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PROJETO DE LEI Nº 4.394, DE 2008 
Dep. Davi Alcolumbre - DEM /AP 

 

Acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências, estabelecendo condições relativas à 
comercialização dos produtos que especifica. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 31-A: 

“Art. 31-A. Quando da comercialização de hortaliças, frutas, carnes, ovos, leite ou mel, além dos aspectos 
referidos no art. 31 desta Lei, deverão ser asseguradas aos consumidores as seguintes informações: 

I – identificação do produtor e da unidade de produção agropecuária, especificando sua localização ou, no 
caso de produto importado, o país de origem; 

II – data em que ocorreu a colheita do produto vegetal, o abate do animal, a coleta, a ordenha ou outra 
informação cabível, relativa à obtenção do produto, conforme o caso; 

III – caso agrotóxicos tenham sido utilizados no processo produtivo ou no tratamento pós-colheita, informar-
se-á a data em que ocorreu a última aplicação de cada um desses insumos, identificados pelos respectivos 
nomes técnicos, e os intervalos de carência recomendados; 

IV – no caso de produto originário de animais tratados com carrapaticidas, larvicidas, antibióticos ou outros 
medicamentos de uso veterinário, informar-se-à a data em que ocorreu a última aplicação de cada um 
desses insumos, identificados pela respectiva denominação comum, e os intervalos de carência 
recomendados. 

§ 1º Quando da comercialização no atacado dos produtos referidos no caput deste artigo, ou na sua venda 
direta à indústria, as informações deverão constar de documento que acompanhará cada lote homogêneo 
de produto. 

§ 2º Quando da comercialização no varejo dos produtos referidos no caput deste artigo, as informações 
deverão ser afixadas em local visível e de modo a possibilitar a identificação, pelo consumidor, dos produtos 
a que se referem. 

§ 3º Nos casos em que os insumos referidos no caput deste artigo não forem empregados, ou em se 
tratando de produto orgânico, nos termos da Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, tais condições 
deverão ser informadas. (NR)” 

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

 

 

Justificativa: 
 

O advento do Código de Defesa do Consumidor – CDC — Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
aprovada pelo Congresso Nacional —, definiu os parâmetros de um dos direitos e garantias fundamentais 
do cidadão brasileiro, lavrado no art. 5º, inciso XXXII da Constituição Federal, nos seguintes termos: “o 
Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. 

Dessa forma, o ordenamento jurídico nacional passou a respaldar o direito do consumidor brasileiro. Em 
conseqüência, as reivindicações populares passaram a ser canalizadas com maior eficiência e as respostas 
às demandas fluíram com maior rapidez, nos âmbitos administrativo e judicial. 

No que concerne à oferta e apresentação de produtos comercializados, o art. 31 do CDC estabelece, de 
forma abrangente, que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, 
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre 
os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”. 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 3 

Entretanto, nos últimos anos têm sido registrados graves problemas que ameaçam a saúde do consumidor, 
tais como: a contaminação de alimentos por resíduos de substâncias químicas, agrotóxicos, antibióticos e 
outros medicamentos de uso veterinário. 

O emprego abusivo de insumos agropecuários tem despertado a preocupação de pesquisadores e técnicos 
e pode fazer com que as exportações brasileiras sofram restrições no mercado internacional. Matéria 
publicada em 25 de junho de 2008, no jornal Gazeta do Povo, de Curitiba (PR), revela que, nos últimos 
nove anos, o uso de “venenos agrícolas” praticamente dobrou no Estado do Paraná. Com lamentável 
freqüência, a imprensa noticia a constatação de resíduos de carrapaticidas, larvicidas, antibióticos e outros 
contaminantes, em produtos de origem animal. 

O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, implementado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, em parceria com secretarias estaduais de saúde, tem revelado dados alarmantes: em 
amostras de hortaliças e frutas coletadas em diversas Unidades da Federação, encontraram-se resíduos de 
agrotóxicos em níveis superiores ao máximo admissível, e também a presença de substâncias de uso não 
permitido no País ou no cultivo daquelas espécies. 

Objetivando defender os interesses dos consumidores de produtos agropecuários — especialmente 
daqueles em que se verificam freqüentes problemas de contaminação —, apresentamos o presente projeto 
de lei à consideração desta Casa. Esperamos que, com o acréscimo ao CDC do art. 31-A, o consumidor 
tenha acesso a informações relevantes e possa sentir-se seguro. E mais: quando constatada a 
impropriedade do alimento para o consumo, se possa identificar e responsabilizar a quem de direito: seja o 
produtor, o importador, o distribuidor do produto, ou o responsável técnico. 

Dada a relevância da proposta contida neste projeto de lei, esperamos contar com o apoio dos nobres 
parlamentares para a sua rápida aprovação. 

 

 

 

Informações complementares: 
 

Site para consulta na Câmara dos Deputados :  

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=417994 

Data de Apresentação: 26/11/2008  

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

Regime de tramitação:  Ordinária  

Ementa: Acrescenta artigo à Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do 
consumidor e dá outras providências, estabelecendo condições relativas à comercialização dos produtos 
que especifica.  

Explicação da Ementa: Assegura aos consumidores informações sobre as hortaliças, frutas, carnes, ovos, 
leite ou mel comercializados.  

Indexação: Alteração, Código de Defesa do Consumidor, critérios, comercialização, alimento humano, fruta, 
ovo, leite, informações, consumidor, identificação, produtor, data, colheita, abate, coleta, utilização, 
agrotóxico, medicamento veterinário, antibiótico,  

 

 

Tramitação: 
 

26/11/2008 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei pelo Deputado Davi Alcolumbre (DEM-AP).   
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11/12/2008 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Às Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; 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   

11/12/2008 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Encaminhamento de Despacho de Distribuição à CCP para publicação.  

18/12/2008 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD de 19/12/08 PÁG 61438 COL 01.   

22/12/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Recebimento pela CAPADR.  

5/3/2009 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Waldemir Moka (PMDB-MS)  

6/3/2009 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 09/03/2009)  

18/3/2009 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

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

8/4/2009 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Devolvida sem Manifestação.  

14/4/2009 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Leandro Vilela (PMDB-GO)  

22/4/2009 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Devolvida sem Manifestação.  

28/4/2009 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Humberto Souto (PPS-MG)  

18/5/2009 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Devolvida sem Manifestação.  

29/5/2009 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Cezar Silvestri (PPS-PR)  

18/6/2009 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Devolvida sem Manifestação.  

15/7/2009 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Benedito de Lira (PP-AL)  

10/3/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Devolvida sem Manifestação.  

10/3/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Odílio Balbinotti (PMDB-PR)  

12/5/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CAPADR, pelo Deputado Odílio Balbinotti (PMDB-
PR).(íntegra)   

12/5/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Parecer do Relator, Dep. Odílio Balbinotti (PMDB-PR), pela aprovação.(íntegra)   
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19/5/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Vista ao Deputado Anselmo de Jesus.   

19/5/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Devolução de Vista (Dep. Anselmo de Jesus).   

16/6/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Retirado de pauta pelo Relator.   

7/7/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Lira Maia (DEM-PA)  

16/11/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 2 CAPADR, pelo Deputado Lira Maia (DEM-PA  

16/11/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Parecer do Relator, Dep. Lira Maia (DEM-PA), pela rejeição  

24/11/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Aprovado por Unanimidade o Parecer.   

25/11/2010 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Recebimento pela CDC.   

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

Parecer recebido para publicação.  

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

Parecer recebido para publicação.   

30/11/2010 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural publicado no DCD de 01/12/10, Letra A.   

31/1/2011 - 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.(publicação)   

3/2/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Apresentação do REQ 67/2011, pelo Dep. Davi Alcolumbre, que solicita o desarquivamento de 
proposição.(íntegra)   

15/2/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Desarquivado nos termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o despacho exarado no 
REQ-67/2011.(íntegra)   

17/3/2011 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

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

18/3/2011 - Comissão de Defesa do Consumidor  (CDC)  

Reabertura do Prazo para Emendas ao Projeto - Art. 166 do RICD (5 sessões ordinárias a partir de 
21/03/2011)   
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PROJETO DE LEI Nº 1.299 , DE 2007 
Dep. Márcio França - PSB /SP 

 

Estabelece programa de certificação para o etanol e a 
participação governamental sobre a sua produção. 

 

 

Art. 1º A União estabelecerá programa de qualidade do álcool combustível com o objetivo de garantir a sua 
padronização, a qualidade e sustentabilidade da sua produção. 

Art. 2º Os critérios e os parâmetros para a certificação serão estabelecidos pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro – para a cadeia produtiva de cana de açúcar, 
observando-se as seguintes condições: 

I – leis trabalhistas, segurança e remuneração do trabalho; 

II – gestão ambiental; 

III – uso e reuso da água; 

IV – desmatamento e reflorestamento; 

V – técnicas de manejo e transporte; 

VI – aspectos físicos químicos do produto final. 

Art. 3º A certificação disporá sobre a participação de royalties governamentais em montante correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor da produção de etanol, a ser recolhido pelas usinas. 

Art. 4º O valor do royalty terá a seguinte distribuição: 

I – Cinqüenta por cento aos Estados onde ocorrer a produção do etanol; 

II – Quinze por cento aos Municípios onde ocorrer a produção do etanol; 

III - Sete inteiros e cinco décimos aos Municípios onde ocorrer a produção de cana de açúcar e que não 
possuem usinas de beneficiamento; 

III – Sete inteiros e cinco décimos aos Municípios que sejam afetados pelas operações de transporte, 
embarque e desembarque de etanol; 

III – Vinte por cento ao Ministério de Ciência e Tecnologia, para financiar programas de amparo à pesquisa 
científica e ao desenvolvimento tecnológico aplicados à industria do etanol. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias, a partir da data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

A conscientização das pessoas sobre os perigos do aquecimento global é a pressão que faltava para os 
países darem prioridade aos combustíveis alternativos, que ganharam programas específicos ao redor do 
mundo e colocaram no centro do debate a produção de etanol. A corrida mundial pelo etanol provocou uma 
explosão de investimentos no Brasil. 

Há 88 projetos de novas usinas em curso, com aporte estimado em US$ 17,7 bilhões, que elevarão a 
produção do país de 3,5 bilhões de litros em 2006 para 28 bilhões de litros por ano até 2010. 

As perspectivas para o mercado internacional também impressionam. Estudos apontam que, até 2010, a 
União Européia precisará importar 246 milhões de litros ao ano para consumo próprio. No Japão, a 
demanda será de 773 milhões de litros/ano; nos EUA , 407 milhões e na China, 71 milhões. 

O cenário para o etanol é promissor para o Brasil, que por quase três décadas foi o único país a adotar o 
combustível. Mas o país terá de se esforçar para manter o destaque que ocupa hoje na área de etanol, em 
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que disputa juntamente com os EUA a posição de maior produtor do mundo. Para manter-se como grande 
player o Brasil terá que superar alguns obstáculos que hoje inviabilizam o avanço das exportações de 
etanol. Entre eles, a padronização e certificação do álcool brasileiro, pois não basta ter o menor custo 
mundial de produção para ser competitivo no mercados global. 

A exportação brasileira de etanol começa a ser alvo de restrições comerciais: subsídios, tarifas, normas 
técnicas e barreiras ambientais e sociais. Há, por outro lado, uma demanda internacional de qualidade 
principalmente por parte do Japão e da EU. A EU já exige que os países exportadores de biocombustíveis 
certifiquem seus produtos e garantam tanto a qualidade quanto a sustentabilidade a produção. 

O presente projeto de lei permite ao Brasil adiantar-se a essas pressões e estabelecer parâmetros para a 
certificação do álcool combustível, pois o país precisa comprovar que o etanol não é produzido às custas da 
destruição de florestas e de más condições de trabalho. 

A certificação permitirá que as usinas padronizem a sua produção, alcancem o mercado mundial e 
comprovem que a produção é sustentável social e ambientalmente, o que ajudará a transformar o 
combustível em commodity, estimulando a venda ao mercado externo. 

Ente os itens a serem analisado e normatizados estão o respeito às leis trabalhistas, de saúde e segurança 
do trabalho, remuneração, gestão ambiental, uso e reuso da água, desmatamento, reflorestamento, 
técnicas de manejo, transporte e aspectos físico-químicos do álcool. O Objetivo é que as normas abranjam 
todos os elos da cadeia produtiva da cana-de-açúcar (propriedades, usinas, transporte e distribuição). 

Além de ajudar na criação de um mercado internacional, transformando o etanol em uma commodity, a 
padronização garantirá o abastecimento nos mercados interno e externo e evitará uma crise no futuro. 

Por outro lado, a cultura da cana causa efeitos devastadores sobre a terra onde é plantada. Daí a 
necessidade de se criar um royalty de 5% sobre o valor da produção de álcool dado que há uma 
degradação do meio ambiente e das condições de produção, pois a cana vai tomando o espaço de culturas 
também tradicionais, como as da laranja, do café, do milho e a pecuária. Além disso, há uma substituição de 
outras culturas mais estruturantes pela de cana-de-açúcar que vem crescendo nos últimos anos, com a 
maior demanda pelo álcool. Outro aspecto é o social, que também será prejudicado pela cultura da cana. 

Cinqüenta por cento da arrecadação dos royalties serão destinados ao Estado onde ocorrer a produção de 
etanol; quinze por cento ao município onde ocorrer a produção de etanol; os municípios onde há lavoura 
canavieira mas que não possuem usinas de beneficiamento receberão sete e meio por cento; os municípios 
afetados pelas operações de transporte, embarque e desembarque de etanol receberão 7,5% dos royalties. 

Além disso o projeto lei promove parcerias em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no setor ao destinar 
25% da arrecadação dos royalties para pesquisa e desenvolvimento. É indispensável o aumento dos 
investimentos em P& para tornar a cana-de-açúcar brasileira ainda mais competitiva. Mais do que exportar o 
biocombustível, o Brasil deve vender aos outros países o conhecimento e a tecnologia que detém na 
produção de etanol. 

É importante reforçar a necessidade de ampliar aportes em pesquisas para fazer frente aos avanços 
americanos. A ameaça que nós temos é o desafio da lignocelulose, um processo enzimático de produzir 
etanol a partir da celulose. A lignocelulse promete amplas possibilidades de produção de etanol a partir de 
bagaço-de-cana. 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=355011 

Data de Apresentação: 12/06/2007 

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

Regime de tramitação: Ordinária 

Ementa: Estabelece programa de certificação para o etanol e a participação governamental sobre a sua 
produção.
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Explicação da Ementa: Establece programa de qualidade do álcool combustível. 

Indexação: Programa, certificação, álcool etílico anidro combustível, combustível alternativo, padronização, 
qualidade, produção, critérios, (Inmetro), participação, usina, percentual, royalties, compensação financeira, 
distribuição, Estados, Municípios, Ministério de Ci ência e Tecnologia. 

 

 

Tramitação: 
 

12/6/2007 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei pelo Deputado Márcio França (PSB-SP).(íntegra)   

28/6/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Às Comissões de Minas e Energia; Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; 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 (íntegra)   

28/6/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Encaminhamento de Despacho de Distribuição à CCP para publicação.   

29/6/2007 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD 30 06 07 PAG 33530 COL 01.(publicação)   

2/7/2007 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Recebimento pela CME.   

3/7/2007 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Designado Relator, Dep. Arnaldo Jardim (PPS-SP)   

6/7/2007 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 09/07/2007)   

2/8/2007 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

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

11/9/2007 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 1 CME, pelo Dep. Arnaldo Jardim(íntegra)   

11/9/2007 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Parecer do Relator, Dep. Arnaldo Jardim (PPS-SP), pela aprovação, com emendas.(íntegra)   

26/9/2007 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Retirado de pauta a Requerimento aprovado do Relator.   

27/9/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Apense-se a este o PL-1943/2007.(íntegra)   

27/9/2007 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Devolvido ao Relator, Dep. Arnaldo Jardim (PPS-SP)   

26/11/2007 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 2 CME, pelo Dep. Arnaldo Jardim(íntegra)   

26/11/2007 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Parecer do Relator, Dep. Arnaldo Jardim (PPS-SP), pela rejeição deste, e do PL 1943/2007, 
apensado.(íntegra)   
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12/3/2008 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Retirado de pauta a Requerimento aprovado do Deputado Edmilson Valentim.   

28/5/2008 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Retirado de pauta a Requerimento aprovado do Deputado Edmilson Valentim.   

29/10/2008 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Vista ao Deputado Brizola Neto.   

4/11/2008 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Prazo de Vista Encerrado   

5/11/2008 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Devolvido ao Relator, Dep. Arnaldo Jardim (PPS-SP)   

25/11/2010 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 3 CME, pelo Deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP).(íntegra)   

25/11/2010 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Parecer do Relator, Dep. Arnaldo Jardim (PPS-SP), pela aprovação deste, e do PL 1943/2007, 
apensado, com substitutivo.(íntegra)   

26/11/2010 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões ordinárias a partir de 29/11/2010)   

9/12/2010 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

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

31/1/2011 - 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.(publicação)   

4/3/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Desarquivado nos termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o despacho exarado no 
REQ-603/2011.(íntegra)   

21/3/2011 - Comissão de Minas e Energia  (CME)  

Reabertura do Prazo para Emendas ao Projeto - Art. 166 do RICD (5 sessões ordinárias a partir de 
22/03/2011)   
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PROJETO DE LEI Nº 195 , DE 2011 
Dep.  Rebecca Garcia - PP /AM 

 

Institui o sistema nacional de redução de emissões por 
desmatamento e degradação, conservação, manejo florestal 
sustentável, manutenção e aumento dos estoques de carbono 
florestal (REDD+), e dá outras providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Esta Lei institui o sistema nacional de redução de emissões por desmatamento e degradação, 
conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal 
(REDD+), e dá outras providências. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei entende-se por: 

I – REDD+ - Redução de emissões de CO2 por meio da redução do desmatamento e da degradação e 
promoção da conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e aumento dos estoques de carbono 
florestal medido. 

II – fungibilidade: comparabilidade entre as emissões de diferentes setores e gases e a possibilidade de 
compensação entre eles; 

III – permanência: longevidade de um sumidouro de carbono e estabilidade de seus estoques; 

IV – vazamento: emissões de gases de efeito estufa ocorridas fora dos limites das ações propostas no 
âmbito do Sistema Nacional de REDD+ e que decorrem da execução destas ações; 

V – Emissões de referência (ER-REDD) valor de referência para as emissões de gases de efeito estufa 
medidas em toneladas de dióxido de carbono equivalente (t CO2-eq) definidas no nível nacional, estadual, 
municipal ou por setor que servem de base comparativa para determinação de redução ou aumento destas 
emissões; 

VI – Unidade de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (UREDD): unidade de 
medida correspondente a uma tonelada de dióxido de carbono equivalente (t CO2-eq) que deixou de ser 
emitida em relação às ER-REDD em razão de ações implementadas no contexto do Sistema Nacional de 
REDD+; 

VII – Certificado de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (CREDD): é um título 
de direito sobre bem intangível e incorpóreo, transacionável, após o devido registro junto ao órgão 
competente; 

VIII – Manejo e Desenvolvimento Florestal Sustentável: 

administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se 
os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e a conservação da biodiversidade, 
mediante a utilização de múltiplas espécies e o desenvolvimento de produtos e subprodutos madeireiros e 
não-madeireiros, bem como a utilização de bens e serviços de natureza florestal. 

Art. 3º O Sistema Nacional de REDD+ contempla: 

I – a redução das emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação 
florestal; 

II – a manutenção e aumento dos estoques de carbono das florestas nativas; 

III – o manejo e desenvolvimento florestal sustentável; 

IV – a valoração de produtos e serviços ambientais relacionados ao carbono florestal; 

V – o reconhecimento e a repartição dos benefícios decorrentes da implementação do Sistema. 

Parágrafo único. Excluem-se do Sistema Nacional de REDD+ ações relacionadas ao plantio de espécies 
exóticas. 
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Art. 4º O Sistema Nacional de REDD+ será implementado em consonância com a Política Nacional de 
Mudança do Clima, instituída pela Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, de forma integrada entre a 
União, os Estados e os Municípios e obedecerá aos seguintes princípios: 

I – as ações de REDD+ devem ser complementares e consistentes com as políticas, planos e programas 
florestais, de prevenção e controle do desmatamento e de conservação da biodiversidade, bem como aos 
instrumentos e acordos internacionais dos quais o Brasil seja signatário; 

II – existência e funcionamento de estruturas transparentes e eficazes de gestão florestal, observada a 
legislação correlata e a soberania nacional; 

III – respeito aos conhecimentos, direitos e modo de vida dos povos indígenas, populações tradicionais e 
agricultores familiares, incluindo o direito ao consentimento livre, prévio e informado, conforme definido em 
regulamento e considerando a legislação correlata e os acordos internacionais dos quais o Brasil seja 
signatário; 

IV – plena e efetiva participação dos diferentes segmentos da sociedade brasileira nas ações de REDD+, 
com ênfase nos povos indígenas, populações tradicionais e agricultores familiares, naquelas que afetem 
seus territórios e entorno, considerando e reconhecendo o papel e protagonismo destes na conservação 
dos ecossistemas naturais; 

V – compatibilidade das ações de REDD+ com a proteção e conservação dos ecossistemas naturais, dos 
serviços ambientais e da diversidade biológica, assegurando que essas ações: 

a) não sejam utilizadas para a conversão de áreas naturais; 

b) promovam outros benefícios sociais e ambientais associados; 

VI – existência e funcionamento de mecanismos que assegurem a permanência e eliminem os riscos de 
vazamentos de emissões decorrentes das ações de REDD+, conforme estabelecido em regulamento; 

VII – existência de mecanismos que assegurem a transparência da alocação dos recursos. 

Art. 5º O Sistema Nacional de REDD+ contempla as seguintes ações, a serem desenvolvidas de forma 
articulada com as demais políticas, planos e ações governamentais e setoriais, em todos os biomas 
nacionais: 

I – identificação e controle dos vetores de desmatamento e degradação florestal; 

II – identificação e implementação de medidas de redução de emissões, aumento das remoções e 
estabilização dos estoques de carbono florestal; 

III – realização de estimativas das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa por fontes e 
remoções por sumidouros, relativas a florestas, assim como os estoques de carbono florestal, tendo por 
referência as recomendações do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), do Painel 
Brasileiro sobre Mudança do Clima (PBMC) ou dos Painéis técnicos instituídos no âmbito da Comissão 
Nacional para REDD+ e por ela aprovadas; 

IV – estabelecimento de sistemas de monitoramento do desmatamento e da degradação florestal por bioma, 
baseados em metodologia validada cientificamente e que sejam mensuráveis, verificáveis e comunicáveis; 

V – definição de níveis de referência, nacional, por Bioma, Estado e Município, das reduções de emissões 
por desmatamento e degradação florestal, em periodicidade e com metodologia, validada cientificamente, 
estabelecidas em regulamento; 

VI – cálculo das reduções efetivas de emissões do desmatamento e da degradação florestal no território 
nacional, mensuráveis, verificáveis e comunicáveis, em periodicidade e com metodologia validada 
cientificamente, estabelecidas em regulamento; 

VII – definição e implantação de sistema nacional de registro das reduções efetivas de emissões de que 
trata o inciso VI, na forma de regulamento; 

VIII – implementação de programas e projetos nacionais, regionais ou locais que levem à redução efetiva de 
emissões por desmatamento e degradação, conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e 
aumento dos estoques de carbono florestal; 

IX – instituição da Comissão Nacional para REDD+, com participação de representantes dos Governos 
federal, estaduais e municipais, da sociedade civil e dos setores empresarial e acadêmico, cuja estrutura e 
funcionamento serão definidos por decreto do Poder Executivo Federal, com a finalidade de, entre outros: 

a) propor e aprovar a Estratégia Nacional de REDD+, e implementar e acompanhar a sua execução; 
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b) definir as metodologias-padrão a serem utilizadas no âmbito do Sistema Nacional de REDD+; 

c) definir diretrizes e aprovar princípios, critérios, salvaguardas e indicadores para análise, aprovação e 
cadastro de programas e projetos de REDD+; 

d) definir critérios de alocação de Unidades de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação 
Florestal (UREDD); 

e) definir critérios para geração e alocação de Certificados de Redução de Emissões por Desmatamento e 
Degradação (CREDD), observado o disposto no § 3º do art. 8º;  

f) definir critérios e diretrizes para registro de UREDD e CREDD; 

g) instituir mecanismo de resolução de conflitos relacionados ao Sistema Nacional de REDD+ e aos 
programas e projetos de REDD+. 

Parágrafo único. Os critérios para fungibilidade entre emissões florestais e provenientes de outros setores 
da economia serão objeto de regulamentação em conformidade com a Lei nº 12.187, de 2009. 

Art. 6º São instrumentos para a implementação do Sistema Nacional de REDD+: 

I – o Plano Nacional sobre Mudança do Clima; 

II – os planos nacionais de prevenção e controle do desmatamento por Bioma, assim como os planos 
estaduais e outras políticas e programas desenvolvidas com a mesma finalidade, em âmbito federal, 
estadual e municipal; 

III – o cadastro de programas e projetos de REDD+ 

IV – o registro de UREDD e de CREDD; 

V – o monitoramento dos biomas e a definição de ERREDD para o cálculo de redução de emissões; 

VI – o Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa por Fontes e de Remoções por 
Sumidouros; 

VII – o Inventário Florestal Nacional; 

VIII – as estimativas de emissões de gases de efeito estufa e suas fontes elaboradas com base em 
informações e dados fornecidos por entidades públicas e privadas. 

Art. 7º Constituem fontes de financiamento para o Sistema Nacional de REDD+: 

I – Fundo Nacional sobre Mudança do Clima; 

II – Fundo Amazônia; 

III – Fundo Nacional do Meio Ambiente; 

IV – Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal; 

V – outros fundos específicos, existentes ou a serem criados; 

VI – recursos provenientes de acordos bilaterais ou multilaterais sobre clima, que envolvam o País ou os 
estados federados; 

VII – recursos decorrentes de ajustes, contratos de gestão e convênios celebrados com órgãos e entidades 
da administração pública federal, estadual ou municipal; 

VIII – doações realizadas por entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas; 

IX – recursos provenientes de compromissos nacionais e internacionais de financiamento de ações de 
mitigação; 

X – recursos orçamentários; 

XI – recursos provenientes da comercialização de créditos de carbono; 

XII – investimentos privados. 

Art. 8º As reduções efetivas de emissões verificadas no território nacional, na forma do inciso VI do art. 5º, 
gerarão número correspondente de Unidades de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação 
Florestal (UREDD), que serão registradas conforme inciso VII do art. 5º. 

§ 1º As UREDD podem ser utilizadas para a obtenção de recursos, não compensatórios, por meio das 
fontes de financiamento de que tratam os incisos I a IX do art. 7º. 
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§ 2º As UREDD, ou recursos por meio delas obtidos, serão alocadas conforme critérios definidos pela 
Comissão Nacional para REDD+. 

§ 3º Parte das UREDD podem gerar Certificados de Redução de Emissões por Desmatamento e 
Degradação (CREDD), conforme resolução da Comissão Nacional para REDD+, considerando, entre outros 
critérios: 

I – a regulamentação do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, previsto na Lei nº 12.187 de 2009, 
ou a existência de acordos internacionais, dos quais o Brasil seja signatário, que prevejam a possibilidade 
de utilização de REDD+ como instrumento compensatório de emissões entre países; 

II – que a curva de desmatamento e da degradação florestal seja efetivamente descendente; 

III – o princípio da integridade ambiental do sistema climático. 

§ 4º Os CREDD serão alocados conforme critérios definidos pela Comissão Nacional para REDD+. 

§ 5º O CREDD poderá ser usado para fins de compensação de emissões de gases de efeito estufa no 
território nacional de acordo com a regulamentação do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, 
previsto na Lei nº 12.187, de 2009. 

§ 6º O CREDD poderá ser usado para fins de compensação de emissões de gases de efeito estufa de 
outros países, desde que esteja em consonância com acordos internacionais, dos quais o Brasil seja 
signatário, que prevejam a possibilidade de utilização de REDD+ como instrumento compensatório de 
emissões entre países. 

§ 7º Os recursos auferidos pela União, Estados e Municípios com UREDD e CREDD devem ser aplicados 
exclusivamente no âmbito dos sistemas nacional, estaduais e municipais de REDD+. 

Art. 9º Parte das UREDD ou dos recursos obtidos pela União serão alocadas aos Estados, conforme 
resolução do Comissão Nacional para REDD+. 

§ 1º A alocação das UREDD, ou dos recursos obtidos, aos Estados deve considerar a redução efetiva de 
emissões por desmatamento e degradação florestal e a manutenção e aumento do estoque de carbono 
florestal, na forma de regulamento. 

§ 2º A participação do Estado no sistema nacional de REDD+ e na alocação de que trata o caput e o § 1º, 
condiciona-se a: 

I – existência de lei estadual que tenha por objetivo a redução das emissões por desmatamento e 
degradação florestal, a manutenção e o aumento do estoque de carbono florestal; 

II – implementação, em nível estadual, de políticas e medidas de controle do desmatamento e efetiva 
redução de emissões, detalhadas em relatório técnico, em conformidade com as metodologias 
padronizadas estabelecidas pelo Comissão Nacional para REDD+; 

III – existência de metas estaduais de redução de desmatamento e degradação florestal compatíveis com as 
metas nacionais, conforme critérios estabelecidos pelo Comissão Nacional para REDD+; 

IV – demonstração de capacidade institucional instalada, conforme diretrizes estabelecidas pelo Comissão 
Nacional para REDD+; 

V – cumprimento de normas relacionadas à transparência de informação e compartilhamento de dados de 
gestão florestal. 

§ 3º A alocação das UREDD ou dos recursos obtidos pelos Estados a programas e projetos de REDD+ será 
feita pelo órgão estadual competente definido em legislação estadual. 

§ 4º Caso o Estado não atenda aos requisitos estabelecidos no § 2º, as UREDD correspondentes 
permanecem na posse da União, que poderá alocá-las, diretamente, a programas e projetos de REDD+, 
incluindo os de iniciativa estadual. 

§ 5º Nos casos de programas e projetos de REDD+ que sejam desenvolvidos em mais de um Estado, a 
alocação das UREDD, ou dos recursos obtidos, será realizada pela União. 

Art. 10. Os Estados devem destinar aos respectivos Municípios parcela das UREDD recebidas ou dos 
recursos obtidos, conforme resolução do Comissão Nacional para REDD+. 

§ 1º A alocação das UREDD, ou recursos obtidos, aos Municípios deve considerar a redução efetiva de 
emissões por desmatamento e degradação florestal e a manutenção e aumento do estoque de carbono 
florestal, na forma de regulamento. 
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§ 2º A participação do Município no sistema nacional de REDD+ e na divisão de que trata o caput e § 1º 
condiciona-se a: 

I – existência de lei municipal que tenha por objetivo a redução das emissões por desmatamento e 
degradação florestal e a manutenção e aumento do estoque de carbono florestal; 

II – implementação, em nível municipal, de políticas e medidas de controle do desmatamento e efetiva 
redução de emissões, detalhadas em relatório técnico, em conformidade com as metodologias 
padronizadas estabelecidas pelo Comissão Nacional para REDD+; 

III – existência de metas municipais de redução de desmatamento e degradação florestal compatíveis com 
as metas nacionais e estaduais, conforme critérios estabelecidos pelo Comissão Nacional para REDD+; 

IV – demonstração de capacidade institucional instalada, conforme diretrizes estabelecidas pelo Comissão 
Nacional para REDD+; 

V – cumprimento de normas relacionadas à transparência de informação e compartilhamento de dados de 
gestão florestal. 

§ 3º A alocação das UREDD ou dos recursos obtidos pelos Municípios a programas e projetos de REDD+ 
será feita pelo órgão municipal competente definido em legislação municipal. 

§ 4º Caso o Município não atenda aos requisitos estabelecidos no § 2º, as UREDD correspondentes 
permanecem na posse do Estado, que poderá alocá-las, diretamente, a programas e projetos de REDD+, 
incluindo os de iniciativa municipal. 

Art. 11. Serão objeto de políticas, programas e projetos de REDD+ ações e atividades, mensuráveis, 
verificáveis e comunicáveis, que resultem em: 

I – redução das emissões de gases de efeito estufa, provenientes do desmatamento e da degradação 
florestal; 

II – conservação e uso sustentável da biodiversidade; 

III – manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal, mediante a utilização de técnicas de 
silvicultura tropical, incluindo o enriquecimento com espécies nativas; 

IV – manejo sustentável das florestas nativas. 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, são elegíveis para políticas, programas e projetos de REDD+, individual ou 
conjuntamente, áreas florestais em: 

I – terras indígenas; 

II – unidades de conservação legalmente instituídas no âmbito dos sistemas nacional, estaduais ou 
municipais de unidades de conservação; 

III – áreas legitimamente ocupadas por populações tradicionais, no interior ou fora de unidades de 
conservação e outras áreas públicas; 

IV – territórios quilombolas; 

V – assentamentos rurais da reforma agrária; 

VI – propriedades privadas, incluindo as áreas de reserva legal, preservação permanente e servidão 
florestal, previstas na Lei nº 4.771, de 1965, e de servidão ambiental, de que trata a Lei nº 6.938, de 1981, 
conforme disposto em regulamento; 

VII – outros imóveis de domínio da União, de Estados ou de Municípios. 

§ 2º Áreas florestais ocupadas por populações tradicionais, quilombolas e povos indígenas que ainda não 
obtiveram reconhecimento de direitos à terra poderão ser elegíveis para projetos de REDD+, mediante 
concessão de direito real de uso ou outra forma admitida em lei, dispensada licitação, nos termos do art. 6º, 
§ 3º, da Lei nº 11.284, de 2006. 

§ 3º A elegibilidade das áreas de que trata o caput condiciona-se à comprovação de vínculo da área ao 
programa ou projeto de REDD+ por período compatível com a permanência dos estoques de carbono 
florestal e respectivo efeito benéfico ao sistema climático, conforme critérios definidos pela Comissão 
Nacional para REDD+. 

Art. 12. Nos programas ou projetos de REDD+ desenvolvidos em unidades de conservação e terras 
indígenas, os recursos auferidos devem ser aplicados sobretudo nas respectivas áreas , priorizando as 
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ações de proteção e de desenvolvimento sustentável voltadas à população legalmente residente, quando 
existente. 

§ 1º A alocação dos recursos a que se refere o caput será regulamentada pela Comissão Nacional para 
REDD+. 

§ 2º Programas e projetos desenvolvidos em unidades de conservação deverão ter o acompanhamento do 
respectivo órgão gestor, com o intuito de assegurar os objetivos de conservação da unidade e a proteção e 
a promoção dos direitos das populações tradicionais legalmente residentes, quando existentes. 

§ 3º Programas e projetos desenvolvidos em terras indígenas deverão ter o acompanhamento do órgão 
indigenista oficial brasileiro, com o intuito de assegurar a proteção e a promoção dos direitos dos povos 
indígenas. 

Art. 13. Nos programas ou projetos de REDD+ desenvolvidos nas áreas referidas nos incisos I, III e IV do § 
1º do art. 11, deve ser garantida a participação das populações legalmente residentes, em todas as etapas 
e processos de tomada de decisão, incluindo os referentes à definição, negociação e repartição dos 
benefícios estabelecidos, mediante termo de consentimento livre, prévio e informado, obtido mediante 
assembleia ou audiência pública convocada especificamente para esse fim. 

Parágrafo único. Os programas e projetos referidos no caput devem contribuir para a redução de pobreza, a 
inclusão social e a melhoria das condições de vida das pessoas que vivem nas áreas de aplicação e de 
influência destes, vedada a utilização dos recursos auferidos para finalidades distintas desses objetivos. 

Art. 14. Programas ou projetos de REDD+ desenvolvidos em assentamentos rurais devem obedecer às 
regras previstas no caput dos arts 12 e 13, enquanto não ocorrer sua emancipação. 

§ 1º Após a emancipação do assentamento rural, os assentados poderão definir diretamente a forma de 
repartição da totalidade de benefícios provenientes do programa ou projeto de REDD+, considerando as 
características dos títulos recebidos, que poderão ser individuais ou coletivos dependendo da modalidade 
de assentamento rural. 

§ 2º A transação de UREDD ou CREDD de programas ou projetos desenvolvidos em assentamentos rurais 
não caracteriza cessão de uso ou de direito sobre a propriedade do imóvel a terceiros, para fins do disposto 
no art. 21 da Lei nº 8.629, de 1993. 

Art. 15. O desenvolvimento de projetos de REDD+ em propriedade privada está condicionado à 
comprovação da regularidade fundiária do imóvel ou imóveis nos quais o projeto será desenvolvido, 
conforme documentação estabelecida em regulamento. 

§ 1º Não serão permitidos projetos de REDD+ em propriedade privada na qual exista disputa sobre os 
direitos de propriedade ou posse da terra. 

§ 2º Projetos de REDD+ em propriedade privada devem respeitar eventuais normas de permissão de 
acesso de populações tradicionais a áreas privadas, devendo também incluir esses grupos entre os 
receptores de parte dos benefícios gerados pelo projeto, se for comprovada sua contribuição para as ações 
de REDD+. 

§ 3º A transmissão inter vivos ou causa mortis do imóvel não elimina nem altera o vínculo com o projeto de 
REDD+, cabendo ao novo proprietário do imóvel a responsabilidade pela condução do projeto cadastrado. 

Art. 16. Caberá à Comissão Nacional para REDD+ a definição de diretrizes para a elaboração de programas 
ou projetos de REDD+. 

Art. 17. O cadastro de programas e projetos de REDD+ e o registro de UREDD e CREDD serão 
organizados e mantidos, em âmbito nacional, pela União, em cooperação com os Estados e os Municípios. 

§ 1º Os Estados e os Municípios devem transmitir à União as informações dos programas e projetos de 
REDD+ por eles cadastrados e das UREDD e CREDD por eles registradas, em prazo e condições a serem 
definidos em regulamento. 

§ 2º Deve ser assegurado que a contabilidade nacional de emissões de gases de efeito estufa exclua a 
possibilidade de dupla ou múltipla contabilidade de créditos. 

Art. 18. A União tornará públicas, por meio da Rede Mundial de Computadores (internet) e mediante 
relatório público anual, as informações referentes ao art. 17. 

Art. 19. Os programas e projetos de REDD+ em desenvolvimento na data da publicação desta Lei poderão 
pleitear seu cadastro junto ao Sistema Nacional de REDD+, desde que atendidos os requisitos desta Lei e 
seu regulamento. 
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Art. 20. Aplica-se ao Distrito Federal, no que couber, as disposições previstas nesta Lei relativas a Estados 
e Municípios. 

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 1º de fevereiro de 2011. 

Deputada REBECCA GARCIA 

 

 

Justificativa: 
 

O aquecimento global e a mudança do clima estão certamente entre as questões que mais preocupam a 
sociedade atual, sobretudo a partir da divulgação do Quarto Relatório de Avaliação do Painel 
Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), em 2007. Segundo tal Relatório, preparado por mais 
de 2.000 cientistas de todo o mundo, a temperatura média da superfície terrestre aumentou 0,76ºC desde a 
Revolução Industrial (1850-1899) até o período 2001-2005. Os cientistas advertem que o aumento de 
temperatura acima de 2ºC pode levar a mudanças meteorológicas perigosas e sem precedentes, conflitos 
por recursos naturais, perda de território e disputas fronteiriças, migrações por alterações ambientais, 
tensões em relação ao suprimento de energia e pressão sobre a governança internacional. Consideram, 
assim, que 2ºC seria o limite para alterações climáticas ainda suportáveis ou adaptáveis. 

Ainda segundo estimativas do IPCC, para não ultrapassar esse aumento de temperatura, seria necessário 
que as emissões cumulativas de dióxido de carbono ao longo do século XXI fossem reduzidas de uma 
média de aproximadamente 2.460 Gigatoneladas (Gt) de CO2 para aproximadamente 1.800 Gt CO2. Ou 
seja, as emissões anuais deveriam ficar, em média, em 18 Gt CO2 nos próximos cem anos. 

A redução das emissões de gases de efeito estufa para esse patamar, de forma a manter os níveis 
requeridos pelo equilíbrio do clima, requer o esforço de todos os países. Porém, seguindo o princípio das 
responsabilidades comuns, porém diferenciadas e a responsabilidade histórica pelas emissões, previsto na 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a maior parcela de contribuição deve vir 
dos países desenvolvidos. Para o IPCC, estes deveriam reduzir suas emissões entre 25 e 40% em 2020 e 
em 80% em 2050, em relação a 1990. Os países em desenvolvimento, por sua vez, devem reduzir o ritmo 
de crescimento de suas emissões em relação à atual tendência (desvio do cenário base). 

Especialistas consideram que não será possível atingir as metas de redução necessárias sem que se 
incluam as florestas. As florestas tropicais ocupam cerca de 15% da área terrestre mundial, segundo dados 
da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), e contêm cerca de 25% do 
carbono terrestre. No entanto, aproximadamente 13 milhões de hectares são perdidos anualmente, sendo 
que o desmatamento constitui fonte importante de emissões dos países tropicais – de acordo com 
estimativas do IPCC, na década de 1990, esse setor contribuiu com cerca de 20% das emissões mundiais. 
Contudo, a inclusão das florestas nos acordos internacionais sobre mudança do clima tem sido alvo de 
intensas negociações mas poucos resultados efetivos. 

Na 7ª Conferência das Partes da Convenção, realizada em 2001 em Marakesh, foram estabelecidas as 
regras do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), deixando de fora as atividades relacionadas ao 
desmatamento evitado. O tema voltou à pauta das negociações oficiais em 2005, durante a COP 11, por 
meio de proposta apresentada por Papua Nova Guiné e Costa Rica, com o apoio de outros países. Em 
2007, o Brasil apresentou proposta de mecanismos de compensação aos países em desenvolvimento que 
demonstrassem reduções efetivas nas taxas de desmatamento em relação às médias históricas. 

Finalmente, em 2007, na COP 11, realizada em Bali, importantes avanços foram obtidos nas negociações. 
No Plano de Ação de Bali, reconhece-se o papel potencial das ações de redução das emissões por 
desmatamento e degradação florestal nos países em desenvolvimento para atingir os objetivos primordiais 
da Convenção e, mais ainda, que essas ações podem gerar benefícios colaterais, complementando os 
objetivos de outras convenções e acordos internacionais. Reconhece-se, ademais, que, nas ações voltadas 
a reduzir as emissões por desmatamento e degradação florestal nos países em desenvolvimento, deve-se 
dar atenção às necessidades das populações locais e indígenas. 

A partir de então, não apenas as discussões envolvendo o mecanismo que passou a ser conhecido como 
Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD) têm sido intensas, como o próprio 
conceito foi ampliado, para incluir, também a conservação e a manutenção e aumento dos estoques de 
carbono florestal, assim como o manejo florestal sustentável, passando-se a utilizar a sigla REDD+. 
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Embora não se tenha chegado a um novo acordo sobre o clima na 15ª Conferência das Partes da 
Convenção (COP 15), realizada em dezembro de 2009 em Copenhagen, avanços importantes foram 
obtidos para o REDD+. O Acordo de Copenhagen, por exemplo, reconhece o papel crucial da redução de 
emissões por desmatamento e degradação florestal e a necessidade de aumentar as remoções de gases 
de efeito estufa por florestas, concordando, ainda, ser preciso prover incentivos positivos para tais ações, 
por meio do estabelecimento imediato de mecanismos como o REDD+, de forma a possibilitar a mobilização 
de recursos financeiros dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento. 

Destacam-se, ainda, como resultado da COP 15, importantes salvaguardas e diretrizes para REDD+ 
provenientes do Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre Ações de Longo Prazo no âmbito da Convenção 
(AWGLCA) e do Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico (SBSTA), além da Decisão 
4/CP.15, por meio da qual foi aprovado o Guia Metodológico para Atividades relacionadas a Redução de 
Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal e o Papel da Conservação, Manejo Florestal 
Sustentável e Aumento dos Estoques de Carbono Florestal nos Países em Desenvolvimento. 

Para o Brasil, as florestas desempenham papel ainda maior em relação aos esforços de mitigação da 
mudança do clima. Não é demais destacar que o desmatamento e as queimadas responderam por 55,4% 
do total de emissões brasileiras de gases de efeito estufa em 1994, cifra que sobe para 75% quando se 
considera apenas o CO2, de acordo com a Comunicação Inicial do Brasil à Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima, de novembro de 2004. Ainda que as taxas de desmatamento da 
Amazônia tenham decrescido nos últimos anos, esse setor ainda é o principal responsável pelas emissões 
brasileiras, conforme números preliminares do segundo Inventário Brasileiro das Emissões e Remoções 
Antrópicas de Gases de Efeito Estufa apresentados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em novembro 
de 2009. 

Também não é demais lembrar que o Brasil assumiu o compromisso, ainda que voluntário, de reduzir entre 
36,1 e 38,9% das suas emissões projetadas até 2020. Tal compromisso, além de constar da Lei nº 12.187, 
de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima, foi inscrito no Acordo de Copenhagen. A 
maior parcela da redução de emissões proposta pelo País deve ocorrer por meio da redução do 
desmatamento na Amazônia (564 milhões de toneladas de CO2-eq) e no Cerrado (104 milhões de 
toneladas de CO2e), além da restauração de áreas de pastagens (entre 83 e 104 milhões de toneladas de 
CO2-eq). Em termos percentuais, essa redução corresponde de 73% a 81% do total de redução de 
emissões previsto. 

Portanto, por meio do REDD+, temos a oportunidade ímpar para consolidar as ações de controle do 
desmatamento nos biomas nacionais e promover a conservação da biodiversidade e o bem-estar das 
populações que têm na floresta seu meio de vida. Há recursos para tais ações, tanto do grupo de países 
doadores, que anunciou a doação de US$3,5 bilhões para iniciar imediatamente a preparação para o REDD 
(2010-2012), podendo chegar a US$ 100bilhões até 2020), como por meio de sistemas de cap&trade dos 
Estados Unidos (Califórnia) e do Japão. O Fundo Amazônia pode contar com R$ 1 bilhão até 2014 e o 
Fundo Nacional sobre Mudança do Clima pode dispor de R$ 1 bilhão por ano. O REDD conta, ainda, com 
grande interesse de investidores privados, que aguardam um arcabouço legal que traga a segurança 
jurídica necessária. 

Independentemente de marco legal, há inúmeros projetos de REDD em desenvolvimento no País, tanto 
privados, como por iniciativas estaduais (Amazonas, Acre e Mato Grosso), além da Força-Tarefa dos 
Governadores para o Clima e Florestas (GCF), que envolve 14 estados e províncias do Brasil (AM, PA, MT, 
AC , AP), Estados Unidos, Indonésia, México e Nigéria. Há o risco de multiplicação desordenada de projetos 
de REDD com diferentes metodologias e, o que é pior, sem a garantia de que as taxas de desmatamento e 
degradação florestal tenham de fato decrescido. 

Destaca-se, ainda, a Carta dos Governadores da Amazônia (Carta de Palmas) encaminhada ao Presidente 
da República em junho de 2009, manifestando seu interesse em reduzir a zero o desmatamento na Região, 
aproveitando a oportunidade de financiamento do mecanismo REDD. Tal Carta também propôs a criação de 
uma Força Tarefa sobre REDD e Mudanças Climáticas, cujo trabalho, concluído em 2009, oferece 
importantes subsídios para a discussão e implantação desse mecanismo. 

Dessa forma, consideramos extremamente oportuna a apresentação da presente proposição, por tratar-se 
de matéria importante e complexa, e pendente de uma regulamentação federal que norteie as iniciativas 
estaduais e municipais em curso tanto na Amazônia como nos demais biomas brasileiros, também 
ameaçados pelo desmatamento e degradação. 

A elaboração da proposição passou por um amplo processo de discussão junto aos setores da sociedade 
brasileira envolvidos com o tema, visando elaborar um texto legal que atenda as expectativas do País 
quanto ao potencial do instrumento de REDD não apenas no controle do desmatamento e mitigação do 
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aquecimento global, mas também para a conservação da biodiversidade e promoção do desenvolvimento 
sustentável. 

A proposição leva em consideração as diretrizes e salvaguardas sobre REDD+ consensuadas na COP-15 
em Copenhagen, incluindo: a repartição de benefícios às populações que efetivamente têm contribuído para 
a preservação das florestas, notadamente as populações tradicionais e as populações indígenas, com a 
participação efetiva destas em todo o processo, mediante consentimento livre, prévio e informado; a 
compatibilidade das ações de REDD+ com a proteção e conservação dos ecossistemas naturais, dos 
serviços ambientais e da diversidade biológica, assegurando que essas ações não sejam utilizadas para a 
conversão de áreas naturais nem o estabelecimento de monoculturas e promovam outros benefícios sociais 
e ambientais. Prevê mecanismos para assegurar a permanência das florestas e evitar os riscos de 
vazamentos, com a definição de níveis de referência do desmatamento e da degradação florestal 
estabelecidos nacionalmente e para cada bioma, baseados em mecanismos de 

monitoramento do desmatamento e da degradação florestal que sejam mensuráveis, verificáveis e 
comunicáveis. 

A proposição reconhece a importância dos Estados e Municípios para o alcance das metas de redução do 
desmatamento e da degradação florestal, assim como na gestão florestal. Portanto, o Sistema de REDD+ 
deve ser implementado de forma integrada entre a União, os Estados e os Municípios. Prevê, ainda, um 
sistema nacional de registro, de forma a evitar dupla contabilidade de reduções de emissões. Também 
devem ser contempladas as fontes de financiamento, assim como a forma de acesso aos recursos e sua 
repartição entre Estados, Municípios e setor privado. 

O sistema nacional de REDD+ deve estar em consonância com a Lei da Política Nacional sobre Mudança 
do Clima (Lei 12.187/2009), valendo-se de instrumentos nela propostos, tais como o Plano Nacional sobre 
Mudança do Clima; o Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa por Fontes e de 
Remoções por Sumidouros, além de outros considerados essenciais para o Sistema, como: os planos 
nacionais de prevenção e controle do desmatamento por Bioma; os planos estaduais e outras políticas e 
programas desenvolvidas com a mesma finalidade, em âmbito federal, estadual e municipal; o cadastro de 
programas e projetos de REDD+; o registro de UREDD e de CREDD; o monitoramento dos biomas e a 
definição de níveis de referência para a redução de emissões. 

São propostas, também, diversas fontes de financiamento para as ações de REDD+, entre as quais se 
incluem: fundos diversos (Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, Fundo Amazônia, Fundo Nacional do 
Meio Ambiente, Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal); recursos provenientes de acordos bilaterais 
ou multilaterais sobre clima, que envolvam o País ou os estados federados; recursos decorrentes de 
ajustes, contratos de gestão e convênios celebrados com órgãos e entidades da administração pública 
federal, estadual ou municipal; doações realizadas por entidades nacionais e internacionais, públicas ou 
privadas; recursos provenientes de compromissos nacionais e internacionais de financiamento de ações de 
mitigação; recursos provenientes da comercialização de créditos de carbono; e investimentos privados. 

No Sistema proposto, as reduções efetivas de emissões do desmatamento e da degradação florestal geram 
Unidades de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (UREDD), que podem ser 
utilizadas para a obtenção de recursos, não compensatórios, por meio de várias fontes de financiamento, 
entre as quais se incluem fundos públicos, doações e recursos provenientes de compromissos nacionais e 
internacionais de financiamento de ações de mitigação. As UREDD, ou recursos por meio delas obtidos, 
serão alocados a programas e projetos de REDD+ desenvolvidos pela própria União, ou por Estados, 
Municípios e agentes privados. Parte das UREDD podem gerar Certificados de Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação (CREDD), comercializáveis e que podem ser utilizadas para fins de 
compensação de emissões, desde que sejam seguidos critérios que persigam a integridade do sistema 
climático. 

A proposição define condições para que os Estados e Municípios participem do Sistema Nacional de 
REDD+, em essência, que demonstrem compromisso com a redução efetiva de emissões por 
desmatamento e degradação florestal, a manutenção e o aumento do estoque de carbono florestal. Define 
também as áreas elegíveis para programas e projetos de REDD+, contemplando, além das propriedades 
privadas, unidades de conservação, terras indígenas, áreas legitimamente ocupadas por populações 
tradicionais, territórios quilombolas e assentamentos rurais da reforma agrária. 

A proposta reconhece os atores envolvidos nos programas e projetos de REDD+ e dá diretrizes para a 
repartição de benefícios, valorizando o papel das populações tradicionais e comunidades indígenas, entre 
outros, na preservação dos ecossistemas naturais. 

Apesar da complexidade e do nível de detalhe do texto, a proposição é flexível o suficiente para ajustar-se a 
um futuro regime internacional de REDD+, sendo várias definições submetidas a regulamento e proposta a 
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criação de um Comitê Deliberativo Nacional de REDD+ com representação dos diversos setores 
interessados e com a atribuição de fazer o detalhamento técnico necessário para o funcionamento do 
Sistema. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres Colegas para a aprovação de tão importante proposição. 

Sala das Sessões, em 1º de fevereiro de 2011. 

Deputada REBECCA GARCIA 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara Estadual  

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=388227 

Data de Apresentação: 08/02/2011 

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

Regime de tramitação: Ordinária 

Ementa: Institui o sistema nacional de redução de emissões por desmatamento e degradação, 
conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal 
(REDD+), e dá outras providências. 

Indexação: Criação, Sistema Nacional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação, 
conservação, manejo florestal sustentável, manutenção, aumento, estoque, carbono, efeito estufa, 
certificação, título, administração ambiental, floresta, produto, subproduto, bens e serviços, plantio, Política 
Nacional de Mudança do Clima, programa, plano, prevenção, controle, desmatamento, biodiversidade, 
acordo internacional, signatário, direitos, índios, povos e comunidades tradicionais, agricultor familiar, 
proteção, diversidade biológica, vazamento, alocação de recursos, vetor, identificação, implementação, 
medida, bioma, definição, implantação, Comissão Nacional para redução de emissões por desmatamento e 
degradação, conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e aumento dos estoques de carbono 
florestal, participação, governo federal, governo estadual, governo municipal, sociedade civil, setor, 
empresário, acadêmico, decreto, Executivo, Estratégia Nacional de sistema nacional de redução de 
emissões por desmatamento e degradação, conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e 
aumento dos estoques de carbono florestal, Unidades de Redução de Emissões por Desmatamento e 
Degradação Florestal, Certificados de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação, Plano 
Nacional sobre Mudança no Clima, monitoramento, Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito 
Estufa por Fontes e de Remoções por Sumidouros, Inventário Florestal Nacional, estimativa, fonte de 
recursos, Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, Fundo Amazônia, Fundo Nacional do Meio Ambiente, 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, doação, entidade, entidade internacional, órgão público, 
orçamento, comercialização, crédito de carbono, investimento privado, Unidade de Redução de Emissões 
por Desmatamento e Degradação Florestal, Comissão Nacional para redução de emissões por 
desmatamento e degradação, conservação, manejo florestal sustentável, manutenção e aumento dos 
estoques de carbono florestal, Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, estados, lei estadual, políticas 
públicas, meta, manutenção, aumento, estoque, silvicultura, enriquecimento, espécie nativa, manejo, terras 
indígenas, unidade de conservação da natureza, população tradicional, quilombola, assentamento rural, 
reforma agrária, propriedade particular, redução, pobreza, inclusão social.  

 

Tramitação: 
 

8/2/2011 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 195/2011, pela Deputada Rebecca Garcia (PP-AM), que: "Institui 
o sistema nacional de redução de emissões por desmatamento e degradação, conservação, 
manejo florestal sustentável, manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal (REDD+), e 
dá outras providências".(íntegra)   
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8/2/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 09/02/2011   

4/3/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 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 (íntegra)   

4/3/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 05/03/2011   

15/3/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial   

15/3/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Recebimento pela CMADS. 
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PROJETO DE LEI Nº 1.350, DE 2007 
Dep. Manuela d'Ávila – PCdoB/RS 

 

Obriga a indústria alimentícia a informar o quantitativo dos 
ingredientes utilizados na elaboração dos alimentos embalados 
na ausência do consumidor. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Todo alimento embalado na ausência do consumidor e destinado à comercialização no território 
nacional deverá informar, obrigatoriamente, na respectiva embalagem, as quantidades de todos os 
ingredientes utilizados na sua composição. 

§1º A quantificação dos ingredientes poderá ser feita em valores percentuais. 

§2º O disposto no caput não se aplica à água para consumo humano, às bebidas alcoólicas, ao sal, às 
carnes e aos hortifrutigranjeiros. 

Art. 2º A inobservância à obrigação de que trata esta lei será considerada infração sanitária e sujeita o 
infrator às penalidades previstas na Lei 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Deputada Federal Manuela d'Ávila – PCdoB/RS n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação. 

 

 

Justificativa 
A atual ordem jurídica reconhece o direito do consumidor em ter acesso à informações adequadas, 
completas e verídicas sobre os produtos colocados à sua disposição. Poderíamos dizer que o direito à 
informação está intimamente relacionado ao consumo. 

A Constituição da República garante, como um direito fundamental, o acesso à informação. Além disso, fixa 
o dever de o Estado promover a defesa do consumidor, na forma da lei. Por seu turno, o Código de Defesa 
do Consumidor – a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, incorporou normas de ordem pública e 
interesse social para proteção do consumidor. O CDC também estabeleceu que a Política Nacional de 
Relações de Consumo teria por objetivo, entre outros, o respeito a dignidade, saúde e segurança do 
consumidor, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. 

A “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” ao 
consumo, são direitos básicos do consumidor – art. 6º, III, do CDC. Portanto, atualmente o ordenamento 
jurídico já reconhece a necessidade de os fornecedores especificarem corretamente seus produtos. 

Além disso, a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos 
que apresentam à saúde e segurança dos consumidores, nos termos do art. 31 do CDC. 

Dessa forma, vislumbra-se a importância que a informação acerca dos produtos disponibilizados ao 
consumo humano assume na proteção ao consumidor. 

Em que pese tal relevância das informações nas relações de consumo, os fornecedores, na prática, têm 
informado apenas aquilo que a legislação determina de forma específica. As normas gerais do CDC não 
delimitam quais seriam as informações necessárias para a defesa do consumidor. 

No caso dos alimentos embalados, as informações constantes dos rótulos são previstas em atos normativos 
das autoridades sanitárias. Atualmente, exige-se rotulagem dos valores nutricionais, listagem de todos os 
ingredientes utilizados em seu feitio, em ordem decrescente de quantidades, número de lote, data de 
fabricação, prazo de validade, dados do fabricante, forma de consumo, entre outras informações. 
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Todavia, não há uma norma específica que exija a presença de informações acerca das quantidades dos 
ingredientes que entram na composição do produto final, do alimento comercializado. A ausência desses 
quantitativos prejudica o direito à informação, que deve ser privilegiado em sua plenitude no que tange às 
relações de consumo, e poderá prejudicar a proteção à saúde humana. 

Por isso, a edição de uma lei específica, que delimite a obrigação de os fabricantes inserirem tais 
informações nos seus produtos, viria ao encontro dos anseios dos consumidores e prestaria homenagem ao 
direito à informação e à proteção e promoção da saúde. Quanto mais informação, mais segurança para o 
consumidor e mais proteção à sua saúde, além da melhora do sistema de defesa das relações de consumo. 

Ademais, a riqueza de informações presentes nas embalagens dos alimentos deverá contribuir para a 
promoção da segurança alimentar no país e, consequentemente, para a redução dos riscos sanitários dos 
alimentos. O consumidor poderá saber o que está comendo e em quais quantidades. Isso permitirá a 
formulação mais correta das dietas, segundo a vontade individual. 

Saliente-se que, a fim de conferir força coercitiva à obrigação ora proposta, deve-se configurar o seu 
descumprimento como infração sanitária. Assim, em casos de não observância à obrigação legal de 
informar as quantidades dos ingredientes contidos nos alimentos embalados, os responsáveis ficarão 
sujeitos à sanções e penalidades estabelecidas na Lei n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura 
infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas e dá outras providências. 

Isso posto, solicito o apoio dos demais Deputados para a aprovação do presente Projeto de Lei. 

Sala das Sessões, em de junho de 2007. 

Deputada MANUELA D’ÁVILA PCdoB/RS 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/sileg/prop_detalhe.asp?id=356051 

Data de Apresentação: 19/06/2007  

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

Regime de tramitação: Ordinária  

Situação: CDEIC: Aguardando Designação de Relator. 

Ementa: Obriga a indústria alimentícia a informar o quantitativo dos ingredientes utilizados na elaboração 
dos alimentos embalados na ausência do consumidor.  

Indexação: Obrigatoriedade, indústria de alimentação, comercialização, produto alimentício, informação, 
embalagem, rótulo, ingrediente, composição, penalidade, infrator.  

 

 

Tramitação: 
 

19/6/2007 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei pela Deputada Manuela D'ávila (PCdoB-RS).   

28/6/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Seguridade Social e Família; 
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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28/6/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Encaminhamento de Despacho de Distribuição à CCP para publicação.  

6/7/2007 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD de 07/07/07 PÁG 34895 COL 01.   

10/7/2007 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Recebimento pela CDEIC.  

11/7/2007 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Carlos Eduardo Cadoca (PMDB-PE)  

12/7/2007 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 13/07/2007)  

9/8/2007 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

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

23/4/2008 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Devolvida sem Manifestação.  

29/4/2008 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Vanderlei Macris (PSDB-SP)  

24/6/2008 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 1 CDEIC, pelo Dep. Vanderlei Macris   

24/6/2008 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Parecer do Relator, Dep. Vanderlei Macris (PSDB-SP), pela rejeição.   

25/6/2008 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Devolvido ao Relator, Dep. Vanderlei Macris (PSDB-SP)  

19/6/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Devolvida sem Manifestação.  

5/8/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Designada Relatora, Dep. Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)  

2/9/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 2 CDEIC, pela Dep. Vanessa Grazziotin   

2/9/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Parecer da Relatora, Dep. Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), pela aprovação.   

8/9/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Devolvida à Relatora, Dep. Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)  

20/10/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 2 CDEIC, pela Dep. Vanessa Grazziotin   

20/10/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Parecer da Relatora, Dep. Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), pela aprovação.   

28/10/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Retirado de pauta pela Relatora.  

4/11/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Retirado de pauta de ofício.  
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10/11/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Apresentação do Voto em Separado, VTS 1 CDEIC, pelo Dep. Guilherme Campos   

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

Retirado de pauta a requerimento do Deputado Nelson Goetten.  

18/11/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Retirado de pauta a requerimento do Deputado José Guimarães.  

20/11/2009 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Apense-se a este o PL-6389/2009.   

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

Devolvida à Relatora, Dep. Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)  

3/12/2009 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Apense-se a este o PL-6451/2009.   

24/3/2010 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Devolvida sem Manifestação.  

31/3/2010 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Evandro Milhomen (PCdoB-AP)  

31/3/2010  Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Evandro Milhomen (PCdoB-AP)   

31/1/2011 - 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.(publicação)   

8/2/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Apresentação do REQ 190/2011, pela Dep. Manuela D'ávila, que solicita o desarquivamento de 
proposição.(íntegra)   

16/2/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Desarquivado nos termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o despacho exarado no 
REQ-190/2011.(íntegra)   

16/2/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Apresentação do REQ 410/2011, pela Dep. Manuela D'ávila, que solicita o desarquivamento de 
proposição.(íntegra)   

17/2/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Devido a desarquivamento desta proposição em requerimento anterior, foi declarada prejudicada a 
solicitação de desarquivamento constante do REQ-410/2011.(íntegra)   

3/3/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Devolvida sem Manifestação.   

16/3/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Romero Rodrigues (PSDB-PB)   

18/3/2011 - 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)   
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PROJETO DE LEI Nº 6.448, DE 2009 
Dep. Sarney Filho - PV /MA 

 
Acresce dispositivo na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, dispondo sobre a rotulagem de produtos alimentares. 

 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências”, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 11-A: 

“Art. 11-A. Na comercialização de produtos alimentares destinados ao consumo humano ou animal, devem 
constar informações no rótulo sobre os agrotóxicos e afins utilizados na produção agropecuária dos 
ingredientes, bem como, na forma do regulamento, sobre os medicamentos empregados na produção 
animal. 

Parágrafo. As informações previstas no caput devem constar no rótulo dos produtos alimentares embalados 
na ausência do consumidor e nos recipientes de alimentos vendidos a granel ou in natura diretamente ao 
consumidor, bem como nos respectivos documentos fiscais.” 

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

 

 

Justificativa: 
 

O presente projeto de lei traz aperfeiçoamento extremamente relavante para o texto do Código de Defesa 
do Consumidor – CDC, instituído pela Lei nº 8.078/1990: a previsão de que a rotulagem dos produtos 
alimentares assegure informações sobre os agrotóxicos e medicamentos utilizados na produção 
agropecuária. 

Se o CDC já prevê genericamente que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não 
acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, obrigando-se os fornecedores a dar as 
informações necessárias e adequadas a seu respeito (art. 8º), não consta na lei regra mais específica sobre 
os alimentos. Acreditamos que os consumidores têm o direito de serem informados sobre todos os tipos de 
agrotóxicos e substâncias similares empregados no processo produtivo dos ingredientes dos alimentos 
colocados à venda. Cabe a cada um escolher os produtos que acredita serem mais seguros em termos de 
proteção à saúde humana e animal. 

Cabe explicar que medida similar está inserta na Lei da Biossegurança – Lei nº 11.105/2005, que em seu 
art. 40 dispõe textualmente que os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou 
animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou 
derivados deverão conter informação nesse sentido em seus rótulos, conforme regulamento. 

Em face do enorme alcance social da proposta, contamos desde já com o pleno apoio de nossos ilustres 
Pares para sua rápida aprovação. 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=460563
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Data de Apresentação: 18/11/2009  

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

Regime de tramitação:  Ordinária  

Situação: CDEIC: Aguardando Parecer. 

Ementa: Acresce dispositivo na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispondo sobre a rotulagem de 
produtos alimentares.  

Indexação: Alteração, Código de Defesa do Consumidor, exigência, rótulo, embalagem, produto 
alimentício, venda a granel, consumo humano, consumo animal, relação, agrotóxico, medicamento, 
produção agropecuária.  

 

 

Tramitação: 
 

18/11/2009 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei pelo Deputado Sarney Filho (PV-MA).   

26/11/2009 - 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) Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária   

1/12/2009 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD de 2/12/2009.  

3/12/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Recebimento pela CDEIC.  

4/3/2010 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

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

5/3/2010 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 08/03/2010)  

18/3/2010 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

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

28/1/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Devolvida sem Manifestação.   

31/1/2011 - 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.(publicação)   

15/3/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Apresentação do REQ 721/2011, pelo Dep. Sarney Filho, que solicita o desarquivamento de 
proposição.(íntegra)   
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PROJETO DE LEI Nº 1.089,DE 2003 
Dep. Benedito de Lira - PPB /AL 
 

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

 
O Congresso Nacional decreta: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Justificativa: 
 

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

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

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

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

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

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

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

Sala das Sessões, em 27 de maio de 2003. 

Deputado BENEDITO DE LIRA 

PP- AL 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara Federal 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=353051 

Data de Apresentação: 27/05/2003 

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

Regime de tramitação: Ordinária 

Situação: MESA: Aguardando Retorno . 

Ementa: Altera dispositivos do Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medicamento 
genérico para uso veterinário, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos de 
uso veterinário e dá outras providências.
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Explicação da Ementa: Dispõe que o MAPA estabelecerá critérios para a atenção da equivalência 
terapêutica, com prova de bioequivalência de produtos genéricos de uso veterinário, para a caracterização 
de sua intercambialidade. 

Indexação: Alteração, decreto-lei federal, critérios, utilização, medicamento genérico, produto veterinário, 
obrigatoriedade, colocação, (DCB), (DCI), embalagem, rótulo, impresso, bula, realização, teste de 
bioequivalência, teste de biodisponibilidade, penalidade, infrator. 

 

 

Tramitação: 
 

27/5/2003 - PLENÁRIO  (PLEN)  

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

12/6/2003 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

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

18/6/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Recebimento pela CAPR.   

18/6/2003 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

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

24/6/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Moacir Micheletto   

1/8/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

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

14/8/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

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

2/12/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator pelo Dep. Moacir Micheletto(íntegra)   

2/12/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Devolvido ao Relator, Dep. Moacir Micheletto   

4/12/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

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

5/12/2003 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

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

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

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

14/4/2004 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Aprovado por Unanimidade o Parecer   

15/4/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Recebimento pela CCJC.   

19/4/2004 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural publicado no DCD de 20/04/04, Pag 17462 Col 02, Letra A.(publicação)   
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28/4/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Designado Relator, Dep. Fernando Coruja (PPS-SC)   

29/4/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

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

29/4/2004 - PLENÁRIO  (PLEN)  

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

11/5/2004  Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Encerrado o prazo para emendas. Não foram apresentadas emendas.   

9/6/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Apresentação do Parecer do Relator pelo Dep. Fernando Coruja(íntegra)   

9/6/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

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

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

Aprovado por Unanimidade o Parecer   

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

Encaminhado à CCP.   

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

Encaminhamento de parecer à CCP para publicação.   

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

Proposição recebida para publicação.   

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

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

5/11/2004 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

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

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

Encerramento automático do Prazo para Recurso.   

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

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

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

Encaminhado à CCP   

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

Encaminhado à CCJC.   

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

Recebimento pela CCJC.   

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

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

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

Apresentação da Redação Final pelo Dep. Inaldo Leitão(íntegra)   
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30/11/2004 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Aprovada a Redação Final por Unanimidade   

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

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

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

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

17/11/2010 - PLENÁRIO  (PLEN)  

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

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

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

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

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial   

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

Recebimento pela CAPADR.  

1/12/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Zonta (PP-SC)   

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

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

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

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

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

Aprovado por Unanimidade o Parecer.  

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

Recebimento pela CCJC.   

16/3/2011 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

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

 


