
 
 

 
Departamento do Agronegócio 

 
 

AgroLegis 
 
 
 

Federal 
 
 
 

Acompanhamento de 
Legislações 

 
 
 
 
 

18 de setembro de 2013 
Edição 132 

 
 
 

Documento Interno 
 



 0 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
 

Presidente: Paulo Skaf 

 

 

 

 

Departamento do Agronegócio 

 

Diretor Titular: Benedito da Silva Ferreira 

 

Diretores: 

Divisão de Insumos: Mario Sergio Cutait 

Divisão de Produtos de Origem Vegetal: Laodse Denis de Abreu Duarte 

Divisão de Produtos de Origem Animal: Francisco Turra 

Divisão de Cafés, Confeitos, Trigo e Panificação: Nathan Herszkowicz 

 

 

Gerente: Antonio Carlos Costa 

 

Equipe Técnica: 

Anderson dos Santos 

Fabiana Cristina Fontana 

Lhais Sparvoli Cardoso da Silva  

Maria de Lourdes Rillo 

 

Apoio Institucional: Rachel Colsera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 1 

Índice: 
 

Meio Ambiente 

PROJETO DE LEI, Nº 6.330 DE 2013_____________________________02 
 

Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para dispor sobre a recomposição das Áreas de Preservação 
Permanente com o plantio de espécies frutíferas de valor econômico e dentro dos critérios e exigências 
estabelecidos. 
 

PROJETO DE LEI, Nº 1.274 DE 2011_____________________________04 
 

Institui o Programa Nacional de Compensação por Serviços Ambientais e o Fundo Federal de Pagamento 
por Serviços Ambientais, e dá outras providências. 

 

Rótulos 

PROJETO DE LEI, Nº 767 DE 2011_______________________________11 
 

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

 
PROJETO DE LEI, Nº 2.539 DE 2011_____________________________15 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 2 

PROJETO DE LEI, Nº 6.330 DE 2013 
Autor: Afonso Hamm - PP/RS 

 

Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para dispor 
sobre a recomposição das Áreas de Preservação Permanente 
com o plantio de espécies frutíferas de valor econômico e 
dentro dos critérios e exigências estabelecidos. 

 

Art. 1º O § 13 do art. 61-A, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, passa a vigorar acrescido do seguinte 
inciso VI: 

“Art. 61-A. ....................................................................... 

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

§ 13. ................................................................................ 

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

VI – plantio de espécies frutícolas arbustivas ou arbóreas, nativas ou 
exóticas, empregando-se as normas técnicas para a Produção Integrada de 
Frutas (PIF) estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e   
Abastecimento.” (NR) 

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

 

 

Justificativa: 
 

A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que instituiu o novo Código Florestal Brasileiro, autorizou diferentes 
formas de recomposição de Áreas de Preservação Permanente (APPs), dentre elas o plantio ou a condução 
da regeneração natural de espécies nativas, e o plantio intercalado de nativas com exóticas em até 50% da 
área total a ser recomposta, neste caso apenas nos imóveis com área de até quatro módulos fiscais.  

Este Projeto de Lei intenta ampliar o leque de alternativas para o produtor rural, permitindo a recomposição 
das APPs com o plantio de espécies frutícolas nativas ou exóticas, necessariamente de porte arbustivo ou 
arbóreo, e exclusivamente com o emprego de normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento para o sistema de Produção Integrada de Frutas — PIF. 

A Produção Integrada de Frutas busca a produção de frutas com qualidade e de forma econômica, com 
respeito ao ambiente, à saúde do consumidor e do produtor, por meio da minimização do uso de 
agroquímicos e da integração de práticas de manejo do solo e da planta. 

Partindo-se das normas básicas estabelecidas pela Organização Internacional de Controle Biológico (OILB), 
cada país adapta estas normas às suas condições regionais, levando-se em conta que devem ser 
respeitados os limites estabelecidos e as restrições em termos de uso de agroquímicos e práticas culturais.  

Anualmente o conjunto de normas técnicas é reavaliado e, sempre que necessário, modificações são 
introduzidas e divulgadas aos produtores na forma de manuais para cada cultura.  

Por meio deste Projeto de Lei, permitindo-se a recomposição das APPs com o plantio de espécies frutíferas 
de valor econômico e dentro dos critérios e exigências nele estabelecidos, estar-se-á garantindo, 
simultaneamente, a preservação do solo e da água, em benefício da geração de renda pelo produtor rural.  

Por essas razões, peço aos nobres Parlamentares o apoio à proposição que trago a apreciação de Vossas 
Excelências.  

 

Sala das Sessões, em de de 2013. 

Deputado AFONSO HAMM 
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Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=591717 

Data de Apresentação:  11/09/2013 

Ementa:  Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para dispor sobre a recomposição das Áreas de 
Preservação Permanente com o plantio de espécies frutíferas de valor econômico e dentro dos critérios e 
exigências estabelecidos. 

Indexação: Alteração, Novo Código Florestal, recomposição, área de preservação permanente, plantio, 
espécie frutífera. 

 

 

Tramitação: 
 

11/09/2013 - PLENÁRIO (PLEN) 

Apresentação do Projeto de Lei n. 6330/2013, pelo Deputado Afonso Hamm (PP-RS), que: "Altera a 
Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para dispor sobre a recomposição das Áreas de Preservação 
Permanente com o plantio de espécies frutíferas de valor econômico e dentro dos critérios e 
exigências estabelecidos". 
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PROJETO DE LEI, Nº 1.274 DE 2011 
Autor: Onofre Santo Agostini - DEM/SC 

 

Institui o Programa Nacional de Compensação por Serviços 
Ambientais e o Fundo Federal de Pagamento por Serviços 
Ambientais, e dá outras providências.  

 

O Congresso Nacional decreta:  

 

Art. 1° Esta Lei institui o Programa Nacional de Co mpensação por Serviços Ambientais e cria o Fundo 
Federal de Compensação por Serviços Ambientais, visando incentivar a preservação, a recuperação e a 
melhoria da qualidade de vida no País. 

Art. 2º Para os efeitos desta lei, consideram-se: 

I - serviços ambientais: as funções ecossistêmicas desempenhadas pelos sistemas naturais que resultam 
em condições adequadas à melhor qualidade de vida, nas seguintes modalidades: 

a) Serviços de aprovisionamento: serviços que resultam em bens ou produtos ambientais com valor 
econômico, obtidos diretamente pelo uso e manejo sustentável dos ecossistemas; 

b) Serviços de suporte e regulação: serviços que mantêm os processos ecossistêmicos e as condições dos 
recursos ambientais naturais, de modo a garantir a integridade dos seus atributos para as presentes e 
futuras gerações; 

II - compensação por serviços ambientais: a retribuição, monetária ou não, pelas atividades de preservação, 
conservação, manutenção, proteção, restabelecimento, recuperação e melhoria dos ecossistemas que 
geram serviços ambientais, amparados por programas específicos; 

III - pagador de serviços ambientais: quem provê o pagamento dos serviços ambientais nos termos do inciso 
II, podendo ser entidade pública ou privada; 

IV - beneficiário da compensação por serviços ambientais: quem preserva, conserva, mantém, protege, 
restabelece, recupera e/ou melhora os ecossistemas no 

âmbito de planos e programas específicos, com direito ao pagamento previsto no inciso II. 

Art. 3º São diretrizes da Política Nacional de Compensação por Serviços 

Ambientais: 

I - compensar os responsáveis por serviços ambientais como instrumento de promoção do desenvolvimento 
sustentável; 

II - o restabelecimento, recuperação, proteção, preservação, manutenção ou melhoramento de áreas 
prioritárias para conservação da biodiversidade ou para preservação da beleza cênica; 

III - o reconhecimento da contribuição da agricultura familiar, pesca artesanal, povos indígenas e 
comunidades tradicionais para a conservação ambiental; 

IV - prioridade para áreas sob maior risco ambiental; 

V - a promoção da gestão de áreas prioritárias para conservação dos solos, água e biodiversidade, além de 
atividades de uso sustentável; 

VI - fomento às ações humanas voltadas para a promoção e manutenção de serviços ambientais. 

Art. 4º Para os fins desta Lei e observadas as diretrizes nela dispostas, poderão ser utilizados os seguintes 
instrumentos: 

I - planos e programas de compensação por serviços ambientais; 

II - captação, gestão e transferência de recursos, monetários ou não, públicos ou privados, destinados ao 
pagamento dos serviços ambientais; 

III - assistência técnica e capacitação voltada para a promoção dos serviços ambientais; 
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IV - inventário de áreas potenciais para a promoção de serviços ambientais; 

V - Cadastro Nacional de Compensação por Serviços Ambientais, contendo, no mínimo: 

a) Delimitação da área territorial com os dados de todas as áreas contempladas; 

b) Indicação dos serviços ambientais prestados e dos planos, programas e projetos do Programa Nacional 
de Compensação por Serviços Ambientais atendidos. 

Art. 5º Fica criado o Programa Nacional de Compensação por Serviços Ambientais - PNCSA, com o objetivo 
de implementar, em âmbito nacional, o pagamento das atividades humanas de preservação, conservação, 
manutenção, proteção, restabelecimento, recuperação e melhoria dos ecossistemas que geram serviços 
ambientais, mediante os seguintes Subprogramas: 

I - Subprograma Unidades de Conservação; 

II - Subprograma Formações Vegetais; 

III - Subprograma Água. 

Parágrafo único. É vedada a vinculação de uma mesma área de prestação de serviços ambientais a mais 
de um subprograma previsto neste artigo. 

Art. 6º São requisitos gerais para participar do Programa Nacional de Compensação por Serviços 
Ambientais: 

I - enquadramento e habilitação em projeto específico visando garantir a prestação dos serviços ambientais; 

II - comprovação do uso e ocupação regular do imóvel a ser contemplado no âmbito do PNCSA; e 

III - formalização de instrumento contratual específico. 

Art. 7º Nos procedimentos de elegibilidade dos Projetos, o interessado deverá comprovar seu vínculo 
inequívoco com o bem ambiental objeto do pleito, de forma a evitar pagamento indevido ou duplicidade de 
pagamento sobre o mesmo objeto. 

§ 1º O Projeto deverá demonstrar: 

a) Com relação ao bem ambiental, sua essencialidade dentro do bioma em que está inserido, assim como a 
importância da sua função ecológica; 

b) Com relação ao prestador do serviço, sua condição social, quando se tratar de pessoa física, e os atos 
constitutivos, na hipótese de pessoa jurídica; 

c) Com relação ao serviço, sua relevância, através dos aspectos comparativos entre a importância da sua 
prestação e as características do seu entorno, assim como os resultados positivos e o ganho ambiental 
efetivo auferido com o serviço ambiental; 

§ 2º Para efeitos da compensação de que trata esta Lei e aplicados os critérios previstos no parágrafo 
anterior, os projetos serão enquadrados nas classes I, II e 

III, situando-se nas duas primeiras, prioritariamente, os proprietários rurais que atendam ao disposto no art. 
3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. 

Art. 8º A forma de pagamento aos beneficiários e o valor da compensação serão estabelecidos pelo 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), ouvidos os demais órgãos que compõem o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA (Lei nº 6.938/81, art. 6º). 

Art. 9º O pagamento da compensação será imediatamente suspenso sempre que seu beneficiário 
descumprir qualquer cláusula do projeto a que se obrigou ou pratique atos lesivos ao meio ambiente. 

Art. 10 O Subprograma Unidades de Conservação (art. 5º, I), tem por finalidade gerir ações de pagamento, 
atendendo as seguintes situações: 

I - residentes no interior de unidades de conservação de uso sustentável e de proteção integral nas formas 
previstas em lei; 

II - pessoas físicas ou jurídicas proprietárias de reservas particulares do patrimônio natural; e 

III - proprietários rurais residentes na zona de amortecimento de unidades de conservação ou corredores 
ecológicos. 

Parágrafo único. Os candidatos a esse Subprograma devem atender a diretriz de conservação ou 
recuperação de áreas prioritárias para fins de conservação da biodiversidade. 
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Art. 11 O Subprograma Formações Vegetais (art. 5º, II) visa gerir ações de compensação, prioritariamente, 
aos agricultores familiares, comunidades tradicionais, povos indígenas e assentados de reforma agrária, 
atendidas as seguintes diretrizes: 

I - recomposição ou restauração de áreas degradadas com espécies nativas, florestais ou não; 

II - conservação da biodiversidade em áreas consideradas prioritárias para o fluxo gênico das espécies da 
fauna e flora; 

III - preservação da beleza cênica relacionada ao desenvolvimento cultural e do turismo ecológico: 

IV - formação e melhoria de corredores ecológicos entre áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade; e 

V - vedação à conversão de áreas florestais para uso agrícola ou pecuária. 

Art. 12 O Subprograma Água (art. 5º, III) tem por finalidade gerir ações de compensação aos ocupantes de 
áreas situadas em bacias ou sub-bacias hidrográficas, preferencialmente em áreas de recarga de aquíferos 
e mananciais de baixa disponibilidade e qualidade hídrica, atendidas as seguintes diretrizes e prioridades: 

I - bacias ou sub-bacias abastecedoras de sistemas públicos de fornecimento de água para consumo 
humano ou contribuintes de reservatórios; 

II - diminuição de processos erosivos, redução de sedimentação, aumento da infiltração de água no solo, 
melhoria qualitativa e quantitativa de água, constância no regime de vazão e redução da poluição; 

III - bacias com déficit de cobertura vegetal em áreas de preservação permanente; e 

IV - bacias onde estejam implementados os instrumentos de gestão previstos na Lei nº 9.433, de 08 de 
janeiro de 1997. 

Art. 13 Fica criado o Fundo Federal de Compensação por Serviços Ambientais - FFCSA, de natureza 
contábil, para financiar as ações do PNCSA, segundo os critérios estabelecidos nesta Lei e em seu 
regulamento. 

Art. 14 Constituem recursos do FFCSA: 

I - dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais; 

II - três por cento da distribuição mensal da compensação financeira prevista no art. 1º da Lei nº 8.001, de 
13 de março de 1990; 

III - recursos decorrentes de acordos, contratos, convênios ou outros instrumentos congêneres celebrados 
com órgãos ou entidades da administração pública federal, estadual ou municipal; 

IV - doações de entidades nacionais e agências bilaterais e multilaterais de cooperação internacional ou, na 
forma do regulamento, de outras pessoas físicas ou jurídicas; 

V - três por cento dos recursos oriundos da compensação financeira prevista no § 2º do art. 2º da Lei nº 
8.001, de 13 de março de 1990; 

VI - cinquenta por cento dos recursos resultantes da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, 
instituída pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (art. 17-B); 

VI - empréstimos de instituições financeiras nacionais ou internacionais. 

Art. 15 O Poder Executivo manterá um Sistema de Informações Gerenciais para fins de controle, 
monitoramento e avaliação dos serviços ambientais, assim como um Cadastro Nacional de Compensação 
por Serviços Ambientais, em que deverão ser registrados todos os projetos aprovados pelo PNCSA. 

Art. 16 Os arts. 1º e 2º da Lei n° 8.001, de 13 de março de 1990, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

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

III - dois por cento ao Ministério do Meio Ambiente; 

IV - dois por cento ao Ministério de Minas e Energia; 

V - três por cento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 
1969, e restabelecido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991; 
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VI - três por cento ao Fundo Federal de Compensação por Serviços 
Ambientais.’(NR) 

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

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

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

III - 7% (sete por cento) para o Ministério de Minas e Energia, a serem 
integralmente repassados ao Departamento Nacional de Produção Mineral 
– DNPM, que destinará 2% (dois por cento) desta cota-parte à proteção 
mineral em regiões mineradoras, por intermédio do Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA; 

IV - 3% (três por cento) para o Fundo Federal de Compensação por 
Serviços Ambientais. 

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

Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

O projeto institui o Programa Nacional de Compensação por Serviços Ambientais (PNCSA) e o Fundo 
Federal de Compensação por Serviços Ambientais (FFCSA), objetivando incentivar os proprietários rurais a 
promoverem, no âmbito de suas propriedades, ações destinadas à preservação ambiental. 

Por muito tempo, o legislador brasileiro pretendeu proteger o meio ambiente apenas penalizando seus 
detratores. Atualmente, sobretudo em face da ineficiência da legislação repressiva, torna-se indispensável 
recorrer a outros mecanismos que subsidiem o combate à degradação ambiental. Não basta punir o 
agressor. É conveniente aliar a isso estratégias que também premiem os que agem corretamente, de modo 
a fortalecer o contingente dos que propugnam pela defesa de nossas riquezas naturais e por melhor 
qualidade de vida das atuais e próximas gerações. Essa é a intenção do projeto. 

A ideia, relativamente recente, não nasceu no Brasil. Teria surgido na Costa Rica, no final do Século 
passado, mediante a criação de tributo específico para remunerar os proprietários de terras preservadas, 
migrando-se depois para outras partes do Planeta, como México e EUA. Entre nós, o sistema ainda 
engatinha. Mas já é adotado em diferentes Estados, como Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
São Paulo e Espírito Santo. 

Óbvio que não há consenso sobre esse tipo de estratégia. Há quem entenda que não se deve pagar por 
isso, já que todos devem cumprir a legislação ambiental, de modo a assegurar a preservação de nossas 
riquezas naturais. Outros o veem como alternativa eficaz, especialmente por conciliar a defesa ambiental 
com a geração de renda. De qualquer forma, o modelo pode funcionar como importante atrativo para 
aumentar o exército de aliados no combate à degradação ambiental, tarefa hoje restrita praticamente ao 
governo e a alguns idealistas engajados em organizações não governamentais. 

No plano financeiro, o programa seria viabilizado mediante a instituição de Fundo específico, constituído, 
basicamente, com recursos orçamentários e de parcelas oriundas da compensação financeira destinada à 
União pelo uso de recursos hídricos, minerais e referentes aos royalties decorrentes da exploração de 
petróleo e gás natural, da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, de convênios entre as entidades 
estatais e de doações de pessoas físicas, jurídicas e de organismos nacionais ou internacionais voltados 
para a defesa do meio ambiente. 

Nesse sentido, o projeto propõe alterações nas Leis 6.938, de 31 de agosto de 1981; 9.648, de 27 de maio 
de 1998; 8.001, de 13 de março de 1990 e 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que cuidam do rateio da 
compensação financeira derivada do uso dos recursos hídricos, minerais e dos royalties do petróleo. 

A iniciativa adota como referência a legislação vigente no Estado de Santa Catarina, especialmente a Lei nº 
15.133, de janeiro de 2010, resultante do projeto governamental nº 0423/09, que utilizamos parcialmente, 
com as devidas adaptações. 
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Embora o assunto esteja em debate há algum tempo nesta Casa, onde várias proposições já tramitam, 
esperamos que o presente projeto reascenda a discussão sobre a matéria, merecendo, dos nobres Pares, o 
aperfeiçoamento necessário. 

 

Sala das Sessões, de Maio de 2011. 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=501368  

Data de Apresentação: 10/05/2011  

Ementa: Institui o Programa Nacional de Compensação por Serviços Ambientais e o Fundo Federal de 
Pagamento por Serviços Ambientais, e dá outras providências.  

Explicação da Ementa: Altera a Lei nº 8.001, de 1990.  

Indexação: Criação, Programa Nacional de Compensação por Serviços Ambientais, Fundo Federal de 
Pagamento por Serviços Ambientais, pagamento, preservação, conservação, proteção, recuperação, 
ecossistema, composição, requisitos, participação, projeto. _Alteração, Lei da Compensação Financeira de 
Recursos Minerais Renováveis, destinação, percentual, compensação, recursos minerais, Fundo Federal de 
Pagamento por Serviços Ambientais. 

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

Regime de tramitação: Ordinária  

 

 

Tramitação: 
 

10/05/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 1274/2011, pelo Deputado Onofre Santo Agostini (DEM-SC), 
que: "Institui o Programa Nacional de Compensação por Serviços Ambientais e o Fundo Federal de 
Pagamento por Serviços Ambientais, e dá outras providências".  

10/05/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD de 11/05/11 PAG 22754 COL 01.  

Publicação inicial no DCD do dia 11/05/2011  

23/05/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; 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 

23/05/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 24/05/2011  

24/05/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

24/05/2011 Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  
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Recebimento pela CAPADR.  

24/05/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento n. 1838/2011, pelos Deputados Arnaldo Jardim (PPS-SP) e outros, 
que: "Requer a apensação dos Projetos de Lei nº 1326, de 2011, nº 1274, de 2011 e nº 740, de 
2011 ao Projeto de Lei 792, de 2007".  

25/05/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apense-se a este(a) o(a) PL-1326/2011. 

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

Designado Relator, Dep. Ronaldo Caiado (DEM-GO)  

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)  

08/06/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Indeferido o REQ 1838/11, conforme despacho do seguinte teor: "Indefiro, nos termos do art. 142, 
parágrafo único, do RICD, o pedido formulado no Requerimento n. 1.838/2011, porquanto já há 
pronunciamento, em apreciação conclusiva, de duas comissões incumbidas de examinar o mérito 
do Projeto de Lei n. 792, de 2007. Publique-se. Oficie-se.".  

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

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

03/04/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Devolvida sem Manifestação. 

08/04/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Junji Abe (PSD-SP)  

12/04/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Devolvida sem Manifestação.  

23/04/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Heuler Cruvinel (PSD-GO) 

08/05/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Devolvida sem Manifestação.  

Designado Relator, Dep. Moreira Mendes (PSD-RO) 

16/07/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CAPADR, pelo Deputado Moreira Mendes (PSD-RO). 

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CAPADR, pelo Deputado Moreira Mendes (PSD-RO). 

Parecer do Relator, Dep. Moreira Mendes (PSD-RO), pela aprovação deste e pela rejeição do PL 
1326/2011, apensado. 

07/08/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - 
10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta pelo Relator.  

28/08/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - 
10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta pelo Relator. 

11/09/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - 
10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta pelo Relator.  

17/09/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  
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Apresentação da Complementação de Voto, CVO 1 CAPADR, pelo Dep. Moreira Mendes 

Parecer com Complementação de Voto, Dep. Moreira Mendes (PSD-RO), pela aprovação deste, 
com 5 emendas, e pela rejeição do PL 1326/2011, apensado.  
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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)  

05/06/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 2 CDC, pelo Deputado Carlos Souza (PSD-AM). 

Parecer do Relator, Dep. Carlos Souza (PSD-AM), pela aprovação. 

10/07/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária 

 Retirado de pauta a pedido do Deputado César Halum. 

13/08/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Devolvido ao Relator, Dep. Carlos Souza (PSD-AM)  

14/08/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 3 CDC, pelo Deputado Carlos Souza (PSD-AM). 

Parecer do Relator, Dep. Carlos Souza (PSD-AM), pela aprovação, com emendas. 

21/08/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária 

 Retirado de pauta pelo Relator. 

28/08/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária 

Vista ao Deputado Ricardo Izar. 

03/09/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Prazo de Vista Encerrado 

11/09/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária 

Discutiram a Matéria: Dep. Ricardo Izar (PSD-SP), Dep. Severino Ninho (PSB-PE), Dep. Reguffe 
(PDT-DF) e Dep. Francisco Chagas (PT-SP).  

Parecer com Complementação de Voto, Dep. Carlos Souza (PSD-AM), pela aprovação, com 
emendas.  

11/09/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Apresentação da Complementação de Voto, CVO 1 CDC, pelo Dep. Carlos Souza  

11/09/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária 

 Aprovado o Parecer com Complementação de Voto.  
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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. 

Existem três categorias de corantes permitidas pela legislação para uso em alimentos, os “corantes 
naturais”, “corante caramelo” e os “corantes artificiais”. 
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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.  

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. 
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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 

 

 

Tramitação: 
 

19/10/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  
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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 

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)  
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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)  

05/07/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CMADS, pelo Deputado Ricardo Tripoli (PSDB-SP). 

Parecer do Relator, Dep. Ricardo Tripoli (PSDB-SP), pela aprovação deste e da Emenda 1/2012 da 
CMADS, com emenda. 

07/08/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Discutiu a Matéria o Dep. Ricardo Tripoli (PSDB-SP).  

Vista à Deputada Marina Santanna. 

13/08/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Prazo de Vista Encerrado  

14/08/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta, de ofício.  

21/08/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta, de ofício. 

28/08/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Discutiram a Matéria: Dep. Marco Tebaldi (PSDB-SC), Dep. Penna (PV-SP) e Dep. Valdir Colatto 
(PMDB-SC).  

Retirado de pauta, de ofício.  

28/08/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Voto em Separado n. 1 CMADS, pela Deputada Marina Santanna (PT-GO). 

04/09/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Discutiu a Matéria o Dep. Ricardo Tripoli (PSDB-SP).  

Discutiu a Matéria o Dep. Valdir Colatto (PMDB-SC).  

Discutiu a Matéria o Dep. Dr. Paulo César (PSD-RJ).  

Discutiu a Matéria o Dep. Sarney Filho (PV-MA).  

Discutiu a Matéria o Dep. Penna (PV-SP).  
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Discutiu a Matéria a Dep. Marina Santanna (PT-GO).  

Adiada a discussão, em virtude do encerramento da reunião a pedido do Presidente da Câmara dos 
Deputados. 

11/09/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Discutiram a Matéria: Dep. Ricardo Tripoli (PSDB-SP) e Dep. Marina Santanna (PT-GO).  

Aprovado o Parecer contra o voto do Deputado Marina Santanna. Apresentou voto em separado a 
Deputada Marina Santanna.  

12/09/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

13/09/2013 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Recebimento pela CDEIC.  

17/09/2013 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Guilherme Campos (PSD-SP)  


