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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 316 DE 2012 
Autor: Romero Jucá 

 

Altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, para reduzir de 
80% (oitenta por cento) para 50% (cinquenta por cento) o limite 
mínimo de receita bruta decorrente de exportação para o 
exterior de empresas instaladas em Zona de Processamento 
de Exportação (ZPE). 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O art. 18 da Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 18 Somente poderá instalar-se em ZPE a pessoa jurídica que 
assuma o compromisso de auferir e manter, por ano-calendário, 
receita bruta decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta total de venda de 
bens e serviços.” (NR) 

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

 

 

Justificativa: 
 

A Lei nº 11.508, de 2007, é importante instrumento de desenvolvimento regional, visto que permite a criação 
de zonas de processamento de exportação, com os devidos incentivos fiscais, em áreas menos 
desenvolvidas do país. 

A referida Lei prevê, em seu art. 3º que o Conselho Nacional de Zonas de Processamento de Exportação 
(CZPE) analisará e aprovará os projetos de instituição de ZPE, tendo como diretrizes, fixadas em 
regulamento, o atendimento às prioridades governamentais para os diversos setores da indústria nacional e 
da política econômica, em especial os aspectos de política industrial, tecnológica e de comércio exterior. 

Tal dispositivo indica que há uma instituição tecnicamente habilitada para analisar, caso a caso, a 
viabilidade das ZPE propostas; o que parece ser a forma adequada de implantação deste mecanismo 
econômico especial. 

Contrasta com esse modelo flexível, de análise caso a caso, o disposto no art. 18 da Lei em comento. Tal 
dispositivo fixa como condição prévia para que uma empresa se instale em uma ZPE que 80% da receita 
bruta seja proveniente de exportação. Ora, há casos em que uma ZPE terá fortes laços econômicos com o 
mercado interno e que, apesar de seu potencial de expansão do comércio internacional, de absorção de 
tecnologia e de promoção do desenvolvimento industrial; não será possível assegurar índice tão elevado de 
faturamento em operações com o exterior. 

Ademais, há que se considerar as flutuações cíclicas da economia internacional. Haverá anos em que um 
desempenho menos favorável dos países líderes reduzirá a corrente de comércio do país, obrigando as 
empresas a voltarem suas atenções ao mercado interno. 

Tendo em vista que existe um Conselho de caráter técnico, capaz de analisar a oportunidade e viabilidade 
de instalação de uma ZPE, considero relevante que se reduza essa barreira prévia constituída pela elevada 
exigência de faturamento da empresa candidata a produzir na área incentivada. Proponho, para tanto, que o 
limite seja rebaixado de 80% para 50% do faturamento bruto. 

Em sendo aprovada a proposição, o CZPE disporá de mais flexibilidade para decidir acerca da instalação de 
ZPE em situações em que, apesar de a interface com o comércio interno ser elevada, haja potencial de 
estímulo às exportações e de ganhos tecnológicos e de desenvolvimento industrial. 
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Sala das Sessões, 

 

Senador ROMERO JUCÁ 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107083 

Data de Apresentação: 28/08/2012 

Ementa: Altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, para reduzir de 80% (oitenta por cento) para 50% 
(cinquenta por cento) o limite mínimo de receita bruta decorrente de exportação para o exterior de empresas 
instaladas em Zona de Processamento de Exportação (ZPE). 

Explicação da ementa:  Altera a Lei nº 11.508/2007, que “dispõe sobre o regime tributário, cambial e 
administrativo das Zonas de Processamento de Exportação” para definir que somente poderá instalar-se em 
Zonas de Processamento de Exportação - ZPE a pessoa jurídica que assuma o compromisso de auferir e 
manter, por ano-calendário, receita bruta decorrente de exportação para o exterior de, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) de sua receita bruta total de venda de bens e serviços. 

Indexação: Projeto de Lei, Senado, Alteração, Redução, Limitação, Receita Bruta, Exportação, Empresa, 
(ZPE), Pessoa Jurídica, Compromisso, Obtenção, Manutenção, Ano, Venda, Bens, Serviço, Incentivo Fiscal. 

 

 

Tramitação: 
 

28/08/2012 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Ação: Este processo contém 20 (vinte) folhas numeradas e rubricadas. 

28/08/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 

À Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última 
a decisão terminativa. 

A matéria poderá receber emendas por um período de cinco dias úteis, após sua publicação e 
distribuição em avulsos. 

************* Retificado em 06/09/2012************* 

Leitura. 

À Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última 
a decisão terminativa. 

A matéria poderá receber emendas por um período de cinco dias úteis, perante a primeira 
comissão, após sua publicação e distribuição em avulsos. 

Publicação em 29/08/2012 no DSF Página(s): 44528 - 44539  

29/08/2012 - CDR - Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 

Ação: Recebido na Comissão em 29/08/2012. 

Aguardando abertura do prazo para recebimento de emendas. 

30/08/2012 - CDR - Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
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Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Prazo para apresentação de emendas: 

Primeiro dia: 30.08.2012 

Último dia: 05.09.201 

06/09/2012 - CDR - Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Findo o prazo regimental, não foram oferecidas emendas à matéria. Aguardando distribuição. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 319 DE 2012 
Autor: Assis Gurgacz 

 

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS) incidentes na importação e na venda no mercado 
interno de ácido fosfórico, uréia pecuária e fosfato dicálcico 
(suplementos minerais para uso animal). 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIX: 

"Art. 1º ..................................................................................... 

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

XIX - ácido fosfórico, hidrogeno-ortofosfato de cálcio (fosfato 
dicálcico) e ureia pecuária, classificados respectivamente nos códigos 
2809.20.19 Ex 001 – Ácido Fosfórico, 2835.25.00 e 3102.10.90, todos 
da TIPI, e suas matérias-primas. 

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

§ 4º No caso do inciso XIX do caput deste artigo, a redução a zero 
das alíquotas aplica-se até 31 de dezembro de 2018." (NR) 

Art. 2º O Poder Executivo, com vistas ao cumprimento dos arts. 5º, II, e 14 da Lei Complementar nº 101, de 
4 da maio de 2000, estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto nesta Lei e o incluirá no 
demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal que acompanhar o projeto de lei 
orçamentária cuja apresentação se der após decorridos 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei, bem 
como fará constar das propostas orçamentárias subsequentes os valores relativos à aludida renúncia. 

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

Parágrafo único. A redução de alíquotas de que trata esta Lei só produzirá efeitos a partir do primeiro dia do 
exercício financeiro imediatamente posterior àquele em que for implementado o disposto no art. 2º. 

 

 

Justificativa: 
 

Os suplementos minerais utilizados na pecuária brasileira (corte e leite), tais como o ácido fosfórico, o 
fosfato dicálcico e a ureia pecuária, apresentaram alta acelerada em seus preços nos últimos anos. 

Segundo dados da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), o fosfato dicálcico subiu 36% de outubro de 2007 a fevereiro de 2012. Desde novembro de 
2011, o preço do produto mais que dobrou, passando de oitocentos para um mil e oitocentos reais a 
tonelada. 

Ainda conforme a CNA, a boa mineralização garante a competitividade do rebanho, mas a existência de 
apenas dois fornecedores de fosfato dicálcico no Brasil, principal fonte de fósforo para os sais minerais, 
contribui para a elevação dos preços do produto e para a dificuldade de sua disseminação no mercado 
nacional. 

Na questão dos suplementos minerais, em particular, há sérias distorções na legislação que proporcionam 
situações discrepantes dentro do próprio agronegócio. Enquanto a ureia agrícola, por exemplo, é isenta de 
PIS/Cofins desde a edição da Lei nº 10.925, de 2004, o mesmo insumo utilizado na pecuária permanece 
onerado. 
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Essa assimetria inexistia no projeto de lei que resultou na mencionada Lei nº 10.925, de 2004, mas o 
Presidente da República, à época, vetou o inciso VIII do art. 1º sob o argumento de que a convivência da 
desoneração de rações, concentrados e suplementos minerais com o crédito presumido de 60% 
configuraria subsídio e prejudicaria a política de exportação do País, além de gerar perda de arrecadação. 

Urge, portanto, reduzir a zero as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre a importação e a venda 
no mercado interno de suplementos minerais utilizados na pecuária e suas matérias-primas. 

Espera-se, com a medida, que os importadores e fabricantes repassem o favor fiscal aos preços, reduzindo-
os. 

Contamos com o apoio dos ilustres Pares à aprovação desta relevante matéria. 

 

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2012 

Senador ASSIS GURGACZ 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=107106 

Data de Apresentação: 28/08/2012 

Ementa: Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) incidentes na importação e na venda no mercado interno de 
ácido fosfórico, uréia pecuária e fosfato dicálcico (suplementos minerais para uso animal). 

Explicação da ementa:  Acresce o inciso XIX e § 4º ao art. 1º da Lei nº 10.925/04 (reduz as alíquotas do 
PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e na comercialização do mercado interno de fertilizantes 
e defensivos agropecuários), para prever no inciso XIX que ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da 
contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de ácido fosfórico, hidrogeno-
ortofosfato de cálcio (fosfato dicálcico) e ureia pecuária e para dispor no § 4º que a mencionada redução 
aplica-se até 31 de dezembro de 2018 (art. 1º). O Poder Executivo estimará a renúncia fiscal decorrente das 
alterações promovidas pela Lei, em consonância com o dispõem a Lei Complementar nº 101/00 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) e o § 6º do art. 165 da Constituição Federal (art. 2º). A Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, sendo que a redução de que trata esta Lei só produzirá efeitos a partir do primeiro dia do 
exercício financeiro imediatamente posterior àquele em que for implementado o disposto no art. 2º (art.3º). 

Indexação: Projeto de Lei, Senado, Alteração, Redução, Alíquota, (PIS-PASEP), (COFINS), Importação, 
Venda, Suplementação, Alimentação Animal, (TIPI), Prazo Máximo, Executivo, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Cumprimento, Observação, Execução, Renúncia, Inclusão, Demonstrativo, Constituição Federal, 
Projeto de Lei Orçamentária, Produção, Efeitos Legais, Início, Exercício Financeiro Seguinte. 

 

 

Tramitação: 
 

28/08/2012 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Ação: Este processo contém 25 (vinte e cinco) folhas numeradas e rubricadas. 

28/08/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 
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Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a 
decisão terminativa. 

A matéria poderá receber emendas por um período de cinco dias úteis, após sua publicação e 
distribuição em avulsos. 

************* Retificado em 06/09/2012************* 

Leitura. 

Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a 
decisão terminativa. 

A matéria poderá receber emendas por um período de cinco dias úteis, perante a primeira 
comissão, após sua publicação e distribuição em avulsos. 

Publicação em 29/08/2012 no DSF Página(s): 44550 - 44577 

29/08/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Recebido na CRA nesta data. 

Matéria aguardando abertura de prazo para recebimento de emendas perante a Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária - CRA. 

30/08/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Abertura de prazo para recebimento de emendas (art. 122, II, c - RISF): 

1º dia: 30/8/2012 

Último dia: 5/9/2012 

06/09/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Não foram oferecidas emendas no prazo regimental. 

Aguardando designação de relator. 
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PROJETO DE LEI, Nº 3.877 DE 2012 
Autor: Irajá Abreu - PSD/TO  

 

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins incidentes sobre operações com suplementos 
minerais destinados à alimentação de bovinos, bubalinos, 
ovinos, caprinos e equinos. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei reduz a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – Cofins incidentes sobre operações com suplementos minerais destinados à 
alimentação de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equinos. 

 

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º ........................................................................ 

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

XIX – suplementos minerais destinados à alimentação de 
bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equinos. 

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

 

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

 

 

Justificativa: 
 

Nos últimos anos, várias medidas de redução da Contribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) foram aprovadas pelo Congresso Nacional. De um modo geral, essas alterações 
são uma forma de amenizar o forte aumento da arrecadação federal provocado pela instituição dos regimes 
não cumulativos das referidas contribuições, bem como pela instituição da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins sobre importações. 

Em especial, é de se destacar a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
efetuada pela Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, que beneficiou, entre outras mercadorias, insumos 
agropecuários e produtos da cesta básica de alimentos. Todavia, há que se avançar na desoneração 
tributária de alguns setores. 

O setor de suplementação alimentar animal é um deles. Os suplementos alimentares tem um peso elevado 
nos custos totais da produção pecuária. Nesse contexto, é fundamental a adoção de medidas que tendam a 
reduzir o preço desses insumos. Caso contrário, os produtores serão forçados a diminuir a utilização dos 
sobreditos produtos, o que pode trazer reflexos negativos para a produtividade da atividade e para a 
qualidade do produto. 

Por essas razões, resolvi apresentar o presente projeto. Por meio dele, proponho a redução a zero das 
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre suplementos minerais destinados 
à alimentação de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equinos. A medida contribuirá para melhorar a 
qualidade dos produtos ofertados pelos pecuaristas e para reduzir o preço da carne e do leite consumidos 
pela população brasileira, visto que, por meio da redução da carga tributária que pesa sobre os citados 
suplementos minerais, reduzirá os custos de produção desses produtos rurais. 
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Tendo em vista os relevantes interesses de que se reveste esta proposição, espero contar com o apoio dos 
nobres Pares do Congresso Nacional. 

 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

 

Deputado IRAJÁ ABREU 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=544820  

Data de Apresentação : 16/05/2012 

Ementa:  Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre 
operações com suplementos minerais destinados à alimentação de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e 
equinos. 

Explicação da Ementa:  Altera a Lei nº 10.925, de 2004. 

Indexação:  Alteração, legislação tributária federal, redução, alíquota, contribuição, PIS/Pasep, Cofins, 
suplemento, alimentação, bovino, caprino, ovino, bubalino, equino. 

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

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

16/05/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 3877/2012, pelo Deputado Irajá Abreu (PSD-TO), que: "Reduz a 
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre operações com 
suplementos minerais destinados à alimentação de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equinos". 

16/05/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 17/05/2012 

31/05/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA )  

Às Comissões de  

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural;  

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

Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II 

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

Regime de Tramitação: Ordinária  

 31/05/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 01/06/2012 

 01/06/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial 
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 05/06/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Recebimento pela CAPADR. 

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

Designado Relator, Dep. Roberto Balestra (PP-GO) 

08/06/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 11/06/2012)  

20/06/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

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

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

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CAPADR, pelo Deputado Roberto Balestra (PP-GO). 

Parecer do Relator, Dep. Roberto Balestra (PP-GO), pela aprovação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 11 

PROJETO DE LEI, Nº 4.378 DE 2012 
Autor: Alceu Moreira - PMDB/RS 

 

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o Pis/Pasep e 
da Cofins incidentes sobre operações com produtos destinados 
à alimentação de bovinos, ovinos e caprinos. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei reduz a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pis/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – Cofins incidentes sobre operações com produtos destinados à alimentação de bovinos, 
caprinos e ovinos. 

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º .................................................................. 

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

XIX – rações balanceadas, concentrados e suplementos minerais 
classificados no Capítulo 23, exceto as posições 23.09.10.10 e 
23.09.90.30; fosfato bicálcio, classificado no código 2835.25.00, ácido 
fosfórico feedgrade, classificado no código 2809.20.19, e uréia 
pecuária, classificada no código 3102.10.90, destinados à 
alimentação dos animais classificados nas posições 01.02 e 01.04, 
todos da Tipi. 

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

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

 

 

Justificativa: 
 

Na última década, a legislação das contribuições sociais sofreu várias alterações. Foram instituídos regimes 
não cumulativos para a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pis/Pasep) e para a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). 
Além disso, essas contribuições passaram a incidir sobre importações. O resultado imediato dessas 
mudanças foi um forte incremento da arrecadação tributária federal. 

Nesse contexto, o Congresso Nacional tem aprovado e proposto várias medidas de redução dessas 
contribuições sociais. Entre outras, destaco a redução a zero das alíquotas da contribuição para o 
Pis/Pasep e da Cofins, efetuada pela Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, que beneficiou, entre outras 
mercadorias, insumos agropecuários e produtos da cesta básica de alimentos. Todavia, há que se avançar 
na desoneração tributária de alguns setores, buscando a isonomia entre produtos agrícolas e pecuários. 

A sistemática tributária que regula a tributação dos produtos de suplementação alimentar animal é um 
desses setores. Atualmente, importantes insumos utilizados na produção desses suplementos, bem como a 
venda desses produtos para os produtores de bovinos, ovinos e caprinos, sofrem uma pesada tributação a 
título de Contribuição para o Pis/Pasep e de Cofins. O uso de suplementos alimentares representa um dos 
custos mais elevados da produção pecuária. Com o aumento dos custos dos insumos, a tendência é que os 
produtores reduzam a utilização desses produtos, o que pode trazer reflexos negativos para a produtividade 
da atividade e para a qualidade do produto. 

Segundo a Embrapa Gado de Leite, a ração concentrada e o suplemento mineral correspondem a 59,7% do 
custo operacional efetivo do leite. Caso a alíquota de PIS/COFINS desses insumos fosse zero, o produtor 
teria um ganho de R$ 0,04 a 0,05 por litro de leite produzido. Já para pecuária de corte a suplementação 
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mineral representa 22% do desembolso do produtor, com redução da alíquota do PIS/COFINS para zero, 
haveria economia de R$ 1,00 por arroba produzida. Tais fatos corroboram o ganho de competitividade do 
pecuarista brasileiro que se faz necessário diante das recorrentes crises que afetam o setor. 

Por isso, proponho, neste projeto, a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o Pis/Pasep e da 
Cofins incidentes sobre rações concentradas, suplementos minerais, fosfato bicálcio, ácido fosfórico 
feedgrade e uréia pecuária destinados à alimentação bovinos, caprinos e ovinos. A medida, além de 
oferecer ao pecuarista uma maior competitividade, visa a reduzir os custos de produção desses produtores 
rurais por meio da redução da carga tributária que pesa sobre os sobreditos suplementos. Estou certo, 
ainda, de que ela contribuirá para melhorar a qualidade dos produtos ofertados por esses empreendedores 
e para reduzir o preço da carne e do leite consumidos pela população brasileira. 

Tendo em vista os relevantes interesses de que se reveste esta proposição, espero contar com o apoio dos 
nobres Pares do Congresso Nacional. 

 

Sala das Sessões, em 27 de agosto de 2012. 

 

Deputado ALCEU MOREIRA 

(PMDB-RS) 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=554254  

Data de Apresentação : 04/09/2012 

Ementa:  Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre 
operações com produtos destinados à alimentação de bovinos, ovinos e caprinos. 

Explicação da Ementa: Altera a Lei nº 10.925, de 2004. 

Indexação:  Alteração, legislação tributária federal, redução, alíquota zero, Pis/Pasep, Cofins, importação, 
comercialização, alimentos, bovino, caprino, ovino. 

 

 

Tramitação: 
 

04/09/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 4378/2012, pelo Deputado Alceu Moreira (PMDB-RS), que: 
"Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre 
operações com produtos destinados à alimentação de bovinos, ovinos e caprinos". 
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MEDIDA PROVISÓRIA, Nº 571 DE 2012 
Autor: Poder Executivo  

 

Altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe 
sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 
11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e 
a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 
seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

 

Art. 1º A Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 1º-A. Esta Lei estabelece normas gerais com o fundamento 
central da proteção e uso sustentável das florestas e demais formas 
de vegetação nativa em harmonia com a promoção do 
desenvolvimento econômico, atendidos os seguintes princípios: 

I - reconhecimento das florestas existentes no território nacional e 
demais formas de vegetação nativa como bens de interesse comum a 
todos os habitantes do País; 

II - afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação 
das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, da 
biodiversidade, do solo e dos recursos hídricos, e com a integridade 
do sistema climático, para o bem-estar das gerações presentes e 
futuras; 

III - reconhecimento da função estratégica da produção rural na 
recuperação e manutenção das florestas e demais formas de 
vegetação nativa, e do papel destas na sustentabilidade da produção 
agropecuária; 

IV - consagração do compromisso do País com o modelo de 
desenvolvimento ecologicamente sustentável, que concilie o uso 
produtivo da terra e a contribuição de serviços coletivos das florestas 
e demais formas de vegetação nativa privadas; 

V - ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, 
coordenada com a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, a Política Agrícola, o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, a Política de 
Gestão de Florestas Públicas, a Política Nacional sobre Mudança do 
Clima e a Política Nacional da Biodiversidade; 

VI - responsabilidade comum de União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de 
políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de 
suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais; 

VII - fomento à inovação para o uso sustentável, a recuperação e a 
preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa; e 

VIII - criação e mobilização de incentivos jurídicos e econômicos para 
fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa, e para 
promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis.” 
(NR) 

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

XII - vereda: fitofisionomia de savana, encontrada em solos 
hidromórficos, usualmente com palmáceas, sem formar dossel, em 
meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas; 

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

XXIV - pousio: prática de interrupção de atividades ou usos agrícolas, 
pecuários ou silviculturais, por no máximo 5 (cinco) anos, em até 25% 
(vinte e cinco por cento) da área produtiva da propriedade ou posse, 
para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura 
física do solo; 

XXV - área abandonada, subutilizada ou utilizada de forma 
inadequada: área não efetivamente utilizada, nos termos dos §§ 3o e 
4o do art. 6o da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, ou que não 
atenda aos índices previstos no referido artigo, ressalvadas as áreas 
em pousio; 

XXVI – áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de 
forma periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou 
outras formas de vegetação adaptadas à inundação; e 

XXVII – área urbana consolidada: aquela de que trata o inciso II do 
caput do art. 47 da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009. 

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

“Art. 4o .......................................................................... 

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

IV – as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros; 

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

XI – em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com 
largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do limite do espaço 
brejoso e encharcado. 

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

§ 4o Fica dispensado o estabelecimento das faixas de Área de 
Preservação Permanente no entorno das acumulações naturais ou 
artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare, vedada 
nova supressão de áreas de vegetação nativa. 

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

§ 6o ................................................................................. 

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

V – não implique novas supressões de vegetação nativa. 

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

§ 9o Em áreas urbanas, assim entendidas as áreas compreendidas 
nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas, as faixas marginais de 
qualquer curso d’água natural que delimitem as áreas da faixa de 
passagem de inundação terão sua largura determinada pelos 
respectivos Planos Diretores e Leis de Uso do Solo, ouvidos os 
Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, sem prejuízo 
dos limites estabelecidos pelo inciso I do caput. 

§ 10. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas 
nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões 
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metropolitanas e aglomerações urbanas, observar-se-á o disposto 
nos respectivos Planos Diretores e Leis Municipais de Uso do Solo, 
sem prejuízo do disposto nos incisos do caput.” (NR) 

“Art. 5o Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a 
geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a 
aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa 
pelo empreendedor das Áreas de Preservação Permanente criadas 
em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, 
observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e máxima de 100 
(cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) metros e 
máxima de 30 (trinta) metros em área urbana. 

§ 1o Na implantação de reservatórios d’água artificiais de que trata o 
caput, o empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, 
elaborará Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do 
Reservatório, em conformidade com termo de referência expedido 
pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente – 
SISNAMA, não podendo exceder a dez por cento do total da Área de 
Preservação Permanente. 

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

“Art. 6o ............................................................................ 

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

IX – proteger áreas úmidas, especialmente as de importância 
internacional. (NR) 

“Art. 10. Nos pantanais e planícies pantaneiras é permitida a 
exploração ecologicamente sustentável, devendo-se considerar as 
recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, ficando 
novas supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo 
condicionadas à autorização do órgão estadual do meio ambiente, 
com base nas recomendações mencionadas neste artigo.” (NR) 

“CAPÍTULO III-A 

DO USO ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL DOS APICUNS E 
SALGADOS 

Art. 11-A. A Zona Costeira é patrimônio nacional, nos termos do § 4o 
do art. 225 da Constituição, devendo sua ocupação e exploração se 
dar de modo ecologicamente sustentável. 

§ 1o Os apicuns e salgados podem ser utilizados em atividades de 
carcinicultura e salinas, desde que observados os seguintes 
requisitos: 

I - área total ocupada em cada Estado não superior a 10% (dez por 
cento) dessa modalidade de fitofisionomia no bioma amazônico e a 
35% (trinta e cinco por cento) no restante do País, excluídas as 
ocupações consolidadas que atendam ao disposto no § 6o; 

II - salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais arbustivos e 
dos processos ecológicos essenciais a eles associados, bem como 
da sua produtividade biológica e condição de berçário de recursos 
pesqueiros; 

III - licenciamento da atividade e das instalações pelo órgão ambiental 
estadual, cientificado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - Ibama e, no caso de uso de terrenos 
de marinha ou outros bens da União, realizada regularização prévia 
da titulação perante a União; 

IV - recolhimento, tratamento e disposição adequados dos efluentes e 
resíduos; 
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V - garantia da manutenção da qualidade da água e do solo, 
respeitadas as Áreas de Preservação Permanente; e 

V - respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das 
comunidades locais. 

§ 2o A licença ambiental, na hipótese deste artigo, será de 5 (cinco) 
anos, renovável apenas se o empreendedor cumprir as exigências da 
legislação ambiental e do próprio licenciamento, mediante 
comprovação anual inclusive por mídia fotográfica. 

§ 3o São sujeitos à apresentação de Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental - EPIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA os novos 
empreendimentos: 

I - com área superior a 50 (cinquenta) hectares, vedada a 
fragmentação do projeto para ocultar ou camuflar seu porte; 

II - com área de até 50 (cinquenta) hectares, se potencialmente 
causadores de significativa degradação do meio ambiente; ou 

III - localizados em região com adensamento de empreendimentos de 
carcinicultura ou salinas cujo impacto afete áreas comuns. 

§ 4o O órgão licenciador competente, mediante decisão motivada, 
poderá, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais 
cabíveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais 
causados, alterar as condicionantes e as medidas de controle e 
adequação, quando ocorrer: 

I - descumprimento ou cumprimento inadequado das condicionantes 
ou medidas de controle previstas no licenciamento, ou desobediência 
às normas aplicáveis; 

II - fornecimento de informação falsa, dúbia ou enganosa, inclusive 
por omissão, em qualquer fase do licenciamento ou período de 
validade da licença; ou 

III - superveniência de informações sobre riscos ao meio ambiente ou 
à saúde pública. 

§ 5o A ampliação da ocupação de apicuns e salgados respeitará o 
Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira - ZEEZOC, com 
a individualização das áreas ainda passíveis de uso, em escala 
mínima de 1:10.000, que deverá ser concluído por cada Estado no 
prazo máximo de 1 (um) ano a partir da data de publicação desta Lei. 

§ 6o É assegurada a regularização das atividades e 
empreendimentos de carcinicultura e salinas cuja ocupação e 
implantação tenham ocorrido antes de 22 de julho de 2008, desde 
que o empreendedor, pessoa física ou jurídica, comprove sua 
localização em apicum ou salgado e se obrigue, por termo de 
compromisso, a proteger a integridade dos manguezais arbustivos 
adjacentes. 

§ 7o É vedada a manutenção, licenciamento ou regularização, em 
qualquer hipótese ou forma, de ocupação ou exploração irregular em 
apicum ou salgado, ressalvadas as exceções previstas neste artigo.” 
(NR) 

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

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

§ 2o Protocolada a documentação exigida para análise da localização 
da área de Reserva Legal, ao proprietário ou possuidor rural não 
poderá ser imputada sanção administrativa, inclusive restrição a 
direitos, por qualquer órgão ambiental competente integrante do 
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SISNAMA, em razão da não formalização da área de Reserva Legal.” 
(NR) 

“Art. 15. ................................................................................ 

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

§ 3o O cômputo de que trata o caput aplica-se a todas as 
modalidades de cumprimento da Reserva Legal, abrangendo a 
regeneração, a recomposição e, na hipótese do art. 16, a 
compensação.” (NR) 

“Art. 17. .................................................................................. 

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

§ 3o É obrigatória a suspensão imediata das atividades em Área de 
Reserva Legal desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008. 

§ 4o Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais 
cabíveis, deverá ser iniciado o processo de recomposição da Reserva 
Legal em até dois anos contados a partir da data da publicação desta 
Lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos 
pelo Programa de Regularização Ambiental – PRA, de que trata o art. 
59.” (NR) 

“Art. 29. .................................................................................. 

§ 1o A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, 
preferencialmente, no órgão ambiental municipal ou estadual, que, 
nos termos do regulamento, exigirá do possuidor ou proprietário: 

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

“Art. 35. O controle da origem da madeira, do carvão e de outros 
produtos ou subprodutos florestais incluirá sistema nacional que 
integre os dados dos diferentes entes federativos, coordenado, 
fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente do 
SISNAMA. 

§ 1o O plantio ou o reflorestamento com espécies florestais nativas 
independem de autorização prévia, desde que observadas as 
limitações e condições previstas nesta Lei, devendo ser informados 
ao órgão competente, no prazo de até 1 (um) ano, para fins de 
controle de origem. 

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

§ 5o O órgão federal coordenador do sistema nacional poderá 
bloquear a emissão de Documento de Origem Florestal - DOF dos 
entes federativos não integrados ao sistema e fiscalizar os dados e 
relatórios respectivos.” (NR) 

“Art. 36. ................................................................................ 

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

§ 5o O órgão ambiental federal do SISNAMA regulamentará os casos 
de dispensa da licença prevista no caput.” (NR) 

“Art. 41. É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem 
prejuízo do cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio 
e incentivo à conservação do meio ambiente, bem como para adoção 
de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade 
agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como 
forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, 
observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as 
seguintes categorias e linhas de ação: 

...........................................................................................”(NR) 
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“Art. 58. Assegurado o controle e a fiscalização dos órgãos 
ambientais competentes dos respectivos planos ou projetos, assim 
como as obrigações do detentor do imóvel, o Poder Público poderá 
instituir programa de apoio técnico e incentivos financeiros, podendo 
incluir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, 
prioritariamente, os imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 
3o, nas iniciativas de: 

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

“Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente é autorizada, 
exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de 
ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de 
julho de 2008. 

§ 1o Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que 
possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente 
ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição 
das respectivas faixas marginais em 5 (cinco) metros, contados da 
borda da calha do leito regular, independentemente da largura do 
curso d´água. 

§ 2o Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal 
e de até 2 (dois) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em 
Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água 
naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas 
marginais em 8 (oito) metros, contados da borda da calha do leito 
regular, independente da largura do curso d´água. 

§ 3o Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos 
fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas 
consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de 
cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das 
respectivas faixas marginais em 15 (quinze) metros, 

contados da borda da calha do leito regular, independentemente da 
largura do curso d’água. 

§ 4o Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos 
fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação 
Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a 
recomposição das respectivas faixas marginais: 

I - em 20 (vinte) metros, contados da borda da calha do leito regular, 
para imóveis com área superior a4 (quatro) e de até 10 (dez) módulos 
fiscais, nos cursos d’agua com até 10 (dez) metros de largura; e 

II - nos demais casos, em extensão correspondente à metade da 
largura do curso d’água, observado o mínimo de 30 (trinta) e o 
máximo de 100 (cem) metros, contados da borda da calha do leito 
regular. 

§ 5o Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de 
Preservação Permanente no entorno de nascentes e olhos d’água 
perenes, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, 
de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição 
do raio mínimo de: 

I - 5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de até 1 (um) 
módulo fiscal; 

II - 8 (oito) metros, para imóveis rurais com área superior a 1 (um) 
módulo fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais; e 

III - 15 (quinze) metros, para imóveis rurais com área superior a 2 
(dois) módulos fiscais. 
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§ 6o Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em 
Áreas de Preservação Permanente no entorno de lagos e lagoas 
naturais, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris, 
de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição 
de faixa marginal com largura mínima de: 

I - 5 (cinco) metros, para imóveis rurais com área de até 1 (um) 
módulo fiscal; 

II - 8 (oito) metros, para imóveis rurais com área superior a 1 (um) 
módulo fiscal e de até 2 (dois) módulos fiscais; 

III - 15 (quinze) metros, para imóveis rurais com área superior a 2 
(dois) módulos fiscais e de até 4 (quatro) módulos fiscais; e 

IV - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 
(quatro) módulos fiscais. 

§ 7o Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será 
obrigatória a recomposição das faixas marginais, em projeção 
horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado, de 
largura mínima de: 

I - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área de até 4 (quatro) 
módulos fiscais; e 

II - 50 (cinquenta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 
(quatro) módulos fiscais. 

§ 8o Será considerada, para os fins do disposto no caput e nos §§ 1o 
a 7o, a área detida pelo imóvel rural em 22 de julho de 2008. 

§ 9o A existência das situações previstas no caput deverá ser 
informada no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida, nesses 
casos, a adoção de técnicas de conservação do solo e da água que 
visem à mitigação dos eventuais impactos. 

§ 10. Antes mesmo da disponibilização do CAR, no caso das 
intervenções já existentes, é o proprietário ou possuidor responsável 
pela conservação do solo e da água, por meio de adoção de boas 
práticas agronômicas. 

§ 11. A realização das atividades previstas no caput observará 
critérios técnicos de conservação do solo e da água indicados no 
PRA previsto nesta Lei, sendo vedada a conversão de novas áreas 
para uso alternativo do solo nesses locais. 

§ 12. Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura 
associada às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo 
rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das 
determinações contidas no caput e nos §§ 1o a 7o, desde que não 
estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das 
pessoas. 

§ 13. A recomposição de que trata este artigo poderá ser feita, 
isolada ou conjuntamente, pelos seguintes métodos: 

I - condução de regeneração natural de espécies nativas; 

II - plantio de espécies nativas; 

III - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da 
regeneração natural de espécies nativas; 

IV - plantio de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, sendo 
nativas ou exóticas. 

§ 14. Em todos os casos previstos neste artigo, o Poder Público, 
verificada a existência de risco de agravamento de processos 
erosivos ou de inundações, determinará a adoção de medidas 
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mitigadoras que garantam a estabilidade das margens e a qualidade 
da água, após deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente 
ou de órgão colegiado estadual equivalente. 

§ 15. A partir da data da publicação desta Lei e até o término do 
prazo de adesão ao PRA de que trata o § 2o do art. 59, é autorizada 
a continuidade das 

atividades desenvolvidas nas áreas de que trata o caput, as quais 
deverão ser informadas no CAR, para fins de monitoramento, sendo 
exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da água. 

§ 16. As Áreas de Preservação Permanente localizadas em imóveis 
inseridos nos limites de Unidades de Conservação de Proteção 
Integral criadas por ato do Poder Público até a data de publicação 
desta Lei não são passíveis de ter quaisquer atividades consideradas 
como consolidadas nos termos do caput e dos parágrafos anteriores, 
ressalvado o que dispuser o Plano de Manejo elaborado e aprovado 
de acordo com as orientações emitidas pelo órgão competente do 
SISNAMA, nos termos do que dispuser regulamento do Chefe do 
Poder Executivo, devendo o proprietário, possuidor ou ocupante a 
qualquer título, adotar todas as medidas indicadas. 

§ 17. Em bacias hidrográficas consideradas críticas, conforme 
previsto em legislação específica, o Chefe do Poder Executivo 
poderá, em ato próprio, estabelecer metas e diretrizes de 
recuperação ou conservação da vegetação nativa superiores às 
definidas no caput e nos §§ 1o a 7o, como projeto prioritário, ouvidos 
o Comitê de Bacia Hidrográfica e o Conselho Estadual de Meio 
Ambiente. ”(NR) 

“Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 
22 de julho de 2008, detinham até 4 (quatro) módulos fiscais e 
desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas 
em Áreas de Preservação Permanente, é garantido que a exigência 
de recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as Áreas de 
Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassará: 

I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais 
com área de até 2 (dois) módulos fiscais; e 

II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais 
com área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais.” (NR) 

“Art. 61-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária 
a recomposição de áreas consolidadas em Áreas de Preservação 
Permanente ao longo ou no entorno de cursos d'água, lagos e lagoas 
naturais observará as exigências estabelecidas no art. 61-A, 
observados os limites de cada área demarcada individualmente, 
objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.” (NR) 

“Art. 78-A. Após cinco anos da data da publicação desta Lei, as 
instituições financeiras só concederão crédito agrícola, em qualquer 
de suas modalidades, para proprietários de imóveis rurais que 
estejam inscritos no Cadastro Ambiental Rural - CAR e que 
comprovem sua regularidade nos termos desta Lei. ”(NR) 

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

 

Brasília, 25 de maio de 2012; 191º da Independência e 124º da República. 

 

DILMA ROUSSEFF 

Mendes Ribeiro Filho 
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Márcio Pereira Zimmermann 

Miriam Belchior 

Marco Antonio Raupp 

Izabella Mônica Vieira Teixeira 

Gilberto José Spier Vargas 

Aguinaldo Ribeiro 

Luís Inácio Lucena Adams 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.5.2012 

 

RETIFICAÇÃO 

 

Altera a Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe 
sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 
11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e 
a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. 

 

(Publicada no Diário Oficial da União de 28 de maio de 2012, Seção 1, págs. 10 e 11). 

 

No art. 1º, na parte em que altera o § 13 do art. 61-A da Lei no 12.651, de 25 de maio de 2012: 

onde se lê: "IV - plantio de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, sendo nativas e exóticas." 

leia-se: "IV - plantio de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, sendo nativas e exóticas, no caso dos 
imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3º." 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.5.2012 e retificado em 29.5.2012 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=545925 

Data da  Apresentação: 28/05/2012 

Ementa: Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de 
dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e 
a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. 

Explicação da Ementa:  Altera o Novo Código Florestal. O PLV 21 de 2012 prevê a garantia de proteção 
aos rios intermitentes; a ampliação para 15 módulos fiscais das propriedades que terão benefícios na 
recomposição de Áreas de Proteção Permanente (APPs) desmatadas irregularmente; estabelece a largura 
do curso d'água em propriedade de quatro a quinze módulos fiscais para a recuperação; propriedade acima 
de quinze módulos fiscais, a recuperação de no mínimo vinte metros e máxima de cem metros, a ser 
definida pelo plano de recomposição ambiental. 
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Indexação:  Alteração, Novo Código Florestal, proteção, uso sustentável, floresta, vegetação nativa, 
produção rural, recuperação, manutenção, produção agropecuária, delimitação, Área de Preservação 
Permanente, zona rural, zona urbana, implantação, reservatório, água artificial, geração, energia elétrica, 
abastecimento de água, obrigatoriedade, licenciamento ambiental, pantanal, exploração, sustentabilidade, 
zona costeira, ocupação, apicum, utilização, carcinicultura, salina, requisitos, integridade, manguezal, 
estudo prévio de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, ampliação, zoneamento ecológico-
econômico da Zona Costeira (ZEEZOC), regularização, termo de compromisso, suspensão, atividade, área, 
reserva legal, desmatamento, irregularidade, recomposição, prazo, Programa de Regularização Ambiental 
(PRA), controle, origem, madeira, carvão, produto florestal, plantio, reflorestamento, espécie nativa, 
controle, Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), Área de Preservação Permanente (APP), 
autorização, continuidade, atividade agropastoril, ecoturismo, turismo rural, área consolidada, imóvel rural, 
limite, módulo fiscal, obrigatoriedade, recomposição, faixa marginal, largura, rio, entorno, nascente de água, 
olhos d'água, assentamento, programa, reforma agrária, demarcação, concessão de uso, Incra, critérios, 
concessão, crédito agrícola, inscrição, proprietário, imóvel rural, Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário  

Regime de Tramitação:  Urgência 

 

 

Tramitação: 
 

28/05/2012 - Poder Executivo (EXEC)  

Publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União.  

28/05/2012 - CONGRESSO NACIONAL (CN)  

Prazo para Emendas: 29/5/12 a 3/6/12 

Comissão Mista: *  

Câmara dos Deputados: até 24/6/12  

Senado Federal: 25/6/12 a 8/7/12  

Retorno à Câmara dos Deputados (se houver): 9/7/12 a 11/7/12  

Sobrestar Pauta: a partir de 12/7/12  

Congresso Nacional: 28/5/12 a 9/8/12  

Prorrogação pelo Congresso Nacional: 10/8/12 a 8/10/12 

* Declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 5º, caput, artigo 6º, §§ 1º e 2º da 
Resolução do Congresso Nacional n. 1/02, com eficácia ex nunc - Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 4.029 (DOU de 16/3/12)  

29/05/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Retificação publicada no DOU de 29/05/2012.  

05/06/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Designados, na Comissão Mista para emitir parecer à Medida Provisória, Relator: Sen. Luiz 
Henrique e Relator Revisor: Dep. Edinho Araújo.  

04/09/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Recebido o Ofício nº 403/2012, do Congresso Nacional, que encaminha o processado da Medida 
Provisória nº 571/2012, que "Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a 
proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; regova as Leis nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2001". Informa, ainda, que à Medida foram oferecidas 696 (seiscentas e noventa e seis) 
emendas e que a Comissão Mista emitiu o Parecer nº 19, de 2012-CN, que conclui pelo PLV nº 21, 
de 2012.  
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 Recebida Mensagem n. 213/2012, pelo Poder Executivo, que: "Submete à apreciação do 
Congresso Nacional o texto da Medida Provisória nº 571/2012, que 'Altera a Lei nº 12.651, de 25 de 
maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga 
as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001'".  

Recebido Parecer nº 19, de 2012, da Comissão Mista destinada a apreciar a MPV 571/12, que 
concluiu favoravelmente à matéria apresentando o PLV nº 21/12.  

Recebido o PLV nº 21, de 2012 , da Comissão Mista da MPV 571/2012, que "altera a Lei nº 12.651, 
de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938, 
de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 
2006; e revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001".  

Publique-se. Submeta-se ao Plenário. 

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

Encaminhada à publicação, com parecer da Comissão Mista, publicado em avulso e no DCD de 
05/09/12 - Suplemento  

05/09/2012 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Ordinária - Deliberativa  

Discussão em turno único.  

Votação do Requerimento do Dep. Sarney Filho, na qualidade de Líder do Bloco PV,PPS, que 
solicita a retirada de pauta desta Medida Provisória.  

Encaminharam a Votação: Dep. Sarney Filho (PV-MA) e Dep. Bohn Gass (PT-RS).  

Verificação da votação do requerimento, solicitada pelos Deputados Ronaldo Caiado, na qualidade 
de Líder do DEM, Emanuel Fernandes (PSDB-SP), Bernardo Santana Vasconcellos, na qualidade 
de Líder do Bloco PR, PTdoB, PRP, PHS, PTC, PSL, PRTB, e Marina Santanna (PT-GO), em razão 
do resultado proclamado pela Mesa: "Rejeitado o Requerimento", passando-se à sua votação pelo 
processo nominal.  

Prejudicado o Requerimento. (Sim: 6; não: 159; abstenção: 5; total: 170).  Votação 

Adiada a discussão por falta de "quorum" (Obstrução).  
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PROJETO DE LEI, Nº 4.361 DE 2012 
Autor: Telma Pinheiro - PSDB/MA ,  Sarney Filho - PV/MA ,  Izalci - PR/DF 

 

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

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

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

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

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

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

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

 

 

Justificativa: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

 

Deputada Telma Pinheiro 

Deputado Sarney Filho 

 

 

Informações complementares: 
 

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

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

Data de Apresentação : 31/08/2012 

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

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

 

 

Tramitação: 
 

31/08/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 4361/2012, pela Deputada Telma Pinheiro e outros, que: "Altera 
a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, para direcionar parte dos Recursos obtidos pela aplicação 
das multas ambientais, à Implementação das Políticas públicas e Ações em Educação Ambiental". 
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PROJETO DE LEI, Nº 4.412 DE 2012 
Autor: Paulo Teixeira - PT/SP 

 

Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para banir os 
agrotóxicos e componentes que especifica, e dá outras 
providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 

“Art. 20-A. São banidos do Brasil os produtos técnicos e formulados 
que tenham como ingrediente ativo: abamectina, acefato, benomil, 
carbofurano, cihexatina, endossulfam, forato, fosmete, heptacloro, 
lactofem, lindano, metamidofós, monocrotofós, paraquate, parationa 
metílica, pentaclorofenol, tiram, triclorfom, e qualquer substância 
compreendida no grupo químico dos organoclorados. 

§ 1º Ficam automaticamente cancelados os registros eventualmente 
existentes dos produtos a que se refere o caput, sendo 
consequentemente proibida a sua utilização na agricultura ou em 
qualquer outra finalidade. 

§ 2º Os detentores de estoques dos agrotóxicos a que se refere o 
caput deverão devolvê-los aos respectivos fabricantes ou 
importadores, podendo essa devolução ser intermediada pelos 
estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos ou por postos 
ou centros de recolhimento, desde que autorizados e fiscalizados 
pelo órgão competente. 

§ 3º As pessoas jurídicas responsáveis pela fabricação ou importação 
de agrotóxicos, seus componentes e afins ficam obrigadas a receber 
e a dar destinação adequada aos produtos por elas fabricados ou 
importados, após sua devolução por usuários ou comerciantes na 
forma do § 2º, bem assim aos produtos apreendidos em ação 
fiscalizatória, com vista à sua transformação ou inutilização, 
observadas as normas e instruções do órgão registrante e dos órgãos 
sanitário-ambientais competentes. 

§ 4º Caso não se identifiquem ou não mais existam as pessoas 
jurídicas a que se refere o § 3º, o órgão registrante indicará a 
destinação a ser dada a eventuais estoques dos produtos a que se 
refere este artigo.” 

Art. 2º Deverão ser reavaliados no prazo de cento e oitenta dias, contados a partir da data de publicação 
desta Lei, os produtos técnicos e formulados de agrotóxicos que tenham o glifosato como ingrediente ativo, 
ficando estes nesse período temporariamente reclassificados como pertencentes à classe toxicológica I 
(extremamente tóxico) e à classe ecotoxicológica I (altamente perigoso). 

§ 1º Decorrido o prazo a que se refere o caput, caso não se tenha concluído a reavaliação de que se trata, 
até que se conclua ficarão suspensos os registros existentes daqueles agrotóxicos e proibida a sua 
comercialização. 

§ 2º Caso na reavaliação se conclua que se aplica àqueles produtos qualquer das condições referidas no § 
6º do art. 3º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, serão automaticamente cancelados os registros 
existentes e consequentemente proibida a sua utilização na agricultura ou em qualquer outra finalidade. 

Art. 3º Revoga-se o parágrafo único do art. 20 da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificativa: 
 

A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a 
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, 
o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins. 

Apesar de a Lei proibir o registro de produtos com características teratogênicas, carcinogênicas ou 
mutagênicas; ou daqueles que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório, 
com animais, tenham demonstrado; ou para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz, algumas 
lacunas ainda permanecem nessa legislação, permitindo que produtos extremamente nocivos à saúde 
humana e ao meio ambiente ainda sejam utilizados no Brasil. 

O Decreto nº 4.074/2002, que regulamenta a Lei nº 7.802/1989, estabelece, em seu art. 2º, inciso VI, a 
competência dos Ministérios da Agricultura, da Saúde e do Meio Ambiente, no âmbito de suas respectivas 
áreas de competência, para promover a reavaliação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, 
quando surgirem indícios da ocorrência de riscos que desaconselhem o uso de produtos registrados; ou 
quando o País for alertado nesse sentido por organizações internacionais responsáveis pela saúde, 
alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos. 

Com base nessa norma, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa tem procedido à reavaliação 
de vários agrotóxicos. Segundo relatório publicado em dezembro de 2011, desde 2001 o processo de 
reavaliação resultou no banimento (imediato) de seis ingredientes ativos: benomil, heptacloro, 
monocrotofós, lindano, pentaclorofenol e triclorfom. Outros três — ciexatina, endossulfam e metamidofós — 
encontram-se submetidos a descontinuidade de comercialização. Aplicaram-se severas medidas de 
restrição ao uso de captana, folpete, carbendazim, clorpirifós, metaldeído, aldicarbe e fosmete. Iniciado em 
2008, ainda não se completou o processo de reavaliação de acefato, parationa metílica, lactofem, forato, 
carbofurano, abamectina, tiram, paraquate e glifosato. 

O Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos – PARA, implementado anualmente 
pela Anvisa, tem constatado a presença, em amostras de hortaliças e frutas, de resíduos de ingredientes 
ativos altamente prejudiciais à saúde, inclusive alguns já banidos em outros países. 

Ao longo do ano de 2011, desenvolveram-se nesta Casa os trabalhos da Subcomissão Especial sobre o 
uso de agrotóxicos e suas consequências à saúde, da Comissão de Seguridade Social e Família. O relatório 
final, aprovado em novembro/2011, afirma que “nos últimos anos o Brasil se tornou o principal destino de 
produtos banidos no exterior. Segundo dados da Anvisa, são usados nas lavouras brasileiras pelo menos 
dez produtos proscritos na União Europeia (UE), Estados Unidos, China e outros países”. 

São muito graves as consequências, sobre a saúde da população brasileira, do uso de pesticidas que 
apresentam, entre outros problemas, toxicidade aguda, carcinogenicidade, neurotoxicidade e 
mutagenicidade. O processo de reavaliação implementado pela Anvisa tem-se relevado demasiadamente 
moroso e pouco eficiente, eis que tem sido obstaculizado por manobras protelatórias diversas, de parte dos 
detentores de registros dos produtos em questão. Decorridos mais de quatro anos desde a edição da 
Resolução Anvisa nº 10, de 22 de fevereiro de 2008, ainda não se concluiu a reavaliação de vários 
ingredientes ativos proibidos em outros países. 

Entendemos que, neste caso, se deva adotar o Princípio da Precaução, assim enunciado na Declaração do 
Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992): “Quando houver ameaça de danos graves ou 
irreversíveis, a ausência de certeza científica não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”. 

De acordo com Augusto e Freitas (1998, p.87)1, “o Princípio da Precaução envolve não só o 
reconhecimento e a exposição das inerentes incertezas no que diz respeito aos eventuais efeitos das 
substâncias químicas sobre os seres humanos e o meio ambiente, mas também a admissão de nossa 
ignorância em relação ao problema e à indeterminância”. 

Os referidos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz concluem que, “para os casos de substâncias em 
que seja razoável antecipar que podem ocasionar danos irreversíveis à saúde e ao ambiente e que há 
ausência de provas científicas suficientes quanto aos danos potenciais, ao invés de continuar produzindo e 
manipulando o produto até que se prove que ele é danoso, como ocorre na atualidade, a aplicação do 
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Princípio da Precaução coloca a necessidade de parar a produção e o manuseio até que se desenvolvam 
conhecimentos suficientes sobre a inocuidade do produto”. 

Neste ponto, parece-nos importante assinalar a diferença entre dois importantes princípios do Direito 
Ambiental. De acordo com Daniel Marotti Corradi (Princípio Da Precaução X Princípio Da Prevenção, 
2010)2, “Podemos diferenciar os princípios de maneira simples se considerarmos a finalidade de cada um. 
Tratar-se-á de princípio da prevenção sempre que soubermos, antecipadamente, que determinada atividade 
causará danos ao meio ambiente, como no caso de uma atividade mineradora. Falaremos de princípio da 
precaução quando não soubermos se determinada atividade causará danos ao meio ambiente ou não”. 

No caso dos agrotóxicos químicos, não há qualquer dúvida científica de que façam mal à saúde humana e 
ao meio ambiente, pois são biocidas, e seu uso prejudica toda forma de vida. Não há dúvida científica que 
veneno mata. Assim, na legislação de agrotóxicos o que deve estar presente é o princípio prevenção. A 
dúvida se dá apenas em qual dimensão e gravidade as doenças se darão, e aí acrescenta-se também o 
princípio da precaução. 

Tendo em conta todas essas questões, o presente Projeto de Lei acrescenta artigo à Lei nº 7.802, de 11 de 
julho de 1989, para banir do Brasil os produtos técnicos e formulados que tenham como ingrediente ativo: 
abamectina, acefato, benomil, carbofurano, cihexatina, endossulfam, forato, fosmete, heptacloro, lactofem, 
lindano, metamidofós, monocrotofós, paraquate, parationa metílica, pentaclorofenol, tiram, triclorfom, ou 
qualquer substância compreendida no grupo químico dos organoclorados. 

Essa lista de ingredientes ativos engloba alguns já proibidos pela Anvisa — lavrando-se assim em lei o seu 
banimento; outros que se mantêm no mercado, com severas restrições de uso; e alguns cuja reavaliação 
ainda não se concluiu, mas sobre os quais há evidências de serem altamente danosos à saúde humana. O 
banimento também alcança os organoclorados, dos quais muitos se enquadram na categoria de Poluentes 
Orgânicos Persistentes (POPs) — substâncias químicas sintéticas altamente tóxicas que podem ser 
encontradas no tecido humano e de outros organismos vivos ao redor do mundo. Em consequência, 
revoga-se o parágrafo único do art. 20 da Lei nº 7.802, de 1989. 

Com a proibição de uso dos referidos agrotóxicos, resta a questão sobre o que fazer com os estoques 
remanescentes na indústria, no comércio, ou nas propriedades rurais. A solução consiste em devolvê-los 
aos fabricantes ou importadores, que ficarão obrigados a recebê-los e a dar-lhes destinação adequada, com 
vista à sua transformação ou inutilização, observadas as normas e instruções do órgão registrante e dos 
órgãos sanitário-ambientais competentes. 

O projeto também determina sejam reavaliados no prazo de cento e oitenta dias, contados a partir da data 
de publicação desta Lei, os produtos técnicos e formulados de agrotóxicos que tenham o glifosato como 
ingrediente ativo. Nesse período, esses produtos ficarão temporariamente reclassificados como 
pertencentes à classe toxicológica I (extremamente tóxico) e à classe ecotoxicológica I (altamente perigoso). 

Esperamos contar com o apoio de nossos Pares para a aprovação deste Projeto de Lei. 

 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

Deputado PAULO TEIXEIRA 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=555279  

Data de Apresentação : 05/09/2012 

Ementa:  Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para banir os agrotóxicos e componentes que 
especifica, e dá outras providências. 

Explicação da Ementa: Produtos que tenham como ingrediente ativo: abamectina, acefato, benomil, 
carbofurano, cihexatina, endossulfam, forato, fosmete, heptacloro, lactofem, lindano, metamidofós, 
monocrotofós, paraquate, parationa metílica, pentaclorofenol, tiram, triclorfom, e qualquer substância 
compreendida no grupo químico dos organoclorados. Prazo reavaliação agrotóxicos que tenham glifosato. 
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Indexação:  Alteração, Lei dos agrotóxicos, proibição, produto, agrotóxico, agricultura, cancelamento, 
registro. 

 

 

Tramitação: 
 

05/09/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 4412/2012, pelo Deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que: "Altera a 
Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para banir os agrotóxicos e componentes que especifica, e dá 
outras providências". 
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PROJETO DE LEI, Nº 2.289 DE 2007 
Autor: Beto Faro - PT/PA 
 
 
 

Regulamenta o art. 190 da Constituição Federal, altera o art. 1º 
da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962 e dá outras 
Providências. 

 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 
 
 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Esta Lei regulamenta o art. 190 da Constituição Federal, altera o art. 1º da Lei nº 4.131, de 3 de 
setembro de 1962 e fixa outras providências com o objetivo de disciplinar a aquisição e o arrendamento de 
imóvel rural em todo o território nacional por pessoas estrangeiras. 

Art. 2º As pessoas estrangeiras só poderão adquirir e arrendar imóveis rurais no Brasil na forma prevista na 
presente Lei, sem prejuízo do que dispõem as demais legislações conexas. 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, consideram-se pessoas estrangeiras: 

I – a pessoa física que não atenda as condições fixadas no artigo 12 da Constituição Federal; 

II – a sociedade estrangeira autorizada a funcionar no Brasil consoante o disposto na Sessão III, do 
Capítulo V, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 

III – organização não governamental estabelecida no Brasil com sede no exterior; 

IV - organização não governamental estabelecida no Brasil cujo orçamento anual seja proveniente, na sua 
maior parte, de uma mesma pessoa física estrangeira, ou empresa com sede no exterior ou de entidades 
previstas nos incisos III e V ou, ainda, proveniente de mais de uma dessas fontes quando coligadas; 

V - fundação particular quando os seus instituidores forem pessoas enquadradas no disposto no inciso I 
e/ou empresas estrangeiras ou empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil com sede no 
exterior. 

§ 2º Parágrafo único. As restrições estabelecidas nesta Lei não se aplicam aos casos de sucessão legítima, 
ressalvado o disposto no art. 9º. 

Art. 3º É vedado o arrendamento por tempo indeterminado, bem assim, o subarrendamento parcial ou total 
de imóvel rural por pessoa estrangeira. 

Parágrafo único. É vedada ainda à pessoa estrangeira a habilitação à concessão florestal de que trata a Lei 
nº 11.284, de 2 de março de 2006. 

Art. 4º - A aquisição e o arrendamento de imóvel rural por pessoa estrangeira não poderá exceder à 
dimensão de até 35 (trinta e cinco) módulos fiscais, em área contínua ou descontínua, observado o limite de 
até 2.500 (dois mil e quinhentos) hectares. 

Parágrafo único. Ressalvadas as exigências gerais determinadas em Lei, dispensa qualquer autorização ou 
licença, a aquisição e o arrendamento por estrangeiros quando se tratar, respectivamente, de imóveis com 
áreas não superiores a 4 (quatro) módulos fiscais e a 10 (dez) módulos fiscais. 

Art. 5º. Constitui requisito básico para a aquisição e o arrendamento de imóvel rural por pessoa estrangeira, 
afora exigências complementares constantes do Regulamento desta Lei, o cumprimento do disposto no art. 
186 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. A não observância do disposto no parágrafo anterior, considerados os prazos e condições 
fixados no art. 8º desta Lei, implicará: 

I - na anulação do contrato de arrendamento, sem direito ao pagamento de multas ou outros encargos 
rescisórios, com indenização das eventuais benfeitorias úteis e necessárias conforme laudo de assistência 
técnica homologada por órgão oficial de assistência técnica; 
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II - nos termos da Constituição Federal, na desapropriação para fins sociais do imóvel rural, com 
indenização da terra e das benfeitorias em Títulos da Dívida Agrária resgatáveis no prazo de 20 anos, 
vedada a incidência de verbas moratórias e compensatórias; 

III - nos casos de insuscetibilidade de desapropriação serão anulados os contratos de compra e venda 
sendo os imóveis incorporados ao patrimônio da União por meio de aquisição nos valores originais dos 
contratos particulares de compra e venda. 

Art. 6º. Nos loteamentos rurais, a ocupação de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) da área total serão 
feitas obrigatoriamente por brasileiros. 

Parágrafo único. O controle do disposto no caput caberá ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – Incra ou, nas áreas de jurisdição dos estados, aos respectivos órgãos fundiários, todavia 
consultado e informado o órgão federal fundiário. 

Art. 7º. A soma das áreas rurais pertencentes e arrendadas a pessoas estrangeiras não poderá ultrapassar 
a um quarto da superfície dos Municípios onde se situem, comprovada conforme norma constante do 
Regulamento desta Lei. 

§ 1º. As pessoas da mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias ou arrendatárias, em cada 
Município, de mais de 40% (quarenta por cento) do limite fixado neste artigo. 

§ 2º. Ficam excluídas das restrições deste artigo as aquisições de áreas rurais quando o adquirente, no 
caso, for casado com pessoa brasileira sob o regime de comunhão de bens. 

Art. 8º. As pessoas estrangeiras só poderão adquirir e arrendar imóveis rurais destinados à implantação, 
ampliação ou modernização de projetos agropecuários, florestais, industriais e agroindustriais tidos como 
ambientalmente sustentáveis, nos prazos definidos pelos Ministérios referidos nos §§ 1º e 2º deste artigo. 

§1º. Os projetos de que trata o caput serão aprovados pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Meio Ambiente, em prazos fixados no Regulamento. 

§2º. Os projetos de caráter industrial serão aprovados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior e o Ministério do Meio Ambiente, em prazos a serem fixados pelo Regulamento. 

§3º. Além das exigências técnicas regulares, constitui requisito para a avaliação dos projetos a análise da 
consistência legal dos documentos da terra emitidos pelos Cartórios de Registros de Imóveis. 

§4º. A não aprovação dos projetos implica na anulação automática das operações de compra e venda e 
arrendamento dos respectivos imóveis rurais garantidos os direitos indenizatórios dos compradores, na 
forma da legislação pertinente. 

§5º. Após a aprovação dos projetos, os Ministérios a que se referem os §§ 1º e 2º disponibilizarão nos 
respectivos sítios as informações sobre os projetos contendo, entre outros, dados sobre a dimensão, 
localização e titularidade da área, objetivo do projeto, e número de empregos diretos e indiretos previsto 
pelo empreendimento. 

Art. 9º. A aquisição, por pessoas estrangeiras, de imóvel situado na Amazônia Legal e em área 
indispensável à segurança nacional depende do assentimento prévio do Conselho de Defesa Nacional. 

Art. 10. Na aquisição de imóvel rural por pessoa estrangeira é da essência do ato a escritura pública. 

Parágrafo único. Da escritura relativa à aquisição de área rural por pessoas estrangeiras constará, 
obrigatoriamente: 

I - menção do documento de identidade do adquirente; 

II - prova de residência no território nacional; e 

III - quando for o caso, autorização do órgão competente ou assentimento prévio do Conselho de 
Segurança Nacional. 

Art. 11. Os Cartórios de Registro de Imóveis manterão cadastro especial, em livro auxiliar, das aquisições 
de terras rurais pelas pessoas previstas no art. 2º, no qual deverá constar: 

I - menção do documento de identidade das partes contratantes ou dos respectivos atos de constituição, se 
pessoas jurídicas; 

II - memorial descritivo do imóvel, com área, características, limites e confrontações; e 

III - transcrição da autorização do órgão competente, quando for o caso. 
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§1º. No prazo de até 10 dias após o registro, os Cartórios de Registros de Imóveis informarão, sob pena de 
perda do cargo, os dados previstos nos incisos deste artigo, à Corregedoria da Justiça dos Estados a que 
estiverem subordinados e aos Ministérios a que se referem os §§ 1º e 2º do art. 8º desta Lei. 

§2º. Quando se tratar de imóvel situado em área indispensável à segurança nacional, a relação mencionada 
neste artigo deverá ser remetida também à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

Art. 12. O Congresso Nacional, poderá, mediante decreto legislativo, por manifestação prévia do Poder 
Executivo, autorizar a aquisição de imóvel por pessoas estrangeiras, além dos limites fixados nesta Lei, 
quando se tratar da implantação de projetos julgados prioritários em face dos planos de desenvolvimento do 
País. 

Art. 13. É vedada, a qualquer título, a alienação ou doação de terras da União, dos Estados ou dos 
Municípios a pessoas estrangeiras. 

Art. 14 - O tabelião que lavrar a escritura e o oficial de registro que a transcrever em desacordo com as 
prescrições desta Lei responderão civilmente pelos danos que causarem aos contratantes, sem prejuízo da 
responsabilidade criminal por prevaricação ou falsidade ideológica. O alienante está obrigado a restituir ao 
adquirente o preço do imóvel. 

Art. 15 O art. 1º da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, passa a vigorar com a seguinte redação: 

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

Parágrafo único. Os recursos financeiros ou monetários introduzidos 
no Brasil, a qualquer título, ou quando objetos de reinvestimento nos 
termos do art. 7º desta Lei, para aplicação em atividades econômicas 
que envolvam a aquisição e o arrendamento de áreas rurais no 
território nacional, de forma direta ou em associação com qualquer 
pessoa física, jurídica ou organização governamental instalada no 
Brasil, estarão sujeitas à legislação nacional que regula a aquisição 
de imóveis rurais por pessoas estrangeiras, sem prejuízo do que 
dispõem a presente Lei.” 

Art. 16. As pessoas estrangeiras detentoras de imóveis rurais anteriormente à data de publicação desta Lei 
deverão, no prazo de até 90 dias a contar da data da publicação do Regulamento, informar aos Ministérios 
previstos no art. 6º as informações atualizadas constantes no §5º do mesmo artigo. 

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

Art. 18 – Revoga- se a Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971. 

 

 

Justificativa: 
 

Com este projeto de lei pretende-se oferecer os balizamentos gerais para os processos de aquisição e 
arrendamento de imóveis rurais no Brasil por pessoas estrangeiras em atendimento ao que dispõe o art. 
190 da Constituição Federal. 

De início, cumpre frisar que atualmente a matéria é regulada pela Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971. 

O projeto de lei propõe a revogação da referida Lei face a sua defasagem de mérito que a torna 
inapropriada para regular assunto de tamanha relevância nas condições econômicas, políticas e 
institucionais contemporâneas do Brasil. 

Com efeito, constata-se a inadequação de mérito da citada legislação desde a definição do que se entende 
por pessoa estrangeira até a impropriedade alguns dos seus comandos às disciplinas atuais para o agrário 
brasileiro constantes nos diplomas legais e normativos criados após a Constituição de 1988. 

A maior prova da ineficácia da Lei nº 5.709/71 está na incapacidade da mesma até de instrumentalizar o 
governo para o controle das áreas rurais do Brasil sob a posse de pessoas estrangeiras. A este respeito, 
vale citar matéria de capa do Jornal do Brasil, de 28 de setembro de 2007 destacando que “O esforço do 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva em vender o Brasil como futuro pólo mundial do biocombustível está 
provocando uma explosão no mercado de terras, mas desnudou uma realidade grave para a soberania do 
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país: o governo não tem qualquer controle sobre quem são e quantos milhões de hectares de terras estão 
nas mãos de estrangeiros hoje. o governo”. 

A mesma matéria, que teve como título Desenfreada invasão estrangeira a propósito da corrida de 
estrangeiros pela compra de terras no Brasil atraída pela posição brasileira no mercado dos 
biocombustíveis, incluiu manifestação atribuída ao presidente do Incra segundo a qual, “...o governo não 
tem dados sobre investidores e pessoas físicas que já detêm terras, sobretudo na região amazônica, onde 
cobiça vem sendo acentuada pela perspectiva de o país desenvolver uma nova matriz energética com o 
plantio em grande escala da cana de açúcar, mas também em função do apelo ecológico propagado por 
ONGs internacionais, sob o pretexto de proteger a região. Uma delas, hospedada no site Cool Earth, vem a 
tempos disponibilizando áreas pela internet. Outras divulgam ofertas pela internet ou publicam anúncios em 
jornais brasileiros. Os compradores vão de ambientalistas radicais que compram para ninguém mais tocar 
na terra a picaretas que querem explorar madeira". 

Vale ressaltar que a própria Advocacia-Geral da União (AGU) anunciou que está elaborando parecer para 
definir normas jurídicas que deverão dar aos órgãos públicos poder de controle ao governo sobre o sobre o 
setor, o que, no entanto, por não ter força legal, não será suficiente para impor as alterações e atualizações 
requeridas pela matéria. 

Neste projeto de lei, com os cuidados para não ferir a isonomia de tratamento entre empresa nacional e 
estrangeira oferecemos nova definição de empresa estrangeira extensiva às ONGs e Fundações 
particulares. Defende-se o limite de até 35 módulos fiscais para a propriedade e o arrendamento de terras 
rurais por estrangeiros. São fixadas condicionalidades econômicas, sociais e ambientais, ademais de vários 
mecanismos de controle dessas aquisições e arrendamentos por pessoas estrangeiras. 

O projeto prevê também o envolvimento dos Ministérios setoriais correspondentes na aprovações dos 
projetos sobre os empreendimentos econômicos objeto das aquisições e arrendamentos. Para possibilitar 
nível amplo de cobertura, o projeto propõe alteração na legislação que regula o ingresso de capitais 
externos no Brasil quando direcionados ou resultem na compra ou arrendamento de terras por estrangeiros. 

A proposição não se pretende exaustiva no tratamento do mérito da matéria o que resultará dos debates 
que certamente serão processados nos vários órgãos da Câmara dos Deputados e do Senado. 

A relevância da proposição decorre da sua oportunidade política por propor a regulamentação de um 
dispositivo constitucional que trata de tema com incidência em assuntos de interesses estratégicos na 
atualidade brasileira com amplitudes desde a economia a questões de soberania. 

Em particular, a propositura adquire relevância por possibilitar regramento ao comentado processo, em 
curso, de crescente desnacionalização do espaço fundiário rural brasileiro. Processo este derivado da 
atração comercial exercida pelo Brasil pelas suas potencialidades singulares na economia do agronegócio 
mundial, em especial, dos biocombustíveis, para as medidas de mitigação do aquecimento global e, ainda, 
pelo fato de ostentar o maior estoque da biodiversidade do planeta. 

Portanto, considerando a relevância e a oportunidade do projeto de lei reivindicamos o apoio dos membros 
deste Poder Legislativo. 

 

Sala das Sessões, em 24 de outubro de 2007. 

Deputado Beto Faro 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=373948 

Data de Apresentação : 25/10/2007  

Ementa:  Regulamenta o art. 190 da Constituição Federal, altera o art. 1º da Lei nº 4.131, de 3 de setembro 
de 1962, e dá outras providências.  
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Explicação da Ementa:  Disciplina a aquisição e o arrendamento de imóvel rural, por pessoas estrangeiras, 
em todo o território nacional. Regulamenta a Constituição Federal de 1988. Revoga a Lei nº 5.709, de 1971.  

Indexação:  Regulamentação, Constituição Federal, requisitos, pessoa física, estrangeiro, pessoa jurídica 
estrangeira, sociedade, (ONG), sede, exterior, fundação, particular, aquisição, arrendamento rural, imóvel 
rural, implantação, projeto agropecuário, projeto florestal, projeto industrial, prazo, cumprimento, função 
social da propriedade, dimensão, limite máximo, módulo fiscal, exigência, aprovação, Congresso Nacional, 
decreto legislativo, dispensa, autorização, limite mínimo, propriedade rural, anulação, contrato, compra e 
venda, terras, desapropriação, incorporação, patrimônio da União, localização, Amazônia Legal, Região 
Amazônica, Área de Segurança Nacional, assentimento prévio, Conselho de Defesa Nacional, escritura 
pública, cartório de registro de imóveis, proibição, subarrendamento, doação, terras públicas. _ Alteração, 
Lei de Remessa de Lucros, recursos financeiros, ingresso, capital estrangeiro, compra, arrendamento, 
terras, imóvel rural, estrangeiro. 

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

Regime de Tramitação:  Prioridade 

 

 

Tramitação: 
 

25/10/2007 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei pelo Deputado Beto Faro (PT-PA).  

09/11/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de  

Relações Exteriores e de Defesa Nacional;  

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural;  

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: Prioridade 

Encaminhamento de Despacho de Distribuição à CCP para publicação.  

13/11/2007 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD de 14/11/07 PÁG 60915 COL 01.  

14/11/2007 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Recebimento pela CREDN.  

21/11/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apense-se a este o PL-2376/2007.  

29/11/2007 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Designado Relator, Dep. Nilson Mourão (PT-AC)  

30/11/2007 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 03/12/2007)  

12/12/2007 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

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

04/06/2008 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apense-se a este o PL-3483/2008. 

13/10/2008 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  
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Devolvida sem Manifestação.  

16/10/2008 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Designado Relator, Dep. Claudio Cajado (DEM-BA)  

13/11/2008 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apense-se a este o PL-4240/2008. 

04/03/2009 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 1 CREDN, pelo Dep. Claudio Cajado  

Parecer do Relator, Dep. Claudio Cajado (DEM-BA), pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.289/07 e 
dos PL's nºs 2.376/07, 3.483/08 e 4.240/08, apensados, com Substitutivo. 

05/03/2009 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões ordinárias a partir de 06/03/2009) 

18/03/2009 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

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

01/04/2009 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta a Requerimento do Deputado Claudio Cajado.  

08/04/2009 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Devolvido ao Relator, Dep. Claudio Cajado (DEM-BA)  

02/06/2009 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Devolvido ao Relator, Dep. Claudio Cajado (DEM-BA)  

18/03/2010 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Devolvida sem Manifestação.  

12/05/2010 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Designado Relator, Dep. Claudio Cajado (DEM-BA)  

11/11/2010 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 2 CREDN, pelo Deputado Claudio Cajado (DEM-BA).  

Parecer do Relator, Dep. Claudio Cajado (DEM-BA), pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.289/07, 
e dos PLs nºs 2.376/07, 3.483/08, 4.240/08, apensados, com Substitutivo. 

17/11/2010 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) - 00:00 Reunião 
Deliberativa Extraordinária  

Retirado de pauta.  

24/11/2010 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) - 10:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Aprovado o Parecer.  

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

Parecer recebido para publicação.  

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

Recebimento pela CAPADR, com as proposições PL-2376/2007, PL-3483/2008, PL-4240/2008 
apensadas. 

01/12/2010 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional 
publicado no DCD do dia 02/12/10 PAG 48622 COL 02, Letra A. 

01/12/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  
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Designado Relator, Dep. Homero Pereira (PR-MT)  

02/12/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 03/12/2010)  

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

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

01/03/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apresentação do REQ 603/2011, pelo Dep. Beto Faro, que solicita o desarquivamento de 
proposição. 

02/03/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Desarquivamento de Proposições n. 639/2011, pelo Deputado 
Claudio Cajado (DEM-BA), que: "Requer o desarquivamento das proposições que menciona".  

04/03/2011 - 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. 

DCD de 05/03/11 PÁG 10810 COL 01. 

11/03/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Reabertura de Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 14/03/2011)  

14/03/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Indeferido o pedido de desarquivamento desta proposição constante do REQ-639/2011visto que o 
Requerente não é o Autor da(s) proposição(ões).  

23/03/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Foram apresentadas 4 emendas.  

08/12/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural ( CAPADR )  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CAPADR, pelo Deputado Homero Pereira (PSD-MT).  

Parecer do Relator, Dep. Homero Pereira (PSD-MT), pela aprovação deste, da Emenda 3/2011 da 
CAPADR, da Emenda 4/2011 da CAPADR, do PL 3483/2008, e do PL 4240/2008, apensados, com 
substitutivo, pela rejeição da Emenda 1/2010 da CAPADR, da Emenda 2/2011 da CAPADR, e do 
PL 2376/2007, apensado, e pela aprovação parcial da Emenda 5/2011 da CAPADR. 

09/12/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

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

22/12/2011 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

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

03/07/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Apensação n. 5661/2012, pelo Deputado Valmir Assunção (PT-
BA), que: "Requer a apensação do PL N.º 4.059/2012 ao PL N.º 2.289/2007, que regulamenta o art. 
190 da Constituição Federal, altera o art. 1º da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, e dá outras 
providências".  

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

Vista conjunta aos Deputados Jesus Rodrigues e Nilson Leitão.  

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

Devolução de Vista (Dep. Jesus Rodrigues e Dep. Nilson Leitão).  

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

Prazo de Vista Encerrado  
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11/07/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - 
10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta pelo Relator.  

22/08/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 2 CAPADR, pelo Dep. Homero Pereira  

Parecer do Relator, Dep. Homero Pereira (PSD-MT), pela aprovação deste, da Emenda 3/2011 da 
CAPADR, da Emenda 4/2011 da CAPADR, do PL 3483/2008, e do PL 4240/2008, apensados, com 
Substitutivo, pela rejeição da Emenda 1/2010 da CAPADR, da Emenda 2/2011 da CAPADR, e do 
PL 2376/2007, apensado, e pela aprovação parcial da Emenda 5/2011 da CAPADR.  

Apresentação do Voto em Separado n. 1 CAPADR, pelo Deputado Jesus Rodrigues (PT-PI).  

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

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 3 CAPADR, pelo Dep. Homero Pereira  

Parecer do Relator, Dep. Homero Pereira (PSD-MT), pela aprovação deste, da Emenda 3/2011 da 
CAPADR, da Emenda 4/2011 da CAPADR, do PL 3483/2008, e do PL 4240/2008, apensados, com 
substitutivo, pela rejeição da Emenda 1/2010 da CAPADR, da Emenda 2/2011 da CAPADR, e do 
PL 2376/2007, apensado, e pela aprovação parcial da Emenda 5/2011 da CAPADR. Inteiro teor 

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

Aprovado o Parecer contra os votos dos Deputados Josias Gomes e Jesus Rodrigues, apresentou 
voto em separado o Deputado Jesus Rodrigues.  


