, maior 
área plantada e maior índice de mecanização das lavouras. Somente para a produção de soja, milho, arroz 
e trigo é superior a 2 bilhões litros por ano. Dados oficiais mostram que, na matriz energética do setor 
agropecuário, o óleo diesel foi responsável, em 2005, por 56,7% da energia consumida (frente à lenha: 
26,1%; eletricidade: 16,1%; e outras fontes: 1,1%). 

O grande volume de óleo utilizado na produção agrícola, conquanto absolutamente necessário, gera 
grandes quantidades de gases que agravam o efeito estufa, o que provoca o aquecimento do planeta. 
Dessa forma, a substituição desse combustível fóssil por um biocombustível produzido a partir de biomassa 
renovável, como o biodiesel, proporcionará, indubitavelmente, grandes benefícios ambientais. 

A proposta legislativa ora apresentada autoriza os produtores rurais a produzirem biodiesel para consumo 
próprio, dentro de suas propriedades e as cooperativas agropecuárias a o produzirem para consumo por 
seus associados, em ambos os casos, sem o Registro Especial junto à Receita Federal. Além disso, propõe, 
para esses casos, a não incidência de tributos federais indiretos relativos à comercialização desse 
biocombustível. 
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Com isto, será dada maior autonomia aos produtores rurais, isoladamente ou organizados em sociedades 
cooperativas, para produzirem parte do combustível utilizado em suas atividades, a partir de matérias-
primas que eles mesmos produzem, evitando-se, também, o trânsito desnecessário de combustíveis das 
áreas rurais para as refinarias e destas, de volta para as áreas rurais. 

Ademais, tal medida proporcionará redução dos custos de produção, com reflexos positivos na renda do 
produtor e, mesmo, possível redução no preço dos alimentos e das matérias-primas oriundas do meio rural, 
uma vez que o combustível é importante parcela do custo de produção agrícola. 

Em razão dos grandes benefícios econômicos, sociais e ambientais que podem advir desse Projeto, 
pedimos aos nobres membros desta  

Casa apoio a esta iniciativa parlamentar. 

 

Deputado LUIS CARLOS HEINZE 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=392410 

Data de Apresentação : 28/04/2008  

Ementa:  Altera a Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, para incentivar a produção de biocombustível para 
o consumo do próprio produtor rural e de associados de cooperativas agropecuárias.  

Indexação:  Alteração, legislação tributária federal, isenção fiscal, (PIS-PASEP), (COFINS), produtor rural, 
produção, biodiesel, biocombustível, consumo próprio, associado, associação rural, cooperativa 
agropecuária. 

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

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
28/04/2008 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei pelo Deputado Luis Carlos Heinze (PP-RS).   

07/05/2008 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Às Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Minas e Energia; 
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 
RICD) Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II Regime de 
Tramitação: Ordinária   

07/05/2008 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Encaminhamento de Despacho de Distribuição à CCP para publicação.  

08/05/2008 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD de 09/05/08 PÁG 19858 COL 02   

12/05/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Recebimento pela CAPADR.  

29/05/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Homero Pereira (PR-MT)  
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30/05/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 02/06/2008)  

24/06/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

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

02/07/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 1 CAPADR, pelo Dep. Homero Pereira   

02/07/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Parecer do Relator, Dep. Homero Pereira (PR-MT), pela aprovação, com substitutivo.   

09/07/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Luiz Carlos Setim (DEM-PR)  

26/08/2008  Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 2 CAPADR, pelo Dep. Luiz Carlos Setim   

26/08/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Parecer do Relator, Dep. Luiz Carlos Setim (DEM-PR), pela aprovação, com substitutivo.   

27/08/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões ordinárias a partir de 28/08/2008)  

10/10/2008 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Prorrogação de prazo até 14/10/2008.  

14/10/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

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

29/10/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Aprovado por Unanimidade o Parecer.  

05/11/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Encaminhamento de Parecer à CCP para publicação.  

05/11/2008 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Recebimento pela CME.  

05/11/2008 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

06/11/2008 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Designado Relator, Dep. Ernandes Amorim (PTB-RO)  

07/11/2008 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 10/11/2008)  

13/11/2008 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural publicado no DCD 14 11 09 PAG 51878 COL 01, Letra A.   

27/11/2008 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

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

12/03/2009 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 1 CME, pelo Dep. Ernandes Amorim   

12/03/2009 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  
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Parecer do Relator, Dep. Ernandes Amorim (PTB-RO), pela aprovação, na forma do Substitutivo 
aprovado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, com 
subemenda.   

01/04/2009 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Aprovado por Unanimidade o Parecer.  

03/04/2009 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Encaminhamento de Parecer à CCP para publicação - Ofício n° 53/2009-CME.  

03/04/2009 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

03/04/2009 - Comissão de Finanças e Tributação  (CFT)  

Recebimento pela CFT.  

08/04/2009 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Minas e Energia publicado no DCD de 
09/04/09, Letra B.  

14/04/2009 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Designado Relator, Dep. Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR)   

15/04/2009 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 16/04/2009)   

29/04/2009 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

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

07/04/2010 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1, pelo Deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), que: 
"Parecer do Relator, Dep. Rodrigo Rocha Loures (pendente de análise)". Inteiro teor  

Parecer do relator, Dep. Rodrigo Rocha Loures, pela não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto, do Substitutivo da Comissão de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural e da Subemenda da Comissão de Minas e Energia; e, no 
mérito, pela aprovação do Projeto, nos termos do Substitutivo da CAPADR e da Subemenda da 
CME.  

31/01/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publicação 
no DCD do dia 01/02/2011 - Suplemento ao nº 14.  

22/02/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apresentação do REQ 480/2011, pelo Dep. Luis Carlos Heinze, que solicita o desarquivamento de 
proposição.  

24/02/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) 

Desarquivado nos termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o despacho exarado no 
REQ-480/2011.  

11/04/2011 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Designado Relator, Dep. Odair Cunha (PT-MG)   

13/04/2011 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Reabertura do Prazo para Emendas ao Projeto - Art. 166 do RICD (5 sessões ordinárias a partir de 
14/04/2011)   

27/04/2011 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

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



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 42 

01/09/2011 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Devolvida sem Manifestação. 

22/09/2011 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Designado Relator, Dep. Reinhold Stephanes (PMDB-PR). 

15/12/2011 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 2 CFT, pelo Deputado Reinhold Stephanes (PSD-PR).  

Parecer do relator, Dep. Reinhold Stephanes, pela não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação 
financeira e orçamentária do Projeto, na forma do Substitutivo da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural com a Subemenda da Comissão de Minas e 
Energia; e, no mérito, pela aprovação do Projeto, na forma do Substitutivo da CAPADR, com a 
Subemenda da CME. 

12/12/2012 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Vista ao Deputado Afonso Florence.  

17/12/2012 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Devolução de Vista (Dep. Afonso Florence).  

02/04/2013 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Designado Relator, Dep. Giovani Cherini (PDT-RS)  

 

 


