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PROJETO DE LEI Nº 3.409 , DE 2012 
Junji Abe - PSD/SP 

Torna obrigatória a informação, impressa nos rótulos de artigos 
de consumo industrializados comercializados no Brasil da 
forma de descarte ou retorno da embalagem e do produto após 
o consumo. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei torna obrigatória a informação, impressa nas embalagens e rótulos de artigos de consumo 
industrializados comercializados no Brasil da forma de descarte ou retorno da embalagem e do produto 
após o consumo. 

Art. 2º A informação sobre a forma de descarte ou retorno da embalagem e do produto após o consumo 
deverá ser impressa nos rótulos e embalagens de produtos industrializados comercializados no Brasil, junto 
da indicação da composição do bem, em caracteres com tamanho e destaque idênticos ou maiores do que 
os utilizados para indicar a composição e as instruções de uso do artigo. 

Art. 3º O não atendimento ao disposto nesta Lei constitui infração administrativa, conforme a tipificação e as 
sanções estabelecidas nos arts. 70 e 72 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras 
providências. 

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

 

 

Justificativa: 
 

A destinação adequada ou a reciclagem dos produtos industrializados, ou de suas embalagens, após o 
descarte por parte do consumidor tem sido continuamente negligenciada no Brasil, constituindo um grave 
problema ambiental. Os resíduos sólidos tendem a se acumular, formando verdadeiras montanhas de 
detritos, pressionando os serviços de limpeza urbana e provocando a proliferação de insetos causadores de 
doenças. 

O retorno dos produtos para reaproveitamento ou destinação adequada ou a reciclagem dos materiais 
utilizados nas embalagens reduz a demanda por matérias primas e soluciona os problemas gerados pela 
deposição irregular desses bens nos lixões e aterros sanitários, diminuindo, por conseguinte, a pressão 
sobre o meio ambiente. 

A postergação das soluções para o problema dos resíduos sólidos é também consequência da acomodação 
e falta de mobilização da sociedade, sem consciência de quão afetada é por esse descaso. Os 
entupimentos das galerias de águas pluviais e dos canais de escoamento dos rios urbanos, causados por 
plásticos e outros resíduos, provocam frequentes alagamentos em nossas cidades. É enorme a quantidade 
de garrafas PET e outros resíduos nas operações de limpeza e dragagem dos cursos d’água em todas as 
áreas urbanas do País. 

A ausência de disposição final adequada ou de recolhimento sistemático para reciclagem desses e outros 
materiais está, portanto, na origem de enormes prejuízos materiais e de muito sofrimento da população, 
tanto pelos efeitos negativos sobre a saúde pública, como pelos transtornos causados aos sistemas de 
drenagem urbana. 

É necessário e urgente que todos se comprometam na busca de alternativas para disposição adequada ou 
para a realização da reciclagem de embalagens e produtos usados. Um dos caminhos mais simples é o da 
informação e da orientação. A impressão nos rótulos dos materiais industrializados e de suas embalagens 
sobre a forma correta de descarta-los é um meio simples e eficiente de diminuir o impacto provocado pelo 
volume gerado de resíduos. 
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Ainda que inicialmente haja um investimento necessário por parte das empresas e do setor manufatureiro 
do Brasil na alteração de rótulos e na disponibilização de espaços para o recolhimento de bens usados, ele 
se compensa com a diminuição de prejuízos e com o retorno em forma de melhoria da qualidade de vida de 
todos. 

Dada a importância da matéria para a nossa sociedade, contamos com o apoio dos ilustres membros do 
Congresso Nacional para o aperfeiçoamento e a rápida tramitação desta iniciativa que, estamos certos, é do 
interesse de todos os brasileiros. 

 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

 

Deputado JUNJE ABE 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=536780 

Data de Apresentação : 13/03/2012 

Ementa:  Torna obrigatória a informação, impressa nos rótulos de artigos de consumo industrializados 
comercializados no Brasil da forma de descarte ou retorno da embalagem e do produto após o consumo. 

Indexação:  Obrigatoriedade, informação, descarte, retorno, rótulo, embalagem, produto industrializado, 
comercialização. 
 

 

Tramitação: 
 

13/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN) 

Apresentação do Projeto de Lei n. 3409/2012, pelo Deputado Junji Abe (PSD-SP), que: "Torna 
obrigatória a informação, impressa nos rótulos de artigos de consumo industrializados 
comercializados no Brasil da forma de descarte ou retorno da embalagem e do produto após o 
consumo". Inteiro teor  

13/03/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 14/03/2012 
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PROJETO DE LEI Nº 3.434, DE 2012 
Arnaldo Jordy - PPS/PA 

Altera a Lei nº 9.294 de 15 de julho de 1996 que “dispõe sobre 
as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, 
bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos 
agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Consti tuição 
Federal”, alterando o conceito de bebida alcoólica e os horários 
para a veiculação publicitária. 

 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º - O artigo 1º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta Lei, as bebidas potáveis com teor 
alcoólico superior a meio grau Gay Lussac.” 

Art. 2º - O art. 4º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4° Somente será permitida a propaganda comerc ial de bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e 
televisão entre zero hora e seis horas. 

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

Art. 4º - Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

O atual texto da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996 é extremamente permissivo em relação à 
caracterização dos produtos reconhecidos como bebida alcoólica e também em sobre os horários de 
veiculação de publicidade nas emissoras de rádio e televisão. 

A caracterização de bebida alcoólica como bebida de teor alcoólico superior a 13 graus Gay Lussac implica 
na ausência de restrição a publicidade de diversas bebidas. Exemplificando, nesse critério a cerveja não é 
considerada bebida alcoólica. Dessa forma o disposto contrasta com a determinação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente LEI 8069 de 1990 que veda a venda de bebida alcoólica às crianças. Contrasta também 
com o bom senso não considerar a cerveja como bebida alcoólica. 

Outra questão importante é a o horário de veiculação da publicidade. A nosso ver o limite atual imposto às 
bebidas alcoólicas permitindo a publicidade entre 21h. e 6h. é muito elástico não atingindo o objetivo de 
impedir a exposição de crianças e adolescentes a essas peças publicitárias. Assim sendo ampliamos a 
restrição permitindo esse tipo de propaganda apenas entre 0h (zero horas) e 6h. 

Por fim propomos um prazo de 90 dias após a publicação a fim de permitir às empresas a adequação de 
suas grades publicitárias. 

 

Sala das sessões, de março de 2012. 

 

Dep. Arnaldo Jordy 

(PPS/PA) 
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Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=537196 

Data de Apresentação : 14/03/2012 

Ementa:  Altera a Lei nº 9.294 de 15 de julho de 1996 que "dispõe sobre as restrições ao uso e à 
propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos 
termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal" , alterando o conceito de bebida alcoólica e os horários 
para a veiculação publicitária. 

Explicação da Ementa : Define como bebida alcoólica as bebidas com teor alcoólico superior a meio grau 
Gay Lussac e restringe a propaganda comercial, nas emissoras de rádio e televisão, entre zero e seis 
horas. 

Indexação:  Alteração, Lei Antifumo, redução, percentual, teor alcoólico, definição, bebida alcoólica, 
restrição, horário, propaganda comercial, rádio, televisão. 
 

 

Tramitação: 
 

14/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 3434/2012, pelo Deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA), que: "Altera 
a Lei nº 9.294 de 15 de julho de 1996 que "dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de 
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos 
do § 4° do art. 220 da Constituição Federal", alter ando o conceito de bebida alcoólica e os horários 
para a veiculação publicitária". 

14/03/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) 

Publicação inicial no DCD do dia 15/03/2012 
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PROJETO DE LEI Nº 3.436, DE 2012 
Laercio Oliveira - PR/SE 

Altera a Lei 6.019, de janeiro de 1974, que dispõe sobre o 
trabalho temporário nas empresas urbanas, e dá outras 
providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Com a publicação da presente lei, as regras atinentes ao trabalho temporário nas empresas urbanas 
serão estendidas ao meio rural, tornando-se aplicáveis ao trabalhador temporário rural. 

Art. 2º Os artigos 4°, 10º e 12º da Lei 6.019, de j aneiro de 1974, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º - Compreende-se como empresa de trabalho temporário a pessoa física ou jurídica, urbana ou rural, 
cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas ou de empregador rural, 
temporariamente, trabalhadores devidamente capacitados e identificados por elas remunerados e 
assistidos. 

(...) 

Art. 10º - O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora ou cliente, com relação 
a um mesmo empregado, não poderá exceder a três meses, salvo autorização conferida pelo órgão local do 
Ministério do Trabalho e Previdência Social, segundo instruções a serem baixadas pelo Departamento 
Nacional de Mão de Obra. 

Parágrafo Único: O prazo previsto neste artigo poderá ser ampliado, mediante acordo ou convenção coletiva 
da categoria, desde que não exceda a 6 (seis) meses no total do contrato de trabalho. 

(...) 

Art. 12º - Ficam assegurados ao trabalhador temporário os seguintes direitos: 

a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados de mesma categoria da empresa tomadora ou 
cliente, calculada à base horária, garantida, em qualquer hipótese, a percepção do salário mínimo regional; 

b) jornada de oito horas, remuneradas as horas extraordinárias não excedentes a duas, com acréscimo de 
20% (vinte por cento); 

c) férias proporcionais, nos termos do artigo 25º da Lei nº 5107, de 13 de setembro de 1966; 

d) repouso semanal remunerado; 

e) adicional por trabalho noturno, respeitadas as diferenças destes entre os trabalhadores rurais e urbanos; 

f) indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato, correspondente a 1/12 (um 
doze avos) do pagamento recebido; 

g) seguro contra acidente do trabalho; 

h) proteção previdenciária nos termos do disposto na Lei Orgânica da Previdência Social, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973 (art. 5º, item III, letra "c" do Decreto nº 72.771, de 6 de 
setembro de 1973). 

§ 1º - Registrar-se-á na Carteira de Trabalho e Previdência Social do trabalhador sua condição de 
temporário. 

§ 2º - A empresa tomadora ou cliente é obrigada a comunicar à empresa de trabalho temporário a 
ocorrência de todo acidente cuja vítima seja um assalariado posto à sua disposição, considerando-se local 
de trabalho, para efeito da legislação específica, tanto aquele onde se efetua a prestação do trabalho, 
quanto a sede da empresa de trabalho temporário.” (NR). 

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

Tendo em vista a impossibilidade de desarquivamento pelo autor e acompanhando a sua nobre iniciativa, 
reapresentamos o Projeto de Lei, do Sr. Luiz Paulo Velloso Lucas, que pretende aplicar a Lei do Trabalho 
Temporário aos trabalhadores rurais. 

Nesses termos, peço apoio dos meus nobres pares para promovermos a total aprovação da matéria. 

 

Sala das Sessões, em 14 de março de 2012. 

 

LAÉRCIO OLIVEIRA 

Deputado Federal – PR/SE 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/sileg/prop_detalhe.asp?id=392410 

Data de Apresentação : 14/03/2012 

Ementa:  Altera a Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas 
empresas urbanas, e dá outras providências. 

Explicação da Ementa:  Aplica a Lei do Trabalho Temporário aos trabalhadores rurais. 

Indexação:  Alteração, Lei do Trabalho Temporário, inclusão, empresa rural, equiparação, trabalhador rural, 
trabalhador temporário, limitação, período, contrato de trabalho, garantia, direitos, proteção, legislação 
previdenciária, registro, Carteira de Trabalho e Previdência Social, obrigatoriedade, empresa, tomador, 
comunicação, acidente de trabalho. 

 

 

Tramitação: 
 

14/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 3436/2012, pelo Deputado Laercio Oliveira (PR-SE), que: "Altera 
a Lei 6.019, de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas, e 
dá outras providências". Inteiro teor 

14/03/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) 

Publicação inicial no DCD do dia 15/03/2012 
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PROJETO DE LEI Nº 3.446, DE 2012 
João Paulo Cunha - PT/SP 

Dá nova redação ao caput do artigo 3º da Lei nº 11.326, de 24 
de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a 
formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais. 

 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O caput do artigo 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que 
pratica atividades em imóvel rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

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

 

 

Justificativa: 
 

O teor do presente Projeto de Lei está em consonância com a atual política que o Brasil vem desenvolvendo 
na área da Segurança Alimentar e Nutricional, que por meio do fortalecimento da agricultura familiar, vem 
permitindo a ampliação da oferta de produtos agropecuários, com maior qualidade e diversidade aos 
moradores das áreas urbanas. 

A implantação da política de desenvolvimento urbano dos municípios brasileiros se dá através do seu Plano 
Diretor Municipal, onde se define o uso e as características de ocupação de cada porção do território 
municipal, fazendo com que todos os imóveis cumpram sua função social. O plano diretor também deve 
integrar as dinâmicas existentes na zona rural com as da zona urbana, uma vez que suas diretrizes devem 
abranger o território do município como um todo. 

Porém, a realidade tem demonstrado que os municípios, principalmente aqueles integrantes das regiões 
metropolitanas, vêm reduzindo seus espaços agrícolas, geralmente, objetivando aumentar a arrecadação 
municipal, mediante o Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, em detrimento do Imposto Territorial Rural 
– ITR. De fato, ocorreu um aumento na arrecadação dos municípios, porém retirou dos agricultores, 
localizados nessas áreas, o acesso às políticas públicas relacionadas à agricultura. 

A Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, estabelece as diretrizes para formulação da Política Nacional da 
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares e determina que a propriedade do Agricultor Familiar 
tem de estar, necessariamente, no “meio rural”. Quando se define no Plano Diretor Municipal que uma 
determinada área considerada “rural” passa a ser de destinação “urbana”, todos os agricultores que ali 
residem, ainda que continuem sendo agricultores, perdem o direito de acessar as políticas públicas voltadas 
ao fomento da agricultura familiar. 

Não obstante, tal alteração levada a efeito no Plano Diretor Municipal não se opera instantaneamente 
fazendo com que as atividades de caráter rural ali desenvolvidas sejam substituídas pelas funções 
tipicamente urbanas. Significa dizer que passa a ser possível a implantação de funções urbanas tipicamente 
definidas, como o parcelamento do solo na modalidade incorporação imobiliária que antes não era permitida 
em decorrência da característica rural. Assim, em um determinado período aquele espaço passa a conviver 
com atividades tipicamente rurais com ocupações urbanas. 

Assim para assegurar que o produtor rural que desenvolve suas atividades em áreas originariamente rurais 
e que passaram a ser urbanas em decorrência das alterações introduzidas no Plano Diretor Municipal, faz-
se premente uma alteração no texto do artigo 3º da citada Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, onde 
considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural somente aquele que pratica atividades no „meio 
rural‟. 
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Desta forma, ainda que os Planos Diretores dos municípios tenham realizado essa alteração de área rural 
para área urbana, as propriedades dos agricultores familiares, caso estejam qualificadas como imóvel rural, 
permanecem aptas a serem beneficiadas pela Lei nº 11.326, mesmo estando localizadas em áreas 
definidas como urbanas. 

Outrossim, a categoria de imóvel rural já está definida no Estatuto da Terra, Lei Federal nº 4.504, de 30 de 
novembro de 1.964, onde se estabelece que a atividade agropecuária poderá ser praticada independente 
de sua localização, conforme se pode depreender do art. 4º, I, a saber: 

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se: 

I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à 
exploração extrativa agrícola, pecuária ou agro-industrial, quer através de planos públicos de valorização, 
quer através de iniciativa privada;(grifamos) 

Portanto, busca-se com o presente projeto de lei adequar a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, às 
diretrizes gerais que orientam a produção agrícola, pecuária e extrativista constantes do Estatuto da Terra 
no que tange ao atingimento dos seus objetivos, garantindo segurança jurídica as decisões que 
eventualmente envolvam o financiamento da produção cuja base seja terras de natureza rural em ambiente 
considerado urbano para efeito de ordenamento territorial nos municípios. 

Desse modo, contamos com o apoio dos nossos Pares para sua aprovação. 

 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

 

Deputado JOÃO PAULO CUNHA 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=537267 

Data de Apresentação : 14/03/2012 

Ementa:  Dá nova redação ao caput do art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que "estabelece as 
diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares 
Rurais. 

Explicação da Ementa : Considera como agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica 
atividades em imóvel rural. 

Indexação:  Alteração, Lei da Agricultura Familiar, agricultor familiar, empreendedor familiar rural, imóvel 
rural. 
 

 

Tramitação: 
 

14/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 3446/2012, pelo Deputado João Paulo Cunha (PT-SP), que: ""Dá 
nova redação ao caput do artigo 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as 
diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais"". Inteiro teor  

14/03/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 15/03/2012 


