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MEDIDA PROVISÓRIA, Nº 609 DE 2013 
Autor: Poder Executivo - Presidente da República  

 

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, 
da COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e 
da COFINS-Importação incidentes sobre a receita decorrente 
da venda no mercado interno e sobre a importação de produtos 
que compõem a cesta básica, e dá outras providências. 

 

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 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

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

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

XIX - carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem 
animal classificados nos seguintes códigos da TIPI: 

a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 
1502.10.1; 

b) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09 e 0210.1 e carne de frango 
classificada no código 0210.99.00; e 

c) 02.04 e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos classificadas no 
código 0206.80.00; 

XX - peixes e outros produtos classificados nos seguintes códigos da TIPI: 

a) 03.02, exceto 0302.90.00; e 

b) 03.03 e 03.04; 

XXI - café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da TIPI; 

XXII - açúcar classificado no código 1701.99.00 da TIPI; 

XXIII- óleo de soja classificado na posição 15.07 da TIPI e outros óleos 
vegetais classificados nas posições 15.08 a 15.14 da TIPI; 

XXIV - manteiga classificada no código 0405.10.00 da TIPI; 

XXV - margarina classificada no código 1517.10.00; 

XXVI - sabões de toucador classificados no código 3401.11.90 Ex 01 da 
TIPI; 

XXVII - produtos para higiene bucal ou dentária classificados na posição 
33.06 da TIPI; e 

XXVIII - papel higiênico classificado no código 4818.10.00 da TIPI. 

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

Art. 2º A partir da data de publicação desta Medida Provisória, o disposto nos arts. 8º e 9º da Lei nº 10.925, 
de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos classificados nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 
0405.10.00, 15.07, 15.08 a 15.14, 1517.10.00 e 1701.99.00 da TIPI. 

Art. 3º A Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 1º A Contribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e a Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS devidas pelas 
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pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos 
produtos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 
3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, exceto 
na posição 33.06, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 
3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01, 
3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de 
dezembro de 2011, serão calculadas, respectivamente, com base nas 
seguintes alíquotas: 

I - incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de: 

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

b) produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, classificados 
nas posições 33.03 a 33.07, exceto na posição 33.06, e nos códigos 
3401.11.90, exceto 3401.11.90 Ex 01, 3401.20.10 e 96.03.21.00: 2,2% (dois 
inteiros e dois décimos por cento) e 10,3% (dez inteiros e três décimos por 
cento); e 

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

Art. 4º A Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 8º 
................................................................................................................ 

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

§ 2º As alíquotas, no caso de importação de produtos de perfumaria, de 
toucador ou de higiene pessoal, classificados nas posições 3303.00 a 
33.07, exceto na posição 33.06, e nos códigos 3401.11.90, exceto 
3401.11.90 Ex 01, 3401.20.10 e 9603.21.00, são de: 

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

Art. 5º A Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 32............................................................................................................. 

I - animais vivos classificados nas posições 01.02 e 01.04 da Nomenclatura 
Comum do Mercosul - NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive 
cooperativa, vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias 
classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 
0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 
1502.00.1 da NCM; 

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

“Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não 
cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, inclusive 
cooperativas, que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 
02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 
0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, destinadas a 
exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS devidas em cada período de apuração crédito presumido, 
calculado sobre o valor dos bens classificados nas posições 01.02 e 01.04 
da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa 
física. 

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

§ 7º O disposto no § 6º aplica-se somente à parcela dos créditos 
presumidos determinada com base no resultado da aplicação, sobre o valor 
da aquisição de bens classificados nas posições 01.02 e 01.04 da NCM, da 
relação percentual existente entre a receita de exportação e a receita bruta 
total, auferidas em cada mês. 

................................................................................................................” (NR) 
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“Art. 34. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para 
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as 
alíquotas zero da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS previstas 
nas alíneas “a” e “c” do inciso XIX do art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho 
de 2004, poderá descontar das referidas contribuições, devidas em cada 
período de apuração, crédito presumido determinado mediante a aplicação, 
sobre o valor das aquisições, de percentual correspondente a 40% 
(quarenta por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2º da Lei nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003. 

§ 1º É vedada a apuração do crédito de que trata o caput nas aquisições 
realizadas por pessoa jurídica que industrializa os produtos classificados 
nas posições 01.02, 01.04, 02.01, 02.02 e 02.04 da NCM ou que revende os 
produtos referidos no caput. 

§ 2º O direito ao crédito presumido somente se aplica aos produtos de que 
trata o caput adquiridos com alíquota zero das contribuições, no mesmo 
período de apuração, de pessoa jurídica residente ou domiciliada no País, 
observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, e no § 4º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

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

§ 4º O disposto no caput não se aplica no caso de o produto adquirido ser 
utilizado na industrialização de produto cuja receita de venda seja 
beneficiada com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, exceto na hipótese de 
exportação.” (NR) 

Art. 6º A Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 56. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para 
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as 
alíquotas zero da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS previstas 
na alínea “b” do inciso XIX do art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 
2004, poderá descontar das referidas contribuições, devidas em cada 
período de apuração, crédito presumido determinado mediante a aplicação, 
sobre o valor das aquisições, de percentual correspondente a 12% (doze 
por cento) das alíquotas previstas no caput do art. 2º da Lei nº 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2º da Lei nº 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003. 

§ 1º É vedada a apuração do crédito presumido de que trata o caput nas 
aquisições realizadas por pessoa jurídica que industrializa os produtos 
classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM ou que revende os 
produtos referidos no caput. 

§ 2º O direito ao crédito presumido somente se aplica aos produtos de que 
trata o caput adquiridos com alíquota zero das contribuições, no mesmo 
período de apuração, de pessoa jurídica residente ou domiciliada no País, 
observado o disposto no § 4º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro 
de 2002, e no § 4º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. 

§ 3º O disposto no caput não se aplica no caso de o produto adquirido ser 
utilizado na industrialização de produto cuja receita de venda seja 
beneficiada com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, exceto na hipótese de 
exportação.” (NR) 

Art. 7º A Lei nº 12.599, de 23 de março de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 6º A pessoa jurídica tributada no regime de apuração não cumulativa 
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS poderá descontar das 
referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito 
presumido calculado sobre o valor de aquisição dos produtos classificados 
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no código 0901.1 da TIPI utilizados na elaboração dos produtos 
classificados nos códigos 0901.2 e 2101.1 da TIPI destinados a exportação. 

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

§ 6º Para os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao 
exterior ou a empresa comercial exportadora com o fim específico de 
exportação. 

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica a empresa comercial 
exportadora.” (NR) 

Art. 8º O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3º do art. 8º da Lei nº 10.925, de 2004, 
relativo aos bens classificados nos códigos 01.04, 02.04 e 0206.80.00 da NCM, existentes na data de 
publicação desta Medida Provisória, poderá: 

I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à 
matéria; ou 

II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados em 
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8º 
e 9º do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e §§ 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 
de dezembro de 2003. 

Art. 9º A partir da data de publicação desta Lei, o disposto nos arts. 8º e 9º da Lei nº 10.925, de 23 de julho 
de 2004, não mais se aplica às mercadorias ou produtos classificados nos códigos 02.04 e 0206.80.00 da 
NCM. 

Art. 10. Ficam revogados: 

I - os §§ 1º e 3º do art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004; 

II - o inciso II do caput do art. 32 da Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009; 

III - o inciso IV do caput do art. 54 da Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010; e 

IV - o art. 4º e o § 5º do art. 6º da Lei nº 12.599, de 23 de março de 2012. 

Art. 11. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 8 de março de 2013; 192º da Independência e 125º da República. 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=111424 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=566891 

Data de Apresentação : 08/03/2013 

Ementa:  Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o 
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no 
mercado interno e sobre a importação de produtos que compõem a cesta básica, e dá outras providências. 

Explicação da Ementa:  Altera a Lei nº 10925/04 – que reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes na importação e na comercialização do mercado interno de fertilizantes e defensivos 
agropecuários e dá outras providências – para reduzir a 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 carnes bovina, suína, ovina, caprina, de 
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aves e outros produtos de origem animal, peixes, café, açúcar, óleo de soja e outros óleos vegetais, 
manteiga, margarina, sabões de toucador, produtos para higiene bucal ou dentária e papel higiênico; 
estabelece que a partir da data de publicação da presente Medida Provisória: a) torna-se inaplicável a 
suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS de trata o art. 9º da Lei nº 
10925/04 no caso de venda de peixes frescos ou refrigerados, peixes congelados, filés de peixes e outra 
carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados, manteiga, óleo de soja e respectivas 
frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, óleo de amendoim e respectivas frações, 
mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, óleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda, e 
respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, margarina, exceto a margarina 
líquida e outros açúcares de cana; b) não poderá ser feita a dedução do PIS/PASEP e da COFINS do 
crédito presumido de que trata o art. 8º da Lei nº 10925/04 pelas pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, 
que produzam os referidos itens mencionados no item “a”; altera a Lei nº 10147/2000 – que dispõe sobre a 
incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nas operações de venda dos produtos que 
especifica – para tornar inaplicáveis as respectivas alíquotas de 2,2% e 10,3% à venda de preparações para 
higiene bucal ou dentária, incluindo os pós e cremes para facilitar a aderência de dentaduras; fios utilizados 
para limpar os espaços interdentais (fios dentais), em embalagens individuais para venda a retalho; altera a 
Lei nº 10865/04 – que dispõe sobre o PIS/PASEP e a COFINS incidentes sobre a importação de bens e 
serviços e dá outras providências – para incluir outros produtos dentre aqueles sujeitos às alíquotas de 
2,2% e 10,3%; altera a Lei nº 12058/09 – que dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos 
entes federados que recebem recursos do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, no exercício de 
2009, com o objetivo de superar dificuldades financeiras emergenciais e dá outras providências – para 
modificar a lista de produtos, no item animais vivos, a serem beneficiados pela suspensão do pagamento da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidente sobre a receita bruta de sua venda no mercado 
interno; altera a Lei nº 12350/10 – que dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, 
da Copa das Confederações Fifa 2013 e da Copa do Mundo Fifa 2014; promove desoneração tributária de 
subvenções governamentais destinadas ao fomento das atividades de pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica nas empresas e dá outras providências – para estabelecer que a 
pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para industrialização produtos cuja 
comercialização seja fomentada com as alíquotas zero da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS 
previstas na alínea “b” do inciso XIX do art. 1º da Lei nº 10925/04, poderá descontar das referidas 
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido determinado mediante a aplicação, 
sobre o valor das aquisições, de percentual correspondentes a 12% das alíquotas previstas no “caput” do 
art. 2º da Lei nº 10637/02, e no “caput” do art. 2º da Lei nº 10833/03; altera a Lei nº 12599/12 para 
determinar que o desconto de que trata o art. 6º será determinado com base no crédito presumido calculado 
sobre o valor de aquisição dos produtos especificados desde que destinados a exportação; autoriza a 
compensação ou o ressarcimento em dinheiro do saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3º 
do art. 8º da Lei nº 10925/04 existentes na data de publicação desta Medida Provisória, relativos aos bens 
que especifica; revoga os seguintes dispositivos: a) os §§ 1º e 3º do art. 1º da Lei nº 10925/04; b) o inc. II do 
caput do art. 32 da Lei nº 12058/09; c) o inc. IV do caput do art. 54 da Lei nº 12350/10; d) o art. 4º e o § 5º 
do art. 6º da Lei 12599/12. 

Indexação: Medida Provisória, Alteração, Norma Jurídica, Lei Federal, Redução, Alíquota, Isenção Fiscal, 
Desoneração Tributaria, Incentivo Fiscal, (PIS), (PASEP), Importação, Venda, Mercado Interno, Produto, 
Cesta de Alimentos Básicos, Adquirente, Desconto, Contribuição, Credito Presumido, Percentagem, Valor, 
Aquisição. 

 

 

Tramitação: 
 

08/03/2013 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Situação: AGUARDANDO LEITURA 

Ação: Este processo contém 03 (três) folha(s) numerada(s) e rubricada(s). 

À SSCLCN. 

Publicação em 08/03/2013 no DOU Página(s): 1 - 2 Edição extra 

11/03/2013 - SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO 

Situação: AGUARDANDO LEITURA 
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Ação: Calendário de tramitação da Medida Provisória nº 609/2013: 

-Publicação no DOU: 8-3-2013; 

-Designação da Comissão: em até 48 horas após publicação; 

-Instalação Prevista da Comissão: 24 horas após designação; 

-Emendas: até 14-3-2013; 

-Prazo na Comissão: *; 

-Remessa do processo à CD: -;  

-Prazo na CD: até 4-4-2013 (até o 28º dia); 

-Recebimento previsto no SF: 4-4-2013; 

-Prazo no SF: de 5-4-2013 a 18-4-2013 (42º dia); 

-Se modificado, devolução à CD: 18-4-2013; 

-Prazo para apreciação das modificações do SF, pela CD: de 19-4-2013 a 21-4-2013 (43º ao 45º 
dia); 

-Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 22-4-2013 (46º dia); 

-Prazo final no Congresso: 6-5-2013 (60 dias). 

*Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução do Congresso 
Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – 
DOU de 16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional na 
sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio 
do Ofício nº 102, de 2012-CN. 

12/03/2013 - SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO 

Situação: AGUARDANDO LEITURA 

Ação: Juntada a Mensagem n° 17, de 2013-CN (n° 82/2 013, na origem), que encaminha ao 
Congresso Nacional o texto da Medida Provisória n° 609, de 8 de março de 2013 (DOU de 
8/3/2013-Ed.Extra), incluindo a legislação citada, às fls. 4 a 34. 

12/03/2013 - SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO 

Ação: Ao Plenário para leitura, designação da comissão mista e comunicação do calendário para 
tramitação da matéria. 

12/03/2013 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: A Senhora Presidente da República adotou, em 8 de março de 2013, e publicou no mesmo 
dia, mês e ano, em Edição Extra, a presente Medida Provisória. 

Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e 
do art. 10-A do Regimento Comum, está assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSD/PV) 

Titulares 

Eunício Oliveira 

Francisco Dornelles 

Sérgio Petecão 

Paulo Davim 

Ricardo Ferraço  

Suplentes 

Ana Amélia 
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Kátia Abreu 

Romero Jucá 

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB) 

Titulares 

José Pimentel 

Ana Rita 

Paulo Paim 

Lídice da Mata 

Suplentes 

Humberto Costa 

Angela Portela 

Vanessa Grazziotin 

Eduardo Lopes 

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) 

Titulares 

Lúcia Vânia 

Aloysio Nunes Ferreira 

José Agripino 

Suplentes 

Wilder Morais 

Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/PPL) 

Titular 

Eduardo Amorim  

Gim 

Suplentes 

Alfredo Nascimento 

João Costa 

*PSOL 

Titular 

Randolfe Rodrigues 

Deputados 

PT 

Titulares 

José Guimarães 

Valmir Assunção 

Suplentes 

Sibá Machado 

Luiz Couto 

PMDB 

Titulares 

Eduardo Cunha 
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Marcelo Castro 

Suplentes 

Antônio Andrade 

Darcísio Perondi 

PSD 

Titulares 

Eduardo Sciarra 

Eleuses Paiva 

Suplentes 

Guilherme Campos 

Heuler Cruvinel 

PSDB 

Titular 

Carlos Sampaio 

Suplente 

João Campos 

PP 

Titular 

Arthur Lira 

Suplente 

Roberto Britto 

DEM 

Titular 

Ronaldo Caiado 

Suplente 

Mendonça Filho 

PR 

Titular 

Anthony Garotinho 

PSB 

Titular 

Beto Albuquerque 

Suplente 

Glauber Braga 

PDT 

Titular 

André Figueiredo 

Suplente 

Ângelo Agnolin 

PTB 

Titular 
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Jovair Arantes 

Suplente 

Antonio Brito 

*PSL 

Titular 

Dr. Grilo 

_________________________________________ 

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN. 

Calendário de tramitação conforme BAL do dia 11.03.2013.  

A matéria está publicada em avulsos. 

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados. 

São os seguintes os ofícios das lideranças:  

-Ofício nº 45/2013, da Liderança do PT e Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal; 

-Ofício nº 57/2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL no Senado 
Federal;e  

-Ofício nº 88/2013, da Liderança do PSDB no Senado Federal.  

Publicação em 13/03/2013 no DSF Página(s): 9355 - 9357  

13/03/2013 - SEXP - SECRETARIA DE EXPEDIENTE 

Ação: Recebido neste órgão às 09:05 hs. 

13/03/2013 - SEXP - SECRETARIA DE EXPEDIENTE 

Ação: À SACM. 

13/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Recebido neste Órgão, às 9h45. 

13/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Anexada Nota Técnica nº 13/2013, da Consultoria de Adequação Orçamentária e Financeira 
do Senado Federal, atendendo ao disposto no artigo 19, da Resolução nº 1/2002-CN (fls.47 e 48). 

14/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Convocada reunião da Comissão Mista para o dia 20 de março de 2013 (juntada Convocação 
à fl. 49). 

14/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Juntada cópia do Ofício nº 204 (CN), do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, 
Senador Renan Calheiros, que comunica ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado 
Henrique Eduardo Alves, a composição e o calendário de tramitação da MPV nº 609, de 2013 (fl. 
50). 

14/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: A Presidência designa o Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos como membro titular, 
em substituição ao Deputado Anthony Garotinho, para integrar a Comissão Mista, conforme o Ofício 
nº 104, de 2013, do Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB na Câmara dos 
Deputados (juntado à fl. 51). 
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Publicação em 15/03/2013 no DSF Página(s): 9963 

14/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Anexada Mensagem nº 89 de 2013, lida na Sessão do Senado Federal de 14.03.2013, da 
Presidência da República, informando, em aditamento à Mensagem nº 82 de 2013, a Medida 
Provisória nº 609, de 2013, foi retificada, conforme publicação feita no Diário Oficial da União de 13 
de março de 2013, Edição Extra. (anexada às fls. 52 a 54). 

Publicação em 15/03/2013 no DSF Página(s): 10204 - 10206 

14/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: A Presidência designa para integrar a Comissão Mista: 

- a Deputada Carmen Zanotto, como membro titular, e o Deputado Sarney Filho, como membro 
suplente, conforme Ofício nº 45/2013, da Liderança do PV na Câmara, lido na sessão do Senado do 
dia 14/03/2013 (anexado à fl. 55); e 

- os Deputados Paulo Teixeira e Vanderlei Siraque, como membros titulares, em substituição aos 
Deputados José Guimarães e Valmir Assunção; e os Deputados Jesus Rodrigues e Paulão, como 
membros suplentes, em substituição aos Deputados Sibá Machado e Luiz Couto, conforme Ofício 
nº 207/2013, da Liderança do PT na Câmara, lido na sessão do Senado do dia 14/03/2013 
(anexado à fl. 56). 

Publicação em 15/03/2013 no DSF Página(s): 10204  

Publicação em 15/03/2013 no DSF Página(s): 10202  

15/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: Encerrado o prazo regimental, foram apresentadas 128 (cento e vinte e oito) emendas à 
Medida Provisória, de autoria dos Senhores Parlamentares: Deputado Laércio Oliveira 001; 004; 
Deputado Onofre Santo Agostini 002; Senadora Kátia Abreu 003; Senadora Aécio Neves 005; 
Deputado Raul Lima 006; Deputado Eduardo Sciarra 007; 008; Senador Inácio Arruda 009; 
Deputado Newton Lima 010; 011; 012; 116; Deputado Arnaldo Faria de Sá 013; 071; 072; Deputado 
Vanderlei Siraque 014; 015; 016; Deputado Walter Ihoshi 017; Deputado Nilmar Ruiz 018; Deputada 
Carmen Zanotto 019; Deputado Antonio Carlos Mendes Thame 020; 021; 022; 023; 024; 025; 026; 
Deputado Fábio Trad 027; 028; Deputado Jovair Arantes 029; Senador Blairo Maggi 030; 031; 032; 
Deputado Osvaldo Reis 033; Senador Flexa Ribeiro 034; Deputado Nelson Marchezan Junior 035; 
036; 037; Deputado Marcos Montes 038; 039; 040; 041; 042; 043; 044; Senador Aloysio Nunes 
Ferreira 045; Deputado Mandetta 046; Deputado Eduardo Cunha 047; Deputado Júlio Cesar 048; 
Deputado Mendonça Filho 049; 050; 051; 052; 053; 055; Deputado Nilson Leitão 054; Senador Acir 
Gurgacz 056; 057; Deputado Izalci 058; Deputada Mara Gabrilli e outros 059; Deputado Otavio 
Leite e outros 060; 061; Deputado Lelo Coimbra 062; 076; 077; 078; 079; 080; 081; Deputado Félix 
Mendonça Júnior 063; 064; 065; 066; Senadora Vanessa Grazziotin 067; 084; Deputada Gorete 
Pereira 068; 069; 070; Deputado Davi Alves Silva Junior 073; Senador José Agripino 074; Senador 
Rodrigo Rollemberg 075; Deputado Assis Carvalho 082; 083; Deputado Arthur Oliveira Maia 085; 
086; 087; 088; 089; Deputado Domingos Dutra 090; Deputado Arnaldo Jardim 091; 092; 093; 
Deputado Ronaldo Caiado 094; 095; Deputado Carlos Souza 096; Deputado Adrian 097; Deputado 
Paulo Abi-Ackel 098; Deputado Sérgio Zveiter 099; Senador Francisco Dornelles 100; Deputado 
Valmir Assunção e OUTROS 101; Deputado Sandro Mabel 102; 103; 105; 106; Senador Sérgio 
Souza 104; Deputada Rosane Ferreira 107; Deputado Moreira Mendes 108; 109; 110; 111; 112; 
113; 114; Deputado Cláudio Cajado 115; Deputado Luis Carlos Heinze 117; Deputado Betinho 
Rosado 118; Deputado Irajá Abreu 119; Deputado Alfredo Kaefer 120; 121; 122; 123; 124; 125; 
Senadora Lúcia Vânia 126; 127; 128. (anexadas às fls. 57 a 287). 

18/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: Anexadas: 
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- Emenda nº 74 com a assinatura do autor, Senador José Agripino, em substituição à cópia 
assinada eletronicamente (fls. 288 e 289). 

- Emendas nº 111 e nº 114, com a assinatura do autor, Deputado Moreira Mendes, em substituição 
às cópias assinadas eletronicamente (fls. 290 a 293). 

19/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: Anexadas, em substituição às cópias assinadas eletronicamente: 

- Emenda nº 34 com a assinatura do autor, Senador Flexa Ribeiro (fls.294); 

- Emenda nº 116 com a assinatura do autor, Deputado Newton Lima (fls.295 e 296); 

- Emendas nº 102, 103, 105 e 106 com a assinatura do autor, Deputado Sandro Mabel (fls.297 a 
300); 

- Emenda nº 82 com a assinatura do autor, Deputado Assis Carvalho (fls.301 e 302); 

- Emenda nº 101 com a assinatura dos autores, Deputados Valmir Assunção e Marcon (fls. 303 a 
305); 

- Emenda nº 115 com a assinatura do autor, Deputado Cláudio Cajado (fls.306 e 307). 

20/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: A Presidência designa para integrarem a Comissão Mista: 

- como membro suplente, o Senador Flexa Ribeiro, conforme o Ofício nº 96/2013, da Liderança do 
PSDB no Senado Federal, lido na Sessão do Senado em 19/03/2013 (anexado à fl. 308); 

- como membros titulares, os Deputados Colbert Martins e Edinho Araújo, em substituição aos 
Deputados Eduardo Cunha e Marcelo Castro; e, como membro suplente, o Deputado Sandro 
Mabel, em substituição ao Deputado Antônio Andrade, conforme o Ofício nº 261/2013, da Liderança 
do PMDB na Câmara dos Deputados, lido na Sessão do Senado em 20/03/2013 (anexado às fls. 
309 e 310); 

- como membros titulares, os Senadores Eduardo Braga, Romero Jucá e Lobão Filho, conforme o 
Ofício nº 127/2013, da Liderança do PMDB no Senado, lido na Sessão do Senado em 20/03/2013 
(anexado às fls. 311 e 312). 

20/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: Recebido Ofício nº 262/2013 da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados, sugerindo a 
indicação do Deputado Edinho Araújo como Relator da Medida Provisória (anexado à fl. 313). 

20/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Nesta data é realizada a 1ª Reunião da Comissão. Instalada a Comissão, foram eleitos 
Presidente e Vice-Presidente da Comissão, respectivamente, a Senadora Ana Rita e o Deputado 
Paulo Teixeira, e designados Relator e Relator Revisor, respectivamente, o Deputado Edinho 
Araújo e o Senador Lobão Filho (anexada Lista de Presença da Reunião às fls. 314 e 315). 

Encaminhado ao Presidente do Congresso Nacional o Ofício nº 1/MPV609-2013, dos Senadores 
José Pimentel e Ana Rita, Presidente Eventual e Presidente Eleita da Comissão, comunicando o 
resultado da 1º Reunião (anexado à fl. 316). 

20/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: A Presidência designa: 

- o Senador Blairo Maggi, como membro suplente, em substituição ao Senador João Costa, para 
integrar a Comissão, conforme Ofício nº 69/2013, da Liderança do Bloco União e Força, lido na 
Sessão do Senado em 20/03/2013 (anexado às fls. 317 e 318); 
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- os Deputados Irajá Abreu e Moreira Mendes, como membros titulares, e Walter Ihoshi e Roberto 
Santiago, como membros suplentes, para integrar a Comissão, conforme Ofício nº 377/2013, da 
Liderança do PSD na Câmara dos Deputados, lido na Sessão do Senado em 20/03/2013 (anexado 
às fls. 319 e 320). 

21/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Anexados avulsos da matéria e das emendas apresentadas (fls. 321 a 586). 

21/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: A Presidência designa, como membro titular, o Deputado Félix Mendonça Júnior, em 
substituição ao Deputado André Figueiredo, e o Deputado Salvador Zimbaldi, como membro 
suplente, em substituição ao Deputado Ângelo Agnolin, para integrarem a Comissão Mista, 
conforme o Ofício nº 94 de 2013, da Liderança do PDT na Câmara dos Deputados, lido na Sessão 
do Senado em 21/03/2013 (Anexado às fls. 587 a 588). 

Publicação em 22/03/2013 no DSF Página(s): 11909  

27/03/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: A Presidência designa o Senador Flexa Ribeiro, como membro titular, em substituição ao 
Senador José Agripino, para integrar a Comissão, em vaga cedido pelo Democratas, conforme os 
Ofícios nº 20, de 2013, da Liderança do Democratas, e 102, de 2013, da Liderança do PSDB, no 
Senado Federal, lidos na Sessão do Senado em 26/03/2013. (fls. 589 a 591) 

Publicação em 27/03/2013 no DSF Página(s): 13161  

04/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Anexada Nota Técnica nº 13/2013, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização da Câmara 
dos Deputados e da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado Federal, 
atendendo ao disposto no artigo 19, da Resolução nº 1/2002-CN (fls. 592 e 593). 

05/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Convocada Reunião da Comissão Mista para o dia 09 de abril de 2013 (convocação anexada 
à fl. 594). 

09/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Nesta data é realizada a 2ª Reunião da Comissão. 

É aprovada a Ata da 1ª Reunião. 

É aprovado o Requerimento nº 1-MPV 609/2013 (Plano de Trabalho), de autoria do Deputado 
Edinho Araújo, solicitando a realização de audiência pública para debater a matéria. 

(Anexados Lista de Presença, Ata da 1ª Reunião e Requerimento nº 1-MPV 609/2013 às fls. 595 a 
599) 

15/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Convocada reunião da Comissão Mista para o dia 17 de abril de 2013 (anexada Convocação 
à fl. 600). 

17/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 
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Ação: Nesta data é realizada a 3ª Reunião da Comissão, destinada à realização de Audiência 
Pública, com a presença dos seguintes participantes: João Hamilton Rech, Coordenador de 
Tributos sobre a Produção e o Comércio Exterior da Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
Antonio Carlos Costa, Gerente do Departamento de Agronegócio – DEAGRO da FIESP; Klaus Curt 
Muller, Diretor-Executivo de Mercado Externo da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e 
Equipamentos – ABIMAQ/SINDIMAQ; e Marco Antônio dos Santos, Presidente da Câmara Setorial 
da Cadeia Produtiva da Citricultura do MAPA. 

(Anexada lista de presença às fls. 601 e 602) 

23/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Recebido Requerimento de autoria do Senador Flexa Ribeiro solicitando a realização de 
Audiência Pública com o objetivo de instruir a matéria (anexado à fl. 603). 

25/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Anexado Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, nº 
24, de 2013, comunicando a prorrogação do prazo de vigência da Medida Provisória pelo período 
de sessenta dias, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Res. 1/2012-CN e o § 7º do art. 62 
da Constituição Federal; e cópia do Diário Oficial da União de 25 de abril de 2013, contendo a 
respectiva publicação (às fls. 321 e 322). 

************* Retificado em 25/04/2013************* 

Anexado Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, Senador Renan Calheiros, nº 24, de 
2013, comunicando a prorrogação do prazo de vigência da Medida Provisória pelo período de 
sessenta dias, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Res. 1/2012-CN e o § 7º do art. 62 da 
Constituição Federal; e cópia do Diário Oficial da União de 25 de abril de 2013, contendo a 
respectiva publicação (às fls. 604 e 605). 

02/05/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: A Presidência designa o Deputado Carlos Magno, como membro titular, em substituição ao 
Deputado Arthur Lira, para integrar a Comissão Mista, conforme Ofício nº 209/2013, da Liderança 
do PP na Câmara dos Deputados, lido na sessão do Senado em 02/05/2013 (fls. 606 a 608). 

22/05/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: A Presidência designa, como membro titular, a Deputada Mara Gabrilli, em substituição ao 
Deputado Carlos Sampaio, e, como membro suplente, o Deputado Bruno Araújo, em substituição 
ao Deputado João Campos, para integrarem a Comissão Mista, conforme os Ofícios nº 531e 525, 
de 2013, da Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados, respectivamente, lidos na Sessão do 
Senado em 22/05/2013 (anexados às fls. 609 a 611). 

Publicação em 23/05/2013 no DSF Página(s): 28598 – 28599 

29/05/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Convocada reunião da Comissão Mista para o dia 4 de junho de 2013 (Convocação juntada à 
fl. 612). 

03/06/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: A Presidência designa, como membro suplente, o Deputado Eduardo Cunha, em substituição 
ao Deputado Darcísio Perondi, para integrar a Comissão Mista, conforme o Ofícios nº 623, de 2013, 
da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados, lido na Sessão do Senado em 03/06/2013 (fls. 
613 a 614). 

04/06/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 
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Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Recebido Relatório do Deputado Edinho Araújo, com voto pelo atendimento da Medida 
Provisória nº 609, de 2013, aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência;pela 
constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa da Medida Provisória nº 609, de 
2013, e das emendas a ela propostas, com exceção das Emendas de nº 2, 4 a 6, 9, 11, 13, 25, 27 a 
29, 32 a 34, 47, 48, 50, 54 a 56, 64, 77, 82, 90, 91, 97, 101, 113, 120 e 125; pela não implicação 
com aumento da despesa ou diminuição da receita pública da União das Emendas de nº 6, 11, 43, 
76, 77, 83, 93 e 114; pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária das Emendas 
nº 1, 2, 22, 24, 25, 63, 65, 110 e 111; pela adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória nº 609, de 2013, e das demais emendas; e no mérito, pela aprovação da Medida 
Provisória nº 609, de 2013, e das Emendas nº 3, 7, 8, 10, 12, 14 a 18, 20, 21, 26, 30, 31, 35, 38 a 
41, 45, 46, 51, 57, 58, 59, 60, 62, 72, 74, 75, 78 a 81, 85, 87 a 89, 94, 95, 98, 102 a 105, 107, 108, 
115 a118, 122, 123, 126 e 127, na forma do Projeto de Lei de Conversão apresentado, e pela 
rejeição das demais emendas. 

04/06/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: A Presidência designa, como membro titular, o Deputado Eduardo Sciarra, em substituição 
ao Deputado Irajá Abreu, para integrar a Comissão Mista, conforme o Ofício nº 644, de 2013, da 
Liderança do PSD na Câmara dos Deputados, lido na Sessão do Senado em 04/06/2013 (anexado 
à fl. 615). 

04/06/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO 

Ação: Nesta data é aberta a 4ª Reunião da Comissão. 

O Relator, Deputado Edinho Araújo, apresenta Complementação de Voto. São lidos o Relatório 
remetido anteriormente à Comissão e a Complementação de Voto, que concluem pelo atendimento 
da Medida Provisória nº 609, de 2013, aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; 
pela constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa da Medida Provisória nº 609, 
de 2013, e das emendas a ela propostas, com exceção das Emendas de nº 2, 4 a 6, 9, 11, 13, 25, 
27 a 29, 32 a 34, 47, 48, 50, 54 a 56, 64, 77, 82, 90, 91, 97, 101, 113, 120 e 125; pela não 
implicação com aumento da despesa ou diminuição da receita pública da União das Emendas de nº 
6, 11, 43, 76, 77, 83, 93 e 114; pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária das 
Emendas nº 1, 2, 22, 24, 25, 63, 65, 110 e 111; pela adequação financeira e orçamentária da 
Medida Provisória nº 609, de 2013, e das demais emendas; e no mérito, pela aprovação da Medida 
Provisória nº 609, de 2013, e das Emendas nº 3, 7, 8, 10, 12, 14 a 18, 20, 21, 26, 30, 31, 35, 38 a 
41, 45, 46, 51, 57, 58, 59, 60, 62, 72, 74, 75, 78 a 81, 85, 87 a 89, 94, 95, 98, 102 a 105, 107, 108, 
115 a118, 122, 123, 126 e 127, na forma do Projeto de Lei de Conversão apresentado, e pela 
rejeição das demais emendas. 

É concedida vista coletiva, nos termos dos §§ 3º e 4º do Art. 132 do Regimento Interno do Senado 
Federal. 

As atas da 2ª e da 3ª Reuniões são colocadas em votação. Em virtude da proclamação do resultado 
"Aprovadas as atas", é requerida verificação nominal pelo Vice-Líder do Democratas na Câmara 
dos Deputados, Deputado Efraim Filho. Procedida a verificação nominal, fica prejudicada a 
aprovação das atas, por falta de quórum necessário para a deliberação (§ 6º do artigo 4º, da 
Resolução nº 1, de 2002-CN). 

A Reunião é suspensa, ficando a reabertura marcada para o dia 05 de junho de 2013. 

(Anexados Relatório e Complementação de Voto às fls. 616 a 639).  

04/06/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO 

Ação: A Presidência designa, como membros suplentes, em vagas existentes, os Senadores 
Aloysio Nunes Ferreira e Francisco Dornelles para integrar a Comissão Mista, conforme os Ofícios 
nº 139/2013, da Liderança do PSDB no Senado Federal; e nº 189/2013, da Liderança do PMDB no 
Senado Federal, lidos na sessão do Senado em 04/06/2013 (fls. 640 a 643). 

05/06/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 17 

Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO 

Ação: Nesta data é reaberta a 4ª Reunião. 

A Presidência concede a palavra ao Relator, Deputado Edinho Araújo, que apresenta 
Complementação de Voto, acatando sugestão dos Deputados Eduardo Cunha e Sandra Rosado, 
que inclui no art. 1º do PLV apresentado o inciso XL: "XL - sal classificado na posição 2501.00.20 
da TIPI". 

São apresentados requerimentos de retirada de pauta e adiamento de votação de autoria do 
Deputado Efraim Filho. Os requerimentos são retirados pelo autor. 

Sâo apresentados os seguintes requerimentos de destaque: nº 2, do Senador José Agripino; nºs 3 a 
10, do Senador Aloysio Nunes Ferreira; nº 11, do Deputado Arnaldo Jardim; nº 12, do Deputado 
Eduardo Sciarra; nº 13, da Deputada Carmen Zanotto; e nº 15, do Deputado Moreira Mendes. É 
apresentado o requerimento nº 14, de votação em globo dos requerimentos de destaque 
apresentados, de autoria do Senador Paulo Paim. O requerimento nº 2 é prejudicado nos termos do 
art. 242, do Regimento Interno do Senado. Os requerimentos nºs 3 a 13 e nº 15 são retirados pelos 
respectivos autores. Fica prejudicado o requerimento nº 14. 

Colocado em votação o relatório do Deputado Edinho Araújo, é aprovado, passando a constituir 
Parecer da Comissão Mista, concluindo: I - pelo atendimento da Medida Provisória nº 609, de 2013, 
aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; II - pela constitucionalidade, juridicidade 
e adequação à técnica legislativa da Medida Provisória nº 609, de 2013, e das emendas a ela 
propostas, com exceção das Emendas de nº 2, 4 a 6, 9, 11, 13, 25, 27 a 29, 32 a 34, 47, 48, 50, 54 
a 56, 64, 77, 82, 90, 91, 97, 101, 113, 120 e 125; III - pela não implicação com aumento da despesa 
ou diminuição da receita pública da União das Emendas de nº 6, 11, 43, 76, 77, 83, 93 e 114; pela 
incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária das Emendas nº 1, 2, 22, 24, 25, 63, 65, 
110 e 111; pela adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória nº 609, de 2013, e das 
demais emendas; e IV - no mérito, pela aprovação da Medida Provisória nº 609, de 2013, e das 
Emendas nº 3, 7, 8, 10, 12, 14 a 18, 20, 21, 26, 30, 31, 35, 38 a 41, 45, 46, 51, 57, 58, 59, 60, 62, 
72, 74, 75, 78 a 81, 85, 87 a 89, 94, 95, 98, 102 a 105, 107, 108, 115 a 118, 122, 123, 126 e 127, na 
forma do Projeto de Lei de Conversão apresentado, e pela rejeição das demais emendas. 

São aprovadas as atas das 2ª, 3ª e 4ª Reuniões. 

À SCLCN, para prosseguimento da tramitação. 

(anexados Lista de Presença; Lista de votação nominal da votação das atas; Complementação de 
Voto; requerimentos nºs 2 a 15; Ofício nº 7-MPV609/2013, comunicando ao Presidente do 
Congresso a decisão da Comissão, Texto Final, atas da 2ª e 3ª Reuniões às fls. 644 a 700). 

05/06/2013 - SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO 

Ação: Juntadas a Ata da 4ª Reunião, a publicação do Decreto nº 7.947, de 8 de março de 2013 
(DOU de 8/3/2013-Ed. Extra), a publicação da retificação do Decreto nº 7.947, de 8 de março de 
2013 (DOU de 13/3/2013) e a publicação da retificação da presente Medida Provisória (DOU de 
13/3/2013). (fls. 701 a 704). 

Juntada página da Ordem do Dia do Congresso Nacional, contendo a composição da presente 
Medida Provisória, às fls. 705 e 706. 

Juntada a tramitação da matéria no Senado Federal, às fls. 707 a 717. 

05/06/2013 - SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO 

Ação: Juntada a Legislação Citada referente ao Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2013 (fls. 
718 a 742). 

Foi enviado à SATA, para publicação, no Diário do Senado Federal de 5-6-2013 e em avulsos, o 
Parecer nº 21, de 2013-CN, da Comissão Mista destinada a apreciar a presente Medida Provisória, 
que concluiu favoravelmente à matéria, apresentando o Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 
2013. 

Ao PLEG, para providências referentes ao Projeto de Lei de Conversão nº 15, de 2013 e, em 
seguida, à SEXP para envio à Câmara dos Deputados. 

05/06/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  
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Recebido o Ofício nº 368/2013, do Congresso Nacional, que encaminha o processado da Medida 
Provisória nº 609/2013. Informa, ainda, que à Medida foram ofercidas 128 (cento e vinte e oito) 
emendas e que a Comissão Mista emitiu o Parecer nº 21, de 2013-CN, que conclui pelo PLV nº 15, 
de 2013.  

Recebida a Mensagem nº 82/2013, do Poder Executivo, que submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto da Medida Provisória nº 609/2013.  

Recebida a Mensagem nº 89/2013, do Poder Executivo, que informa ao Congresso Nacional que a 
Medida Provisória nº 609, de 2013, foi retificada no Diário Oficial da União de 13 de março de 2013. 

Recebido o Parecer nº 21, de 2013-CN, da Comissão Mista destinada a apreciar a MPV 609/2013, 
que conclui pelo PLV nº 15, de 2013.  

Recebido o PLV nº 15, de 2013, da Comissão Mista da MPV 609/2013, que "Reduz a zero as 
alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado 
interno e sobre a importação de produtos que compõem a cesta básica, e dá outras providências".  

05/06/2013 - Comissão Mista da MPV 609/2013 (MPV60913)  

Apresentação do Projeto de Lei de Conversão n. 15/2013, pela Comissão Mista da MPV 609/2013, 
que: "Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição 
para o 

PIS/PASEP - Importação e da COFINS - Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda 
no mercado interno e sobre a importação de produtos que compõem a cesta básica; altera as Leis 
nº 9.074, de 7 de julho de 1995; 9.427, de 26 de dezembro de 1996; 10.438, de 26 de abril de 2002; 
10.848, de 15 de março de 2004; 12.767, de 27 de dezembro de 2012; 12.783, de 11 de janeiro de 
2013; e dá outras providências.".  

05/06/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Publique-se. Submeta-se ao Plenário.  

Publique-se. Submeta-se ao Plenário. Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime de 
Tramitação: Urgência 

06/06/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no DCD de 07/06/2013.  

11/06/2013 - PLENÁRIO (PLEN) - 14:00 Sessão Deliberativa Ordinária  

Discussão em turno único.  

Discutiram a Matéria: Dep. Otavio Leite (PSDB-RJ), Dep. Sibá Machado (PT-AC), Dep. Colbert 
Martins (PMDB-BA), Dep. José Genoíno (PT-SP), Dep. Amauri Teixeira (PT-BA), Dep. Mendonça 
Filho (DEM-PE) e Dep. Janete Rocha Pietá (PT-SP).  

Encerrada a discussão.  

Votação preliminar em turno único.  

Encaminharam a Votação: Dep. Inocêncio Oliveira (PR-PE) e Dep. José Genoíno (PT-SP).  

Aprovado, em apreciação preliminar, o Parecer da Comissão Mista, na parte em que manifesta 
opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência 
e de sua adequação financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8º da Resolução nº 01, de 
2002-CN.  

Aprovado, em apreciação preliminar, o Parecer da Comissão Mista, na parte em que manifesta 
opinião pela inconstitucionalidade e injuridicidade das Emendas nºs 2, 4 a 6, 9, 11, 13, 25, 27 a 29, 
32 a 34, 47, 48, 50, 54 a 56, 64, 77, 82, 90, 91, 97, 101, 113, 120 e 125; e pela incompatibilidade e 
inadequação financeira e orçamentária das Emendas nºs  1, 2, 22, 24, 25, 63, 65, 110 e 111, nos 
termos do artigo 8º da Resolução nº 01, de 2002-CN.  

Em consequência, as Emendas nºs 1, 2, 4 a 6, 9, 11, 13, 22, 24, 25, 27 a 29, 32 a 34, 47, 48, 50, 54 
a 56, 63, 64, 65, 77, 82, 90, 91, 97, 101, 110, 111,113, 120 e 125 deixam de ser submetidas a voto, 
quanto ao mérito, nos termos do § 6º do artigo 189 do RICD (parecer pela inconstitucionalidade e 
injuridicidade e/ou inadequação financeira e orçamentária).  



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 19 

Votação, quanto ao mérito, em turno único.  

Encaminhou a Votação a Dep. Nilmar Ruiz (PEN-TO).  

Aprovada a Medida Provisória nº 609/2013 na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 15/2013, 
ressalvados os destaques.  

Votação da Emenda nº 7, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSD.  

Encaminhou a Votação o Dep. Eduardo Sciarra (PSD-PR).  

Verificação da votação solicitada pelo Deputados Eduardo Sciarra, Líder do PSD; e Sibá Machado, 
na qualidade de Líder do PT, em razão do resultado proclamado pela Mesa: "Rejeitada a Emenda". 
Passa-se à votação pelo processo nominal.  

Rejeitada a Emenda nº 7. Sim: 108; não: 213; abstenção:2; total:323.  Votação 

Votação da expressão "fraldas geriátricas", constante da Emenda nº 60, objeto do Destaque para 
votação em separado da bancada do PSDB.  

Encaminhou a Votação a Dep. Mara Gabrilli (PSDB-SP).  

Aprovada, por unanimidade, a expressão.  

Retirado pelo autor o Destaque para votação em separado da bancada do PSD da Emenda nº 112.  

Votação da Emenda nº 19, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PPS.  

Encaminhou a Votação a Dep. Carmen Zanotto (PPS-SC).  

Rejeitada a Emenda nº 19.  

Votação da Emenda nº 66, para incluir no PLV o item XXIX "produtos derivados do cacau 
classificados no Capítulo 18 da TIPI", objeto do Destaque para votação em separado da bancada 
do PDT.  

Encaminhou a Votação o Dep. Félix Mendonça Júnior (PDT-BA).  

Rejeitada a inclusão do inciso.  

Votação do § 8º do art. 1º da Lei nº 10.925, de 2004, alterado pelo art. 1º do PLV, objeto do 
Destaque para votação em separado da bancada do PTB.  

Encaminhou a Votação o Dep. Jovair Arantes (PTB-GO).  

Suprimido o dispositivo.  

Votação do § 2º do art. 2º do PLV, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do 
PSC.  

Encaminhou a Votação o Dep. Jovair Arantes (PTB-GO).  

Suprimido o dispositivo.  

Votação do art. 14 do PLV, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB.  

Encaminhou a Votação o Dep. Sergio Guerra (PSDB-PE).  

Verificação da votação, solicitada pelo Dep Bohn Gass, na qualidade de Líder do PT, em razão do 
resultado proclamado pela Mesa: "Suprimido o dispositivo". Passa-se à votação pelo processo 
nominal.  

Suprimido o dispositivo. Sim: 161; não: 189; abstenção: 1; total: 351.  Votação 

Votação do inciso V do art. 16 do PLV, objeto do Destaque para votação em separado da bancada 
do DEM.  

Encaminhou a Votação o Dep. Mendonça Filho (DEM-PE).  

Mantido o dispositivo.  

Adiada a continuação da votação em face do encerramento da Sessão.  

11/06/2013 - PLENÁRIO (PLEN) - 20:05 Sessão Deliberativa Extraordinária  

Continuação da votação em turno único.  
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Votação da Emenda nº 52, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do DEM.  

Encaminharam a Votação: Dep. Mendonça Filho (DEM-PE), Dep. Ronaldo Caiado (DEM-GO) e 
Dep. Bohn Gass (PT-RS).  

Verificação da votação solicitada pelos Deputados Mendonça Filho, na qualidade de Líder do DEM; 
Carmen Zanotto, na qualidade de Líder do PPS; e Izalci, na qualidade de Líder do PSDB; em razão 
do resultado proclamado pela Mesa: "Rejeitada a Emenda". Passa-se à votação pelo processo 
nominal.  

Rejeitada a Emenda nº 52. Sim: 85; não: 199; abstenção: 1; total: 285.  Votação 

Votação da Redação Final.  

Aprovada a Emenda de Redação.  

Aprovada a Redação Final assinada pelo Relator, Dep. Edinho Araújo (PMDB-SP). 

A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado (MPV 609-A/2013 - PLV 15/2013).  

12/06/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Remessa ao Senado Federal por meio do Of. nº 1.066/13/SGM-P. 

12/06/2013 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGUARDANDO LEITURA 

Ação: Aguardando leitura no Senado Federal. 

12/06/2013 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO 

Ação: O Senado Federal recebeu o Ofício nº 1.066/2013, do Presidente da Câmara dos Deputados, 
submetendo à apreciação desta Casa, o presente Projeto de Lei de Conversão (proveniente da 
Medida Provisória nº 609, de 2013). 

A Presidência comunica ao Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação da matéria encontra-
se esgotado, e o de sua vigência foi prorrogado por Ato da Mesa do Congresso Nacional, e esgotar-
se-á em 5 de julho de 2013. 

A Presidência inclui a matéria na Ordem do Dia da sessão de amanhã, dia 13. 

À SSCLSF. 

Publicação em 13/06/2013 no DSF Página(s): 36117 - 36151  

13/06/2013 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: INCLUÍDA EM ORDEM DO DIA 

Ação: Incluído na Ordem do Dia da sessão deliberativa de 13.6.2013.  

Discussão, em turno único.  

Matéria não apreciada na sessão do dia 13/06/2013, transferida para a sessão deliberativa ordinária 
de 18/06/2013. 

18/06/2013 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO 

Situação: APROVADA 

Ação: Anunciada a matéria usam da palavra os Senadores José Agripino, Rodrigo Rollemberg, 
Aloysio Nunes Ferreira e Lúcia Vânia.  

Aprovados os pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de adequação financeira e 
orçamentária. 

Discussão encerrada, tendo usado da palavra os Senadores Francisco Dornelles e Jayme Campos. 

São lidos os seguintes Requerimentos: 

nº 640, de 2013, de autoria do Senador José Agripino, solicitando destaque para votação em 
separado do inciso V, do art. 15 do projeto de lei de conversão;  

nº 641, de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves, solicitando destaque para votação em 
separado da Emenda nº 5; 
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nº 642, de 2013, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando destaque para votação 
em separado da Emenda nº 34. 

Usam da palavra os Senadores José Agripino, Eduardo Braga e Vital do Rêgo. 

A seguir, é lido e aprovado o Requerimento nº 643, de 2013, de autoria do Senador José Pimentel, 
solicitando votação em globo dos Requerimentos nºs 640 e 641, de 2013, de autoria dos Senadores 
José Agripino e Aécio Neves, respectivamente, tendo usado da palavra os Senadores Eduardo 
Braga, José Pimentel e José Agripino. 

Rejeitados, em globo, os Requerimentos de nºs 640 e 641, de 2013. 

Aprovado o Requerimento nº 642, de 2013, de destaque para a Emenda nº 34. 

Aprovado o projeto, nos termos aprovado pela Câmara dos Deputados, ressalvado o destaque. 

Rejeitada a Emenda nº 34, tendo usado da palavra os Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Eduardo 
Braga e Flexa Ribeiro, com o seguinte resultado: SIM - 23; Não - 39; Total - 62.(Verificação de 
votação solicitada pelo Senador Flexa Ribeiro com apoiamento dos Senadores Aloysio Nunes 
Ferreira, Cássio Cunha Lima, Alvaro Dias e da Senadora Vanessa Grazziotim). 

Ficam prejudicadas a medida provisória e as demais emendas a ela apresentadas. 

À sanção. 

Posteriormente, o processado vai à Comissão Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº 1, de 
2002-CN, para elaboração do projeto de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas 
decorrentes da vigência da Medida Provisória, no prazo de quinze dias contados da decisão. 

À SEXP. 

19/06/2013 - SEXP - SECRETARIA DE EXPEDIENTE 

Ação: Recebido neste órgão à 09:40hs. 

19/06/2013 - SEXP - SECRETARIA DE EXPEDIENTE 

Ação: Anexado o texto revisado ( fls. 797 a 806). 

20/06/2013 - SEXP - SECRETARIA DE EXPEDIENTE 

Ação: Anexado o Ofício CN nº 397, de 19/06/13, à Ministra de Estado Chefe da Casa Civil, 
encaminhando a Mensagem CN nº 36/13 à Excelentíssima Senhora Presidenta da República, 
submetendo à sanção presidencial autógrafos do Projeto (fls. 807 a 818). 

Anexado o Ofício CN nº 398, de 19/06/13, ao Presidente da Câmara dos Deputados, comunicando 
que o Projeto foi encaminhado à sanção presidencial (fls. 819). 

20/06/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Ação: Recebido neste órgão às 15:30. 

Aguardando a elaboração do projeto de decreto legislativo, previsto no art. 11 da Resolução nº 01, 
de 2002 – CN. 

09/07/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Transformado na Lei Ordinária 12839/2013. DOU 10/07/13 PÁG 03 COL 01 . Vetado parcialmente. 
MSC 282/13-PE. Razões do veto: DOU 10/07/13 PÁG 07 COL 02. 
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MEDIDA PROVISÓRIA, Nº 612 DE 2013 
Autor: Poder Executivo - Presidente da República  

 

Reestrutura o modelo jurídico de organização dos recintos 
aduaneiros de zona secundária, altera a Lei no 10.865, de 30 
de abril de 2004, e a Medida Provisória no 601, de 28 de 
dezembro de 2012; reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as 
indenizações a que se refere a Lei no 12.783, de 11 de janeiro 
de 2013; altera a Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012, 
para dispor sobre multa pecuniária pelo descumprimento do 
Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento 
da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-
AUTO; e dá outras providências. 

 

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 movimentação e a armazenagem de mercadorias importadas ou despachadas para exportação e 
a prestação de serviços conexos serão feitas sob controle aduaneiro, em locais e recintos alfandegados. 

Art. 2º  O despacho aduaneiro de bens procedentes do exterior ou a ele destinados, inclusive de bagagem 
de viajantes e de remessas postais ou encomendas internacionais, a armazenagem desses bens, e a 
realização de atividades conexas à sua movimentação e guarda sob controle aduaneiro serão realizados 
em locais e recintos alfandegados. 

§ 1º A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda poderá alfandegar: 

I - portos e aeroportos, e neles, alfandegar: 

a) instalações portuárias, terminais de uso privado, estações de transbordo de cargas, instalações 
portuárias públicas de pequeno porte e de turismo, e instalações aeroportuárias; 

b) instalações portuárias de uso exclusivo, misto ou de turismo com autorizações ou contratos fundados na 
Medida Provisória nº 595, de 6 de dezembro de 2012, ou na legislação anterior, vigentes e reconhecidos 
pela legislação que dispõe sobre a exploração de portos e instalações portuárias; e 

c) silos ou tanques para armazenamento de produtos a granel localizados em áreas contíguas a porto 
organizado ou instalações portuárias ligados a estes por tubulações, esteiras rolantes ou similares 
instalados em caráter permanente; 

II - fronteiras terrestres, sob responsabilidade das pessoas jurídicas: 

a) arrendatárias de imóveis pertencentes à União; e 

b) concessionárias ou permissionárias dos serviços de transporte ferroviário internacional, ou qualquer 
empresa autorizada a prestar esses serviços, nos termos da legislação específica, nos respectivos recintos 
ferroviários de fronteira; 

III - recintos de permissões ou concessões outorgadas com fundamento no inciso VI do caput do art. 1º da 
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995; 

IV - recintos de estabelecimento empresarial licenciados pelas pessoas jurídicas habilitadas nos termos 
desta Medida Provisória; 

V - bases militares; 

VI - recintos de exposições, feiras, congressos, apresentações artísticas, torneios esportivos e 
assemelhados, sob a responsabilidade da pessoa jurídica promotora do evento; 

VII - lojas francas e seus depósitos em zona primária, sob a responsabilidade da respectiva empresa 
exploradora; 

VIII - recintos para movimentação e armazenagem de remessas postais internacionais; 
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IX - recintos de movimentação e armazenagem de remessas expressas, sob a responsabilidade de 
empresa de transporte expresso internacional; 

X - recintos para quarentena de animais sob responsabilidade de órgão subordinado ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e 

XI - Zonas de Processamento de Exportação - ZPE, ressalvada a hipótese de dispensa na forma do 
parágrafo único do art. 4º da Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007. 

§ 2º O recinto de estabelecimento empresarial referido no inciso IV do § 1º denomina-se Centro Logístico e 
Industrial Aduaneiro - CLIA. 

§ 3º O alfandegamento de terminais de carga localizados em aeroporto não depende de seu 
alfandegamento. 

§ 4º A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda poderá admitir, em caráter 
excepcional, o despacho aduaneiro e as respectivas movimentações e armazenagem de bens em recintos 
não alfandegados, para atender a situações eventuais ou solucionar questões relativas a operações que 
não possam ser executadas nos locais ou recintos alfandegados por razões técnicas, ouvidos os demais 
órgãos e agências da administração pública federal, quando for o caso. 

§ 5º Ato do Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer a obrigação de alfandegamento de recintos 
de lojas francas e de seus depósitos localizados fora da zona primária. 

Art. 3º  A empresa responsável por local ou recinto alfandegado deverá, na qualidade de depositária, nos 
termos do art. 32 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, prestar garantia à União, no valor de 
dois por cento do valor médio mensal, apurado no semestre civil anterior, das mercadorias importadas 
entradas no recinto alfandegado, excluídas: 

I - as desembaraçadas em trânsito aduaneiro até o quinto dia seguinte ao de sua entrada no recinto; e 

II - as depositadas nos recintos relacionados nos incisos V, VI, VIII, IX, X e XI do § 1º do art. 2º, e nos 
recintos referidos no § 5º do art. 2º. 

§ 1º Para efeito de cálculo do valor das mercadorias a que se refere o caput, será considerado o valor 
consignado no conhecimento de carga ou em outro documento estabelecido pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. 

§ 2º Para iniciar a atividade, a empresa responsável deverá prestar garantia no valor de R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais), sob a forma de depósito em dinheiro ou fiança bancária, até o décimo dia útil 
seguinte ao da publicação do ato de alfandegamento, podendo ser deduzido o valor da garantia o valor do 
patrimônio líquido da empresa, apurado no balanço de 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ou, 
no caso de início de atividade, no balanço de abertura. 

§ 3º A garantia deverá ser prestada na forma e com a dedução previstas no § 2º até o décimo dia útil 
seguinte ao de cada semestre civil encerrado. 

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica a empresas controladas pela União. 

Art. 4º  Na hipótese de cancelamento do alfandegamento do local ou recinto, de transferência de sua 
administração para outra pessoa jurídica ou de revogação do ato que outorgou a licença, a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda terá o prazo de cento e oitenta dias, contado da data de 
publicação do respectivo ato, para liberação de eventual saldo da garantia de que trata o art. 3º, mediante 
comprovação do cumprimento das exigências relativas a obrigações tributárias ou penalidades impostas. 

Parágrafo único. O curso do prazo previsto no caput será interrompido pela interposição de recurso 
administrativo ou ação judicial que suspenda a exigibilidade de obrigações ou penalidades pecuniárias, até 
o seu trânsito em julgado. 

Art. 5º  A licença para exploração de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro será concedida a 
estabelecimento de pessoa jurídica constituída no País, que explore serviços de armazéns gerais, 
demonstre regularidade fiscal e atenda aos requisitos técnicos e operacionais para alfandegamento 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, na forma da Lei nº 
12.350, de 20 de dezembro de 2010, e satisfaça também às seguintes condições: 

I - seja proprietária, titular do domínio útil ou, comprovadamente, detenha a posse direta do imóvel onde 
funcionará o Centro Logístico e Industrial Aduaneiro; 

II - possua patrimônio líquido igual ou superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); e 
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III - apresente anteprojeto ou projeto do Centro Logístico e Industrial Aduaneiro previamente aprovado pela 
autoridade municipal, quando situado em área urbana, e pelo órgão responsável pelo meio ambiente, na 
forma das legislações específicas. 

§ 1º A licença referida no caput será concedida somente a estabelecimento localizado em Município ou 
Região Metropolitana onde haja unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda. 

§ 2º Para a aferição do valor do patrimônio líquido a que se refere o inciso II do caput, deverá ser 
apresentado demonstrativo contábil relativo a 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao do pedido 
ou de balanço de abertura, no caso de início de atividade. 

§ 3º O Centro Logístico e Industrial Aduaneiro deverá manter, enquanto perdurar o licenciamento, o 
atendimento às condições previstas neste artigo. 

§ 4º Não será concedida a licença de que trata o caput: 

I - para o estabelecimento de pessoa jurídica que tenha sido punida, nos últimos cinco anos, com o 
cancelamento da referida licença, por meio de processo administrativo ou judicial; ou 

II - a pessoa jurídica que tenha em seu quadro societário ou de dirigentes pessoa com condenação 
definitiva por crime de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção, contrabando, descaminho ou 
falsificação de documentos. 

§ 5º A restrição prevista no inciso I do § 4º estende-se ao estabelecimento que tiver em seu quadro 
societário, ou como dirigente, pessoa física ou jurídica com participação societária em estabelecimento 
punido, nos últimos cinco anos, com o cancelamento da licença referida no caput. 

Art. 6º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, considerando as desigualdades 
regionais, poderá reduzir em até cinquenta por cento o valor exigido no inciso II do caput do art. 5º, para a 
outorga de licença para exploração de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro nas Regiões Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste. 

Art. 7º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, no prazo de trinta dias, contado 
da data do despacho de reconhecimento de admissibilidade do requerimento de licença para exploração de 
Centro Logístico e Industrial Aduaneiro, dará ciência da pretensão da interessada aos demais órgãos e 
agências da administração pública federal que nele exercerão controle sobre mercadorias, estabelecendo a 
data provável para a conclusão do projeto, nos termos do respectivo cronograma de execução apresentado 
pela requerente. 

Art. 8º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e os demais órgãos e agências 
da administração pública federal referidos no art. 7º deverão disponibilizar pessoal necessário ao 
desempenho de suas atividades no Centro Logístico e Industrial Aduaneiro, no prazo de um ano, contado 
da data prevista para a conclusão do projeto. 

§ 1º O prazo a que se refere o caput poderá ser prorrogado por igual período, findo o qual a licença deverá 
ser concedida. 

§ 2º A prorrogação de que trata o § 1º será admitida somente na hipótese de qualquer dos órgãos ou 
agências da administração pública federal que deva exercer suas atividades no recinto do Centro Logístico 
e Industrial Aduaneiro objeto da licença requerida manifestar situação de comprometimento de pessoal para 
o atendimento à demanda do Centro Logístico e Industrial Aduaneiro. 

§ 3º O Poder Executivo disciplinará os critérios para se estabelecer a situação de comprometimento de 
pessoal a que se refere o § 2º e os procedimentos necessários ao levantamento de necessidades de 
recursos humanos dos órgãos e agências referidos no art. 7º, com vistas a eventual contratação ou 
realização de concurso público. 

§ 4º A empresa requerente poderá usar livremente o recinto para exercer atividades empresariais que não 
dependam de licença ou de autorização do Poder Público, até o cumprimento do disposto no caput. 

Art. 9º  Informada da conclusão da execução do projeto de exploração do Centro Logístico e Industrial 
Aduaneiro, a Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda terá o prazo de trinta dias, 
contado da data do protocolo do expediente da empresa requerente, para dar ciência do fato aos demais 
órgãos e agências da administração pública federal referidos no art. 7º. 

§ 1º Os órgãos e agências da administração pública federal referidos no art. 7º deverão, no prazo de 
sessenta dias, contado da data das respectivas ciências, verificar a conformidade das instalações e dos 
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requisitos técnicos e operacionais para o licenciamento e o alfandegamento do Centro Logístico e Industrial 
Aduaneiro. 

§ 2º A falta de manifestação de órgãos ou agências referidos no caput, no prazo a que se refere o § 1º, será 
considerada como anuência tácita para a expedição do ato de alfandegamento do recinto. 

Art. 10.  Confirmado o atendimento das exigências para o licenciamento e atendidos os requisitos técnicos e 
operacionais para o alfandegamento, definidos conforme o art. 34 da Lei nº 12.350, de 2010, serão editados 
os atos de licenciamento e alfandegamento. 

Art. 11.  O alfandegamento de recintos situados fora da área do porto organizado, tais como terminal de uso 
privado, estação de transbordo de carga, instalação portuária pública de pequeno porte, instalação portuária 
de turismo, e dos recintos referidos no inciso IX do § 1º do art. 2º, e dos terminais referidos no § 3º do art. 
2º, quando fora de aeroporto alfandegado, ficam sujeitos às condições de disponibilidade de recursos 
humanos, conforme os critérios de avaliação referidos no § 3º do art. 8º. 

Art. 12.  Fica vedado às empresas referidas na alínea “a” do inciso II do § 1º do art. 2º relativamente aos 
serviços prestados na área arrendada pela União: 

I - cobrar: 

a) pela mera passagem de veículos e pedestres pelo recinto, na entrada no País, ou na saída deste; 

b) as primeiras duas horas de estacionamento de veículo de passageiro; 

c) o equivalente a mais de R$ 3,00 (três reais) por tonelada, pela pesagem de veículos de transporte de 
carga; ou 

d) o equivalente a mais de R$ 5,00 (cinco reais) pelas primeiras duas horas de estacionamento de veículo 
rodoviário de carga em trânsito aduaneiro; e 

II - estipular período unitário superior a seis horas para a cobrança de estacionamento de veículo rodoviário 
de carga. 

§ 1º Os valores referidos nas alíneas “c” e “d” do inciso I do caput poderão ser alterados anualmente por ato 
do Ministro de Estado da Fazenda. 

§ 2º No caso de suspensão ou cancelamento do alfandegamento, ou de paralisação na prestação dos 
serviços, a Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda deverá: 

I - representar contra a contratada à autoridade responsável pela fiscalização e execução do contrato de 
arrendamento, na hipótese de empresa arrendatária de imóvel da União; 

II - assumir a administração das operações no recinto, até que seja regularizada a situação que deu causa à 
sua intervenção, em qualquer caso; e 

III - alfandegar o recinto, em caráter precário, sob sua responsabilidade, nas hipóteses de suspensão ou 
cancelamento do alfandegamento. 

§ 3º Na hipótese de violação a qualquer das vedações estabelecidas nos incisos I e II do caput ou da 
representação de que trata o inciso I do § 2º, caberá à autoridade referida neste último inciso: 

I - impor a suspensão do contrato pelo prazo da suspensão do alfandegamento; ou 

II - rescindir o contrato, nas hipóteses de cancelamento do alfandegamento, de paralisação na prestação 
dos serviços ou de violação a qualquer das vedações estabelecidas nos incisos I e II do caput. 

Art. 13.  A movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro e os serviços conexos: 

I - serão prestados sob a administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda: 

a) quando não houver interesse na exploração dessas atividades pela iniciativa privada em locais de 
fronteira alfandegados; 

b) enquanto se aguardam os trâmites do contrato de arrendamento de locais de fronteira alfandegado; ou 

c) na hipótese de intervenção de que trata o inciso II do § 2º do art. 12; e 

II - poderão ser prestados sob a administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda em capitais da Região Norte onde não houver interesse da iniciativa privada em prestá-los. 
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§ 1º Os serviços prestados na forma deste artigo serão pagos pelos usuários, por meio de tarifas 
estabelecidas por ato do Ministro de Estado da Fazenda para cada atividade específica, que deverão 
custear integralmente as respectivas execuções. 

§ 2º As receitas decorrentes da cobrança dos serviços referidos no caput serão destinadas ao Fundo 
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - FUNDAF. 

Art. 14.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e os demais órgãos e agências 
da administração pública federal disporão sobre o registro e o controle das operações de importação e 
exportação de mercadorias para consumo ou produção realizadas por pessoas domiciliadas em localidades 
fronteiriças onde não existam unidades aduaneiras. 

Art. 15.  Os atuais permissionários de serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias com 
fundamento no inciso VI do caput do art. 1º da Lei nº 9.074, de 1995, poderão, mediante solicitação e sem 
ônus para a União, ser transferidos para o regime de exploração de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro 
previsto nesta Medida Provisória, sem interrupção de suas atividades e com dispensa de penalidade por 
rescisão contratual. 

§ 1º Na hipótese prevista no caput, o contrato será rescindido no mesmo ato de concessão da licença para 
exploração do Centro Logístico e Industrial Aduaneiro. 

§ 2º A rescisão do contrato nos termos deste artigo não dispensa a contratada do pagamento de obrigações 
contratuais vencidas e de penalidades pecuniárias devidas em razão de cometimento de infração durante a 
vigência do contrato. 

§ 3º As disposições deste artigo aplicam-se, também a: 

I - recinto alfandegado que esteja funcionando como permissionário ou concessionário na data de 
publicação desta Medida Provisória, por força de medida judicial ou amparado por contrato emergencial; e 

II - recinto alfandegado que esteja funcionando, na data de publicação desta Medida Provisória, como 
Centro Logístico e Industrial Aduaneiro criado sob a vigência da Medida Provisória nº 320, de 24 de agosto 
de 2006, mediante a transferência para esse regime de acordo com o disposto no seu art. 16, ou por força 
de medida judicial. 

Art. 16.  Os concessionários de serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias em recintos 
instalados em imóveis pertencentes à União poderão, também, mediante aviso prévio de trezentos e 
sessenta e cinco dias, rescindir seus contratos na forma do art. 15, sendo-lhes garantido o direito de 
exploração de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro sob o regime previsto nesta Medida Provisória até o 
final do prazo original constante do contrato de concessão, resguardada a devida remuneração pelo uso do 
imóvel da União. 

Parágrafo único. Não será admitida rescisão parcial de contrato. 

Art. 17.  Fica vedada a concessão de licença para exploração de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro em 
Município abrangido no edital da licitação correspondente ao contrato de permissão ou concessão com 
fundamento no inciso VI do caput do art. 1º da Lei nº 9.074, de 1995, durante a vigência do contrato. 

§ 1º O disposto neste artigo não impede a transferência de outros estabelecimentos que operam na área 
geográfica abrangida pelo edital para o regime de licença, na forma do art. 15. 

§ 2º O disposto no caput não se aplica na área geográfica onde o interessado na obtenção de licença para 
exploração de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro, mediante Estudo de Viabilidade Técnica e 
Econômica, comprove haver: 

I - demanda por serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias em recinto alfandegado 
insuficientemente atendida pela infraestrutura disponível em regime de permissão ou de concessão; 

II - crescimento da demanda por serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias em recinto 
alfandegado que indique a necessidade de rápida ampliação da oferta de infraestrutura alfandegada; ou 

III - crescimento econômico da região com influência sobre a área geográfica que aponte potencial 
demanda por serviço em áreas ou infraestrutura alfandegadas não disponíveis. 

Art. 18.  A Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 8º  
................................................................................................................. 

....................................................................................................................... 
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§ 21.  As alíquotas da COFINS-Importação de que trata este artigo ficam 
acrescidas de um ponto percentual, na hipótese de importação dos bens 
classificados na TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 2011, 
relacionados no Anexo I à Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011.  

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

Art. 19.  O Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 22.  Os custos administrativos de fiscalização e controle aduaneiros 
exercidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda serão ressarcidos mediante recolhimento ao Fundo Especial de 
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização - 
FUNDAF, criado pelo Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975, 
relativamente a: 

I - atividades extraordinárias de fiscalização e controle aduaneiros; 

II - deslocamento de servidor para prestar serviço em local ou recinto 
localizado fora da sede da repartição de expediente ou da respectiva 
região metropolitana; e 

III - verificação técnica-operacional tendo em vista o alfandegamento ou a 
habilitação para regime aduaneiro especial. 

§ 1º Consideram-se atividades extraordinárias de fiscalização e controle 
aduaneiros: 

I - a conferência para despacho aduaneiro realizada em dia ou horário fora 
do expediente normal da repartição; e 

II - a atividade de controle e despacho aduaneiro em recinto de zona 
secundária ou em estabelecimento do importador ou do exportador, 
excetuadas as bases militares, recintos para a movimentação e 
armazenagem de remessas postais internacionais, recintos para 
quarentena de animais sob responsabilidade de órgão subordinado ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e qualquer recinto 
administrado diretamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do 
Ministério da Fazenda. 

§ 2º O ressarcimento relativo às atividades extraordinárias de fiscalização 
e controle aduaneiros será devido pela pessoa jurídica que administra o 
local ou recinto, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por carga 
desembaraçada, qualquer que seja o regime aduaneiro, excetuados: 

I - correspondência e documentos; e 

II - cargas no regime de trânsito aduaneiro. 

§ 3º O ressarcimento relativo às despesas referidas no inciso II do caput 
será devido pela pessoa jurídica responsável pelo local ou recinto, no valor 
correspondente às despesas do deslocamento requerido. 

§ 4º O ressarcimento relativo à verificação técnica-operacional, de que 
trata o inciso III do caput, será devido: 

I - pela pessoa jurídica interessada no alfandegamento, no valor de: 

a) R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma única vez, para o alfandegamento de 
local ou recinto; e 

b) R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez ao ano, para as vistorias 
periódicas de local ou recinto alfandegado; e 

II - pela pessoa jurídica empresarial que pleitear habilitação para regime 
aduaneiro especial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), uma única 
vez. 

§ 5º Para efeito do disposto no § 2º, considera-se carga: 
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I - a mercadoria ou o conjunto de mercadorias acobertados por uma 
declaração aduaneira; ou 

II - no caso de transporte de encomenda ou remessa porta a porta, o 
conjunto de remessas ou encomendas acobertadas por um conhecimento 
de carga consolidada ou documento de efeito equivalente, desde que 
estejam consignadas a transportador. 

§ 6º O ressarcimento previsto neste artigo deverá ser recolhido: 

I - até o quinto dia útil do segundo mês seguinte ao do desembaraço 
aduaneiro ou do ingresso das cargas, conforme o caso, nas hipóteses do 
§ 2º; 

II - até o quinto dia útil do mês seguinte ao da realização do deslocamento 
requerido, na hipótese do § 3º; 

III - antes da protocolização do requerimento para vistoria de recinto ou 
habilitação para regime aduaneiro especial, nas hipóteses de que tratam a 
alínea “a” do inciso I e o inciso II, ambos do § 4º; e 

IV - até 30 de dezembro de cada ano, posterior ao do alfandegamento, no 
caso da alínea “b” do inciso I do § 4º. 

§ 7º O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que os valores 
devidos ao FUNDAF estejam previstos em contrato, enquanto perdurar a 
sua vigência. 

§ 8º Os valores de ressarcimento referidos nos §§ 2º e 4º poderão ser 
alterados anualmente  por ato do Ministro de Estado da Fazenda.” (NR) 

Art. 20.  A Lei nº 12.350,  de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

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

§ 1º Ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda fixará os prazos para o cumprimento dos requisitos técnicos e 
operacionais para alfandegamento previstos no art. 34, assegurando, 
quanto aos requisitos previstos nos incisos IV e VI do § 1º daquele artigo, 
o prazo de até dois anos a partir da publicação do ato da Secretaria. 

§ 2º No caso do requisito previsto no inciso IV do §1º do art. 34, o prazo 
será 31 dezembro de 2013 para: 

I - os portos alfandegados que apresentem movimentação diária média, no 
período de um ano, inferior a cem unidades de carga por dia, conforme 
fórmula de cálculo estabelecida em ato da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil; ou 

II - os recintos alfandegados que comprovarem a celebração do contrato 
de aquisição dos equipamentos de inspeção não invasiva, no prazo 
previsto no § 1o, cuja entrega não tenha sido realizada no prazo previsto 
no § 1º devido a dificuldades da empresa fornecedora.” (NR) 

Art. 21.  A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 8º  .......................................................................................................... 

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

§ 4º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
- COFINS incidentes sobre as indenizações a que se referem o § 2º.” (NR) 

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

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

§ 9º  Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o 
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
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- COFINS incidentes sobre as indenizações a que se referem os §§ 1º e 
2º.”(NR) 

Art. 22.  A Lei no 12.783, de 2013, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: 

“Art. 26-A.  As reduções de que tratam o § 4º do art. 8º e § 9º do art. 15 
serão aplicadas às indenizações cujas obrigações de pagamento sejam 
assumidas pelo poder concedente em até cinco anos após a data de 
publicação desta Lei, alcançadas, inclusive, as parcelas dessas 
indenizações pagas depois do  prazo.” (NR) 

Art. 23.  A Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

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

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

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

I - 
....................................................................................................................... 

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

e) ficam limitadas a um por cento do imposto sobre a renda devido com 
relação ao programa de que trata o art. 1º, e a um por cento do imposto 
sobre a renda devido com relação ao programa de que trata o art. 3º; e 

II - ........................................…....................................................................... 

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

d) ficam limitadas a um por cento do imposto sobre a renda devido em 
cada período de apuração trimestral ou anual com relação ao programa de 
que trata o art. 1º, e a um por cento do imposto sobre a renda devido em 
cada período de apuração trimestral ou anual com relação ao programa de 
que trata o art. 3º, observado em ambas as hipóteses o disposto no § 4º 
do art. 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995. 

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

“Art. 40.  ......................................................................................................... 

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

§ 3º A habilitação ao INOVAR-AUTO será concedida em ato do Ministro 
de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

§ 4o ............................................................................................................... 

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

II - assumir o compromisso de atingir níveis mínimos de eficiência 
energética, conforme regulamento. 

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

“Art. 42.  ......................................................................................................... 

I - o descumprimento dos requisitos estabelecidos por esta Lei ou pelos 
atos complementares do Poder Executivo, exceto quanto ao compromisso 
de que trata o inciso II do § 4º do art. 40; ou 

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

“Art. 43.  Fica sujeita à multa de: 

I - dez por cento do valor do crédito presumido apurado, a empresa que 
descumprir obrigação acessória relativa ao INOVAR-AUTO estabelecida 
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nesta Lei ou em ato específico da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
do Ministério da Fazenda; 

II - R$ 50,00 (cinquenta reais) para até o primeiro centésimo, inclusive, 
maior que o consumo energético correspondente à meta de eficiência 
energética, expressa em megajoules por quilômetro, estabelecida para a 
empresa habilitada; 

III - R$ 90,00 (noventa reais) a partir do primeiro centésimo, exclusive, até 
o segundo centésimo, inclusive, maior que o consumo energético 
correspondente à meta de eficiência energética, expressa em megajoules 
por quilômetro, estabelecida para a empresa habilitada; 

IV - R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) a partir do segundo centésimo, 
exclusive, até o terceiro centésimo, inclusive, maior que o consumo 
energético correspondente à meta de eficiência energética, expressa em 
megajoules por quilômetro, estabelecida para a empresa habilitada; e 

V - R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) a partir do terceiro centésimo, 
exclusive, para cada centésimo maior que o consumo energético 
correspondente à meta de eficiência energética, expressa em megajoules 
por quilômetro, estabelecida para a empresa habilitada. 

§ 1º O percentual de que trata o inciso I do caput deverá ser aplicado 
sobre o valor do crédito presumido referente ao mês anterior ao da 
verificação da infração. 

§ 2º Os valores de que tratam os incisos II, III, IV e V do caput deverão ser 
multiplicados pelo número de veículos comercializados pela empresa 
infratora a partir de 4 de abril de 2013 ou a partir da primeira habilitação ao 
INOVAR-AUTO, se esta for posterior a 4 de abril de 2013.” (NR) 

Art. 24.  A Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

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

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

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

II - poderá ser usufruída até 31 de dezembro de 2017; e 

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

Art. 25.  A Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 7º  .......................................................................................................... 

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

V - as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros por 
fretamento e turismo municipal, intermunicipal em região metropolitana, 
intermunicipal, interestadual e internacional, enquadradas na classe 4929-
9 da CNAE 2.0; 

VI - as empresas de transporte ferroviário de passageiros, enquadradas 
nas subclasses 4912-4/01 e 4912-4/02 da CNAE 2.0; 

VII - as empresas de transporte metroferroviário de passageiros, 
enquadradas na subclasse 4912-4/03 da CNAE 2.0; 

VIII - as empresas que prestam os serviços classificados na Nomenclatura 
Brasileira de Serviços - NBS, instituída pelo Decreto nº 7.708, de 2 de abril 
de 2012, nos códigos 1.1201.25.00, 1.1403.29.10, 1.2001.33.00, 
1.2001.39.12, 1.2001.54.00, 1.2003.60.00 e 1.2003.70.00;  

IX - as empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas 
nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0; 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 31 

X - as empresas de engenharia e arquitetura enquadradas no grupo 711 
da CNAE 2.0; e 

XI - as empresas de manutenção, reparação e instalação de máquinas e 
equipamentos enquadrados nas classes 3311-2, 3312-1, 3313-9, 3314-7, 
3319-8, 3321-0 e 3329-5 da CNAE 2.0. 

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

§ 7º Serão aplicadas às empresas referidas no inciso IV do caput as 
seguintes regras: 

I - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI a 
partir do dia 1º de abril de 2013, o recolhimento da contribuição 
previdenciária ocorrerá na forma do caput, até o seu término; 

II - para as obras matriculadas no Cadastro Específico do INSS - CEI até o 
dia 31 de março de 2013, o recolhimento da contribuição previdenciária 
ocorrerá na forma dos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 
1991, até o seu término; e 

III - no cálculo da contribuição incidente sobre a receita bruta, serão 
excluídas da base de cálculo, observado o disposto no art. 9º, as receitas 
provenientes das obras a que se refere o inciso II.” (NR) 

“Art. 8º  .......................................................................................................... 

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

§ 3º ................................................................................................................ 

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

XIII - empresas que realizam operações de carga, descarga e 
armazenagem de contâineres em portos organizados, enquadrados nas 
classes 5212-5 e 5231-1 da CNAE 2.0; 

XIV - de transporte aéreo de passageiros e de carga não regular (táxi-
aéreo), nos termos da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 
enquadradas na classe 5112-9 da CNAE 2.0; 

XV - de transporte rodoviário de cargas, enquadradas na classe 4930-2 da 
CNAE 2.0; 

XVI - de agenciamento marítimo de navios, enquadradas na classe 5232-0 
da CNAE 2.0; 

XVII - de transporte por navegação de travessia, enquadradas na classe 
5091-2 da CNAE 2.0; 

XVIII - de prestação de serviços de infraestrutura aeroportuária, 
enquadradas na classe 5240-1 da CNAE 2.0; 

XIX - de transporte ferroviário de cargas, enquadradas na classe 4911-6 
da CNAE 2.0; e 

XX - jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens de que 
trata a Lei nº 10.610, de 20 de dezembro de 2002, enquadradas nas 
classes 1811-3, 5811-5, 5812-3, 5813-1, 5822-1, 5823-9, 6010-1, 6021-7 e 
6319-4 da CNAE 2.0. 

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

§ 6º Consideram-se empresas jornalísticas, para os fins do inciso XX do § 
3º, aquelas que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e 
periódicos, ou a distribuição de noticiário por qualquer plataforma, 
inclusive em portais de conteúdo da Internet.” (NR) 

“Art. 9º  .......................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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VII - para os fins da contribuição prevista no caput dos arts. 7º e 8º, 
considera-se empresa a sociedade empresária, a sociedade simples, a 
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se 
refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, 
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso. 

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

§ 9º As empresas para as quais a substituição da contribuição 
previdenciária sobre a folha de pagamento pela contribuição sobre a 
receita bruta estiver vinculada ao seu enquadramento no CNAE deverão 
considerar apenas o CNAE relativo a sua atividade principal, assim 
considerada aquela de maior receita auferida ou esperada, não lhes sendo 
aplicado o disposto no § 1o.  

§ 10. Para fins do disposto no § 9o, a base de cálculo da contribuição a 
que se referem o caput do art. 7º e o caput do art. 8º será a receita bruta 
da empresa relativa a todas as suas atividades.” (NR) 

Art. 26.  O Anexo I à Lei nº 12.546, de 2011, passa a vigorar: 

I - acrescido dos produtos classificados nos códigos da TIPI: 

a) Capítulo 93, exceto 93.02.00.00, 9306.2 e 9306.30.00; 

b) 1301.90.90; 

c) 7310.21.90; 

d) 7323.99.00; 

e) 7507.20.00; 

f) 7612.10.00; 

g) 7612.90.11; 

h) 8309.10.00; 

i) 8526.10.00; 

j) 8526.91.00; 

k) 8526.92.00; 

l) 9023.00.00; 

m) 9603.10.00; 

n) 9603.29.00; 

o) 9603.30.00; 

p) 9603.40.10; 

q) 9603.40.90; 

r) 9603.50.00; 

s) 9603.90.00; 

t) 9404.10.00; e 

u) 9619.00.00; e 

II - subtraído dos produtos classificados nos códigos 7403.21.00, 7407.21.10, 7407.21.20, 7409.21.00, 
7411.10.10, 7411.21.10 e 74.12. 

§1º As empresas que fabricam os produtos relacionados no inciso II do caput poderão antecipar para 1º de 
abril de 2013 sua exclusão da tributação substitutiva prevista no art. 8º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 
de 2011. 
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§2º A antecipação de que trata o § 1º será exercida de forma irretratável mediante o recolhimento, até o 
prazo de vencimento, da contribuição previdenciária prevista nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991, relativa a abril de 2013. 

Art. 27.  A Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“ Art. 13.  A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário 
anterior, tenha sido igual ou inferior a R$ 72.000.000,00 (setenta e dois 
milhões de reais), ou a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) 
multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário 
anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de 
tributação com base no lucro presumido. 

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

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

I - cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de 
R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais), ou proporcional ao 
número de meses do período, quando inferior a doze meses; 

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

Art. 28.  Esta Medida Provisória entra em vigor: 

I - a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação desta Medida Provisória, em 
relação: 

a) ao art. 18; 

b) ao art. 19; e  

c) à alínea “u” do inciso I do caput do art. 26; e 

d) ao inciso II do caput do art. 26;  

II - a partir de 1º de janeiro de 2014 em relação: 

a) aos incisos V a XI do caput do art. 7º da Lei nº 12.546, de 2011, acrescentados pelo art. 25 desta Medida 
Provisória; 

b) aos incisos de XIII a XX do § 3º e ao § 6º, do art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011, acrescentados pelo art. 25 
desta Medida Provisória;  

c) às alíneas de “a” a “s” do inciso I do caput do art. 26; e 

d) ao art. 27; e 

III - na data de sua publicação para os demais dispositivos, produzindo efeitos quanto ao art. 22 a partir da 
entrada em vigor da Lei no 12.783, de 11 de janeiro de 2013. 

Art. 29.  Fica revogado o inciso VI do caput do art. 1º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, resguardados 
os direitos contratuais dos atuais concessionários e permissionários, na data de publicação desta Medida 
Provisória. 

 

Brasília, 4 de abril de 2013; 192º da Independência e 125º da República. 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=112122 

Data de Apresentação : 08/03/2013 
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Ementa:  Reestrutura o modelo jurídico de organização dos recintos aduaneiros de zona secundária, altera 
a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e a Medida Provisória nº 601, de 28 de dezembro de 2012; reduz a 
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as indenizações a que 
se refere a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, para 
dispor sobre multa pecuniária pelo descumprimento do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e 
Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR-AUTO; e dá outras providências. 

Explicação da Ementa:  Estabelece que a movimentação e a armazenagem de mercadorias importadas ou 
despachadas para exportação e a prestação de serviços conexos serão feitas sob controle aduaneiro, em 
locais e recintos alfandegados. Dispõe que o despacho aduaneiro de bens procedentes do exterior ou a ele 
destinados, inclusive de bagagem de viajantes e de remessas postais ou encomendas internacionais, a 
armazenagem desses bens, e a realização de atividades conexas à sua movimentação e guarda sob 
controle aduaneiro serão realizados em locais e recintos alfandegados. Estabelece os locais que podem ser 
objeto de alfândega pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Dispõe sobre a garantia a ser prestada 
pela empresa responsável por local ou recinto alfandegado, nos termos do art. 32 do Decreto-Lei nº 37, de 
18 de novembro de 1966, com as exceções que especifica. Dispõe que na hipótese de cancelamento do 
alfandegamento do local ou recinto, de transferência de sua administração para outra pessoa jurídica ou de 
revogação do ato que outorgou a licença, a Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda terá o prazo de cento e oitenta dias, contado da data de publicação do respectivo ato, para 
liberação de eventual saldo da garantia, mediante comprovação do cumprimento das exigências relativas a 
obrigações tributárias ou penalidades impostas. Estabelece a concessão da licença para exploração de 
Centro Logístico e Industrial Aduaneiro, segundo as condições e forma que especifica. Determina que a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, no prazo de trinta dias, contado da data 
do despacho de reconhecimento de admissibilidade do requerimento de licença para exploração de Centro 
Logístico e Industrial Aduaneiro, dará ciência da pretensão da interessada aos demais órgãos e agências da 
administração pública federal que nele exercerão controle sobre mercadorias, estabelecendo a data 
provável para a conclusão do projeto, nos termos do respectivo cronograma de execução apresentado pela 
requerente, bem como, conjuntamente com demais órgãos e agências da administração pública federal 
deverão disponibilizar pessoal necessário ao desempenho de suas atividades no Centro Logístico e 
Industrial Aduaneiro, no prazo de um ano, contado da data prevista para a conclusão do projeto, nos termos 
que condiciona. Estabelece que o alfandegamento de recintos situados fora da área do porto organizado, 
ficam sujeitos às condições de disponibilidade de recursos humanos, conforme os critérios de avaliação 
referidos. Dispõe sobre as vedações de atuação a serem observadas pelas empresas arrendatárias de 
imóveis pertencentes à União. Estabelece os habilitados para a prestação dos serviços de movimentação e 
armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro e serviços conexos, nos termos que especifica. 
Estabelece que a Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e os demais órgãos e 
agências da administração pública federal disporão sobre o registro e o controle das operações de 
importação e exportação de mercadorias para consumo ou produção realizadas por pessoas domiciliadas 
em localidades fronteiriças onde não existam unidades aduaneiras. Dispõe sobre a possibilidade de 
transferência para o regime de exploração de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro dos atuais 
permissionários de serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias com fundamento no inciso 
VI do art. 1º da Lei nº 9.074/1995 e sobre a possibilidade de rescisão de contrato dos concessionários de 
serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias em recintos instalados em imóveis pertencentes 
à União.Veda a concessão de licença para exploração de Centro Logístico e Industrial Aduaneiro em 
Município abrangido no edital da licitação correspondente ao contrato de permissão ou concessão, na forma 
em que especifica. Altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para dispor sobre o acréscimo de 1% 
sobre as alíquotas da COFINS-Importação, na hipótese de importação dos bens classificados na TIPI, 
aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 2011, relacionados no Anexo I à Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 
2011. Altera o Decreto-Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976, para dispor sobre a forma de ressarcimento dos 
custos administrativos de fiscalização e controle aduaneiros exercidos pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, nos termos e limites que especifica. Altera a Lei nº 12.350, de 2010, para estabelecer que ato da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil fixará os prazos para o cumprimento dos requisitos técnicos e 
operacionais para alfandegamento previstos, na forma que determina. Altera a Lei nº 12.783, de 11 de 
janeiro de 2013, para reduzir a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as indenizações que especifica. Altera a 
Lei nª 12.783, de 2013, para dispor sobre a aplicabilidade de reduções às indenizações cujas obrigações de 
pagamento sejam assumidas pelo poder concedente em até cinco anos após a data de publicação desta 
Lei, alcançadas, inclusive, as parcelas dessas indenizações pagas depois do prazo. Promove alterações na 
Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, para estabelecer limites de um por cento do imposto sobre a 
renda devido e aplicado nas situações que especifica, para dispor que a habilitação ao INOVAR-AUTO será 
concedida em ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e estabelecer o 
valor e os critérios de aplicação de multas referentes ao descumprimento de obrigações prevista na lei. 
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Altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, para dispor que as empresas fabricantes, no País, de 
produtos classificados nas posições 87.01 a 87.06 da Tipi, poderão usufruir da redução das alíquotas do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), até 31 de dezembro de 2017; bem como para definir as 
empresas que até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas 
canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas na Lei 
8.212/1991à alíquota de 2% (dois por cento), na forma que especifica. Altera a nº 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, para definir as empresas que até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o valor da 
receita bruta à alíquota de 1% (um por cento), em substituição às contribuições previstas na lei nº 
8.212/1991, na forma que especifica. Altera o Anexo I da Lei nº 12.546, de 2011, para acrescentar e subtrair 
produtos classificados nos código TIPI que enumera. Altera a Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
para dispor que a pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha sido igual ou 
inferior a R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais), ou a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) 
multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses, 
poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido. Dispõe que a Medida Provisória entra 
em vigor a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação em relação ao art. 18, 19, à 
alínea "u" do inciso I do caput do art. 26 e ao inciso II do caput do art. 26; a partir de 1º de janeiro de 2014 
em relação aos incisos V a XI do caput do art. 7º da Lei nº 12.546, de 2011, acrescentados pelo art. 25 da 
Medida Provisória; aos incisos de XIII a XX do § 3º e ao § 6º, do art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011, 
acrescentados pelo art. 25 da Medida Provisória; às alíneas de "a" a "s" do inciso I do caput do art. 26 e ao 
art. 27; e, por fim, na data de sua publicação para os demais dispositivos, produzindo efeitos quanto ao art. 
22 a partir da entrada em vigor da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Revoga o inciso VI do caput do 
art. 1º da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, o que previa que as estações aduaneiras e outros terminais 
alfandegados de uso público, não instalados em área de porto ou aeroporto, precedidos ou não de obras 
públicas estariam sujeitos ao regime de concessão ou, quando couber, de permissão, nos termos da Lei nº 
8.987/1995, resguardados os direitos contratuais dos atuais concessionários e permissionários, na data de 
publicação da Medida Provisória. 

Indexação: Medida Provisoria, Alteração, Norma Juridica, Lei Federal. Reestruturação, Organização, 
Recinto Alfandegado, Despacho Aduaneiro, Bens, Mercadorias, Origem, Exterior. Concessão, Licença, 
Exploração, Estabelecimento, Armazem Geral, Logistica, Industria, Local, Realização, Fiscalização 
Aduaneira. Isenção Fiscal, Beneficio Fiscal, Incentivo Fiscal, Desoneração Tributaria, Redução, Aliquota, 
(Pis-Pasep), (Cofins), Indenização, Investimento, Concessionaria, Produção, Transmissão, Distribuição, 
Energia Eletrica. Previsão, Multa, Natureza Pecuniaria, Descumprimento, Programa De Incentivo, Inovação, 
Tecnologia, Aumento, Densidade, Sistema, Produção, Veiculo Automotor, Proteção, Meio Ambiente, 
Eficiencia, Utilização, Energia, Aumento, Qualidade, Produto. 

 

 

Tramitação: 
 
04/04/2013 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Situação: AGUARDANDO LEITURA 

Ação: Este processo contém 06 (seis) folha(s) numerada(s) e rubricada(s). 

À SSCLCN. 

Publicação em 04/04/2013 no DOU Página(s): 2 - 6 Edição extra  

05/04/2013 - SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO 

Situação: AGUARDANDO LEITURA 

Ação: Juntada a Mensagem n° 23, de 2013-CN (n° 116/ 2013, na origem), que encaminha ao 
Congresso Nacional o texto da Medida Provisória n° 612, de 4 de abril de 2013 (DOU de 4/4/2013 - 
Ed. Extra), incluindo a legislação citada, às fls. 7 a 62. 

05/04/2013 - SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO 

Situação: AGUARDANDO LEITURA 

Ação: Calendário de tramitação da Medida Provisória nº 612/2013: 

-Publicação no DOU: 4-4-2013 - Edição Extra; 
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-Designação da Comissão: em até 48 horas após publicação; 

-Instalação Prevista da Comissão: 24 horas após designação; 

-Emendas: até 10-4-2013; 

-Prazo na Comissão: *; 

-Remessa do processo à CD: -;  

-Prazo na CD: até 1º-5-2013 (até o 28º dia); 

-Recebimento previsto no SF: 1º-5-2013; 

-Prazo no SF: de 2-5-2013 a 15-5-2013 (42º dia); 

-Se modificado, devolução à CD: 15-5-2013; 

-Prazo para apreciação das modificações do SF, pela CD: de 16-5-2013 a 18-5-2013 (43º ao 45º 
dia); 

-Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 19-5-2013 (46º dia); 

-Prazo final no Congresso: 2-6-2013 (60 dias). 

*Declaração incidental de inconstitucionalidade do caput do art. 5º da Resolução do Congresso 
Nacional nº 1, de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.029 – 
DOU de 16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional na 
sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita a comunicação à Câmara dos Deputados por meio 
do Ofício nº 102, de 2012-CN. 

08/04/2013 - SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO 

Situação: AGUARDANDO LEITURA 

Ação: Ao Plenário para leitura, designação da comissão mista e comunicação do calendário para 
tramitação da matéria. 

08/04/2013 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO 

Ação: A Senhora Presidente da República adotou, em 4 de abril de 2013, e publicou no mesmo dia, 
mês e ano, em Edição Extra, a presente medida provisória. 

Nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1, de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e 
do art. 10-A do Regimento Comum, está assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir 
parecer sobre a matéria: 

Senadores 

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSD/PV) 

Titulares 

Eunício Oliveira 

Francisco Dornelles 

Sérgio Petecão 

Paulo Davim 

Ricardo Ferraço  

Suplentes 

1. Ana Amélia 

2. Kátia Abreu 

3. Romero Jucá 

4.  

5.  

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB/PSOL) 

Titulares 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 37 

Wellington Dias 

Acir Gurgacz 

Rodrigo Rollemberg 

Inácio Arruda 

Suplentes 

1. Eduardo Lopes 

2. Randolfe Rodrigues 

3. Walter Pinheiro 

4. Zezé Perrella 

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) 

Titulares 

Aloysio Nunes Ferreira  

José Agripino 

Cássio Cunha Lima 

Suplentes 

1. Alvaro Dias 

2. Paulo Bauer 

3.  

Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC/PPL) 

Titulares 

Gim  

Alfredo Nascimento 

Suplentes 

1. Eduardo Amorim 

2. João Costa  

Deputados 

PT 

Titulares 

José Guimarães 

Valmir Assunção 

Suplentes 

1. Sibá Machado 

2. Luiz Couto 

PMDB 

Titulares 

Eduardo Cunha 

Marcelo Castro 

Suplentes 

1. Darcísio Perondi 

2. Edinho Araújo 

PSD 
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Titulares 

Eduardo Sciarra 

Eleuses Paiva 

Suplentes 

1. Guilherme Campos 

2. Heuler Cruvinel 

PSDB 

Titular 

Carlos Sampaio 

Suplente 

1. João Campos 

PP 

Titular 

Arthur Lira 

Suplente 

1. Roberto Britto 

DEM 

Titular 

Ronaldo Caiado 

Suplente 

1. Mendonça Filho 

PR 

Titular 

Anthony Garotinho 

Suplente 

1. Vago  

PSB 

Titular 

Beto Albuquerque 

Suplente 

1. Glauber Braga 

PDT 

Titular 

André Figueiredo 

Suplente 

1. Salvador Zimbaldi 

Bloco (PV/PPS) 

Titular 

Vago 

Suplente 

1. Vago 
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PTB 

Titular 

Jovair Arantes 

Suplente 

1. Antonio Brito 

PCdoB* 

* Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum. 

Titular 

Manuela D’Ávila 

Suplente 

1. Alice Portugal 

O calendário de tramitação da matéria consta no BAL de 05.04.2013. 

A matéria está publicada em avulsos. 

Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados. 

Publicação em 09/04/2013 no DSF Página(s): 16319 - 16320  

08/04/2013 - SEXP - SECRETARIA DE EXPEDIENTE 

Ação: Recebido neste órgão às 19:35 hs. 

09/04/2013 - SEXP - SECRETARIA DE EXPEDIENTE 

Ação: À SACM. 

09/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Recebido neste Órgão, às 10h39. 

09/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: A Presidência designa para integrar a Comissão Mista: 

- como membros titulares, os Senadores Cyro Miranda e Flexa Ribeiro, em substituição aos 
Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Cássio Cunha Lima, respectivamente; e, como membro 
suplente, a Senadora Lúcia Vânia, em substituição ao Senador Álvaro Dias, conforme Ofício nº 114, 
de 2013, da Liderança do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, no Senado Federal, lido 
na Sessão do Senado em 09.04.2013 (anexado às fls. 72 a 73); 

- como membro titular, o Senador Eduardo Amorim, em substituição ao Senador Alfredo 
Nascimento, e, como membro suplente, o Senador Alfredo Nascimento, em substituição ao 
Senador Eduardo Amorim, conforme Ofício nº 77, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar 
União e Força (PTB/PR/PSC/PPL), no Senado Federal, lido na Sessão do Senado em 09.04.2013 
(anexado às fls. 74 a 76). 

Publicação em 10/04/2013 no DSF Página(s): 16587 - 16588 

09/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Convocada Reunião da Comissão Mista para o dia 11 de abril de 2013 (convocação anexada 
à fl. 77). 

09/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: A Presidência designa o Deputado Mendonça Filho, como membro titular, em substituição ao 
Deputado Ronaldo Caiado, e o Deputado Alexandre Leite, como membro suplente, em substituição 
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ao Deputado Mendonça Filho, para integrar a Comissão Mista, conforme Ofício nº 98, de 2013, da 
Liderança do Democratas na Câmara dos Deputados, lido na Sessão do Senado do dia 09/04/2013 
(anexado às fls. 78 a 80). 

Publicação em 10/04/2013 no DSF Página(s): 16762 

10/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Anexada Nota Técnica nº 16/2013, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira 
da Câmara dos Deputados, atendendo ao disposto no artigo 19 da Resolução nº 1/2002-CN (às fls. 
81 a 86). 

10/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: A Presidência designa: 

- como membro titular, o Deputado Alfredo Kaefer, em substituição ao Deputado Carlos Sampaio, 
para integrar a Comissão Mista, conforme o Ofício nº 428 de 2013, da Liderança do PSDB na 
Câmara dos Deputados, lido na Sessão do Senado de 10/04/2013 (anexado às fls. 89 a 91); 

-os Deputados Júlio César e Arolde Oliveira, como membros titulares, em substituição aos 
Deputados Eduardo Sciarra e Eleuses Paiva, respectivamente, e os Deputados Onofre Santo 
Agostini e Fernando Torres, como membros suplentes, em substituição aos Deputados Guilherme 
Campos e Heuler Cruvinel, respectivamente, para integrarem a Comissão Mista, conforme Ofício n 
º 460 de 2013, da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados, lido na Sessão do Senado do dia 
10/04/2013 (anexado às fls. 92 a 94). 

- como membro titular, o Deputado Jorge Corte Real, em substituição ao Deputado Jovair Arantes, 
para integrar a Comissão Mista, conforme Ofício nº 181 de 2013, da Liderança do PTB na Câmara 
dos Deputados, lido na Sessão do Senado do dia 10/04/2013 (anexado à fl. 95). 

Publicação em 11/04/2013 no DSF Página(s): 17095 - 17098 

11/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: Encerrado o prazo regimental, foram apresentadas 220 (duzentos e vinte) emendas à Medida 
Provisória, de autoria dos Senhores Parlamentares: Deputado Arnaldo Jardim 001; 007; 008; 192; 
Senador Aloysio Nunes Ferreira 002; Deputado André Vargas 003; Deputado Cândido Vaccarezza 
004; 005; 006; 079; Deputado Colbert Martins 009; Deputado Jutahy Junior 010; 011; Deputado 
Adrian 012; 212; Senadora Ana Amélia 013; 014; 015; 016; 017; 172; 173; 174; 213; 214; 215; 
Senador Romero Jucá 018; 019; 020; 021; Deputado Danilo Forte 022; Senador Armando Monteiro 
023; Deputado Milton Monti 024; Deputado Luiz Sérgio 025; 211; Deputado Devanir Ribeiro 026; 
027; 028; 029; 030; 031; 032; 033; Deputada Manuela D´Ávila 034; Deputado Lúcio Vieira Lima 
035; 036; 037; 038; 039; 040; 041; Deputado Edinho Bez 042; 043; 044; 045; 046; 195; Senador 
Inácio Arruda 047; 048; 049; 205; Deputado Newton Lima 050; Deputado Sandro Mabel 051; 
Deputado Guilherme Campos 052; 053; Senador Francisco Dornelles 054; 055; Deputado Eduardo 
Sciarra 056; 206; Deputado João Magalhães 057; Deputado Eduardo Cunha 058; Deputado Laercio 
Oliveira 059; 060; Deputado Ronaldo Caiado 061; 062; 063; 064; 065; 066; Deputado Mendonça 
Filho 067; 068; 069; 070; 071; 072; 073; 074; Deputado Alexandre Leite 075; Senador Paulo Bauer 
076; 077; 078; Deputado Jorge Bittar 080; Deputado Arnaldo Faria De Sá 081; 082; 083; 084; 085; 
086; 087; 088; Deputado Betinho Rosado 089; Deputado Alex Canziani 090; Deputado Renato 
Molling 091; 092; 093; 094; 095; 096; 097; 098; 099; Deputado Otávio Leite e Outros 100; Deputada 
Mara Gabrilli e Outros 101; Deputado Pedro Uczai 102; Deputado Fábio Faria 103; Deputado 
Antonio Carlos Mendes Thame 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 
117; 118; 119; 120; 121; Deputado Simão Sessim 122; Deputado Eduardo Barbosa e Outros 123; 
Deputado Valdir Colatto 124; 125; 126; Senador Gim 127; Senador Alvaro Dias 128; 129; Deputado 
Marcio França 130; 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 
147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 
167; 168; 169; 170; 171; Deputado Alfredo Kaefer 175; 217; 218; 219; 220; Deputado André 
Figueiredo 176; Senadora Vanessa Grazziotin 177; Deputado Carlos Eduardo Cadoca 178; 
Senador Ricardo Ferraço 179; 180; 181; Deputado Jerônimo Goergen 182; 183; 184; 185; 186; 187; 
188; Deputado Jerônimo Goergen e Outros 189; 190; Deputado Miguel Correa 191; Deputada 
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Carmen Zanotto 193; 194; 216; Deputado Gabriel Guimarães 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 
203; 204; Senador Cyro Miranda 207; 208; 209; Deputado João Dado 210. (anexadas às fls. 96 a 
473). 

Publicação em 12/04/2013 no DSF Página(s): 18050 - 18419  

11/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: A Reunião convocada para esta data, destinada à instalação da Comissão, não se realizou 
por falta de quórum (anexados Lista de Presença e Termo de Reunião às fls. 474 a 477). 

Publicação em 12/04/2013 no DSF Página(s): 18430  

11/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: Anexado Ofício nº 177/2013, da Liderança do PP na Câmara dos Deputados, indicando ao 
Presidente do Senado Federal o Deputado Renato Molling para a relatoria da Medida Provisória (fl. 
478). 

11/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: A Presidência designa para integrar a Comissão Mista: 

- como membro suplente, o Deputado João Dado, em substituição ao Deputado Salvador Zimbaldi, 
conforme o Ofício nº 130/2013, da Liderança do PDT na Câmara dos Deputados (anexado às fls. 
479 a 480); 

- como membro titular, o Deputado Arnaldo Jardim, e, como membro suplente, o Deputado Penna, 
conforme o Ofício nº 83/2013, das Lideranças do PPS e do PV na Câmara dos Deputados (anexado 
às fls. 481 a 483); 

- como membro titular, o Deputado Renato Molling, em substituição ao Deputado Arthur Lira, 
conforme o Ofício nº 176/2013, da Liderança do PP na Câmara dos Deputados (anexado às fls. 484 
e 485); 

- como membro titular, o Deputado Milton Monti, em substituição ao Deputado Anthony Garotinho e, 
como membro suplente, o Deputado Wellington Fagundes, em vaga existente, conforme o Ofício nº 
165/2013, da Liderança do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB na Câmara dos Deputados 
(anexado às fls. 486 a 488);  

- como membros titulares, os Deputados Luiz Sérgio e Newton Lima, em substituição aos 
Deputados José Guimarães e Valmir Assunção, respectivamente, e, como membros suplentes, os 
Deputados Devanir Ribeiro e Ilário Marques, em substituição aos Deputados Sibá Machado e Luiz 
Couto, respectivamente, conforme o Ofício nº 323/2013, da Liderança do PT na Câmara dos 
Deputados (anexado às fls. 489 a 491); 

- como membros titulares, os Senadores Walter Pinheiro, José Pimentel, Delcídio do Amaral e Acir 
Gurgacz, em substituição aos Senadores Wellington Dias, Acir Gurgacz, Rodrigo Rollemberg e 
Inácio Arruda, e, como membros suplentes, os Senadores Angela Portela, Ana Rita, Rodrigo 
Rollemberg e Vanessa Grazziotin, em substituição aos Senadores Eduardo Lopes, Randolfe 
Rodrigues, Walter Pinheiro e Zeze Perrella, conforme o Ofício nº 67/2013, da Liderança do Bloco de 
Apoio ao Governo no Senado Federal (anexado às fls. 492 a 494). 

Os ofícios acima foram lidos na Sessão do Senado Federal em 11.04.2013. 

Publicação em 12/04/2013 no DSF Página(s): 17758  

Publicação em 12/04/2013 no DSF Página(s): 17736 - 17739  

16/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: A Presidência designa para integrar a Comissão Mista: 

- como membros titulares, os Deputado Danilo Forte e Manoel Junior, em substituição aos 
Deputados Eduardo Cunha e Marcelo Castro, e como membros suplentes, os Deputados Eduardo 
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Cunha e Edinho Bez, em substituição aos Deputados Darcísio Perondi e Edinho Araújo, para 
integrarem a Comissão Mista, conforme o Ofício nº 423/2013, da Liderança do PMDB na Câmara 
dos Deputados, lido na Sessão do Senado do dia 16/04/2013 (anexado às fls. 495 e 496); 

- como membro suplente, o Deputado Duarte Nogueira, em substituição ao Deputado João 
Campos, para integrar a Comissão Mista, conforme o Ofício nº 437/2013, da Liderança do PSDB na 
Câmara dos Deputados, lido na Sessão do Senado do dia 16/04/2013 (anexado às fls. 497 e 498); 

- como membro titular, o Deputado Geraldo Simões, em substituição ao Deputado Luiz Sérgio, e, 
como membro suplente, o Deputado Jesus Rodrigues, em substituição ao Deputado Ilário Marques, 
para integrarem a Comissão Mista, conforme o Ofício nº 326/2013, da Liderança do PT na Câmara 
dos Deputados, lido na Sessão do Senado do dia 16/04/2013 (anexado às fls. 499 a 501). 

Publicação em 17/04/2013 no DSF Página(s): 18962 - 18963  

17/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: Retiradas pelo Deputado Mendonça Filho as Emenda nº 72 e nº 73, de sua autoria, conforme 
Requerimento apresentado.(anexado às fls. 502 e 503). 

17/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: A Presidência designa, como membro titular, a Senadora Lúcia Vânia, em susbtituição ao 
Senador José Agripino, para integrar a Comissão Mista, em vaga cedida pelo Democratas, 
conforme Ofícios nºs 23, de 2013, da Liderança do Democratas, e 121, de 2013, da Liderança do 
PSDB no Senado Federal, lidos na Sessão do Senado em 17/04/2013 (anexados às fls. 504 a 506). 

Publicação em 18/04/2013 no DSF Página(s): 19727   

19/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: Anexada à fl. 507 cópia do Ofício nº 260-CN, de 2013, do Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional, Senador Renan Calheiros, dando conhecimento ao Presidente da Câmara dos 
Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves, da composição da Comissão Mista e da fixação do 
calendário de tramitação da Medida Provisória nº 612, de 2013. 

23/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: A Presidência designa, como membro suplente, o Senador Vicentinho Alves, em substituição 
ao Senador João Costa, para integrar a Comissão Mista, conforme o Ofício nº 98 de 2013, da 
Liderança do Bloco Parlamentar União e Força no Senado Federal, lido na Sessão do Senado em 
23/04//2013 (anexado às fls.508 e 509).  

Publicação em 24/04/2013 no DSF Página(s): 20984 - 20985 

23/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: A Presidência designa, como membro titular, o Deputado Vicente Cândido, em substituição 
ao Deputado Newton Lima, e como membro suplente o Deputado Ilário Marques, em substituição 
ao Deputado Jesus Rodrigues, para integrarem a Comissão Mista, conforme o Ofício nº 361, de 
2013, da Liderança do PT, na Câmara dos Deputados, lido na Sessão do Senado em 23/04/2013 
(anexado às fls. 510 e 511). 

Publicação em 24/04/2013 no DSF Página(s): 20995   

Republicado em 25/05/2013 no DSF Página(s): 30339   

24/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: A Presidência designa: 
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- o Deputado Márcio França, como membro titular, em substituição ao Deputado Beto Albuquerque, 
para integrar a Comissão Mista, conforme Ofício OF.B/058/13, do Líder do PSB na Câmara dos 
Deputados, Deputado Beto Albuquerque (fls. 512 e 514). 

- os Senadores Romero Jucá, Luiz Henrique e Waldemir Moka, como membros titulares, em 
substituição, respectivamente, aos Senadores Eunício Oliveira, Sérgio Petecão e Paulo Davim, e, 
como membros suplentes, os Senadores Vital do Rêgo, Eunício Oliveira e Eduardo Braga, em 
substituição, respectivamente, aos Senadores Ana Amélia, Kátia Abreu e Romero Jucá; e as 
Senadoras Ana Amélia e Kátia Abreu, também como membros suplentes, em vagas existentes, 
para integrarem a Comissão Mista, conforme Ofício OF. GLPMDB nº 159/2013 (fls. 513, 515 e 516). 

Publicação em 25/04/2013 no DSF Página(s): 21283 - 21284  

25/04/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: Recebido o Ofício nº 472/2013, da Liderança do PSDB na Câmara dos Deputados, indicando 
o Deputado Alfredo Kaefer para o cargo de Relator na Comissão Mista (anexado à fl. 517). 

02/05/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: Anexados avulsos do texto da Medida Provisória e das Emendas apresentadas (fls. 518 a 
949). 

10/05/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: Convocada Reunião da Comissão Mista para o dia 15 de maio de 2013 (convocação 
anexada à fl. 950). 

15/05/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO 

Ação: Anexado o Ofício GLPMDB nº 161/2013, do Senador Enício Oliveira, Líder do PMDB e da 
Maioria no Senado Federal, comunicando a indicação do Senador Ricardo Ferraço para exercer o 
cargo de Presidente da Comissão Mista (à fl. 951). 

15/05/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Nesta data é realizada a 1ª Reunião da Comissão. É instalada a Comissão, sendo eleitos o 
Senador Ricardo Ferraço para Presidente e o Deputado Vicente Candido para Vice-Presidente; e 
designados para Relator e Relator Revisor o Deputado Alfredo Kaefer e o Senador Waldemir Moka, 
respectivamente (anexada Lista de Presença às fls. 952 e 953). 

Encaminhado ao Presidente do Congresso Nacional o Ofício nº 1/MPV612-2013, do Senador José 
Pimentel, e do Senador Ricardo Ferraço, comunicando o resultado da 1º Reunião (anexado à fl. 
954). 

Publicação em 16/05/2013 no DSF Página(s): 26307 

20/05/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Anexada, à fl. 955, a cópia Ofício nº 310-CN do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
que comunica ao Presidente da Câmara dos Deputados a instalação da Comissão Mista. 

23/05/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Anexado Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 28, de 2013, comunicando a 
prorrogação do prazo de vigência da Medida Provisória pelo período de sessenta dias, cumprindo o 
que dispõe o § 1º do art. 10 da Res. 1/2012-CN e o § 7º do art. 62 da Constituição Federal; e cópia 
do Diário Oficial da União de 23 de maio de 2013, contendo a respectiva publicação (às fls. 956 e 
957). 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 44 

29/05/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Convocada reunião da Comissão Mista para o dia 4 de junho de 2013 (juntada Convocação à 
fl. 958). 

04/06/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: A Reunião convocada para esta data não se realizou por falta de quórum.  

(anexados Lista de Presença e Termo de Reunião às fls. 959 a 961). 

Publicação em 05/06/2013 no DSF Página(s): 33352 PUB TERMO DE REUNIÃO 

05/06/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: A Presidência designa, como membro suplente, o Deputado Silvio Costa, em substituição ao 
Deputado Antonio Brito, para integrar a Comissão Mista, conforme Ofício nº 260 de 2013, da 
Liderança do PTB na Câmara dos Deputados, lido na Sessão do Senado em 04/06/2013 (anexado 
às fls. 962 e 963). 

Publicação em 05/06/2013 no DSF Página(s): 33265 

05/06/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Recebido Requerimento de autoria do Deputado Vicente Cândido solicitando a realização de 
Audiência Pública com o objetivo de instruir a matéria (anexado às fls. 964 e 965). 

06/06/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Convocada reunião da Comissão Mista para o dia 12 de junho de 2013 (juntada Convocação 
à fl. 966). 

12/06/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Nesta data é realizada a 2ª Reunião da Comissão. 

São apresentados requerimentos solicitando audiência pública de autoria dos Deputados Alfredo 
Kaefer e Vicente Cândido e do Senador Ricardo Ferraço. 

O Relator, Deputado Alfredo Kaefer, faz a leitura de requerimento (Cronograma de Trabalho) 
englobando todas as sugestões dos outros requerimentos apresentados. 

O Deputado Manoel Júnior apresenta requerimentos de retirada de pauta e de adiamento de 
votação do requerimento de Cronograma de Trabalho. O Deputado Alfredo Kaefer retira o 
requerimento de Cronograma de Trabalho, ficando assim prejudicados os requerimentos de autoria 
do Deputado Manoel Júnior. 

Em seguida, o Deputado Manoel Júnior apresenta requerimento de retirada de pauta de todos os 
demais requerimentos a serem votados, que é aprovado, com votos contrários dos Senadores José 
Pimentel e Waldemir Moka, e dos Deputados Geraldo Simões, Alfredo Kaefer e Vicente Cândido. 

(Anexados Lista de Presença; Requerimento nº 1-MPV612/2013, de retirada de todos os 
requerimentos da pauta; e demais requerimentos apresentados às fls. 967 a 979). 

19/06/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: A Presidência designa, como membro suplente, o Senador Sérgio Petecão, em substituição à 
Senadora Kátia Abreu, para integrar a Comissão Mista, conforme o Ofício nº 203, de 2013, da 
Liderança do PMDB e da Maioria no Senado Federal, lido na sessão do Senado Federal em 
18.6.2013. (Anexado às fls. 980 a 981) 
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Publicação em 19/06/2013 no DSF Página(s): 38038 

21/06/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Convocada Reunião da Comissão Mista para o dia 25 de junho de 2013 (Convocação 
anexada à fl. 982). 

25/06/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: A Reunião convocada para esta data não se realizou por falta de quórum.  

(anexados Lista de Presença e Termo de Reunião às fls. 983 a 985). 

03/07/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Convocada Reunião da Comissão Mista para o dia 04 de julho de 2013 (Convocação 
anexada à fl. 986). 

04/07/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: A reunião da Comissão Mista agendada para o dia 4 de julho de 2013 foi cancelada pelo 
Presidente, Senador Ricardo Ferraço. 

08/07/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Recebido Relatório do Deputado Alfredo Kaefer, que conclui pelo atendimento da Medida 
Provisória nº 612, de 2013, aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela 
constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa da Medida Provisória nº 612, de 
2013, e das emendas a ela propostas, desde que acolhida a Emenda nº 17; pela adequação 
financeira e orçamentária da Medida Provisória nº 612, de 2013, e das emendas a ela oferecidas; e 
no mérito, pela aprovação, na forma do Projeto de Lei de Conversão, da Medida Provisória nº 612, 
de 2013, e das Emendas nºs 17, 30, 31, 32, 33, 44, 54, 128, 129, 133, 156, 176, 179, 198, 199, 
200, 203, 204, 209 e 213; bem como pela rejeição das demais emendas, não cabendo análise das 
emendas nºs 72 e 73, por terem sido retiradas pelo autor (anexado às fls. 987 a 1.039). 

10/07/2013 - SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Recebido novo Relatório do Deputado Alfredo Kaefer, que conclui pelo atendimento da 
Medida Provisória nº 612, de 2013, aos pressupostos constitucionais de relevância e urgência; pela 
constitucionalidade, juridicidade e adequação à técnica legislativa da Medida Provisória nº 612, de 
2013, e das emendas a ela propostas, desde que acolhida a Emenda nº 17; pela adequação 
financeira e orçamentária da Medida Provisória nº 612, de 2013, e das emendas a ela oferecidas; e, 
no mérito, pela aprovação, na forma do Projeto de Lei de Conversão apresentado, da Medida 
Provisória nº 612, de 2013, e das Emendas nºs 3, 8, 13, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 44, 48, 52, 
54, 60, 79, 80, 84, 85, 89, 96, 102, 104, 113, 120, 122, 128, 129, 133, 156, 173, 174, 176, 179, 188, 
192, 198, 199, 200, 201, 203 e 204; bem como pela rejeição das demais emendas, não cabendo 
análise das emendas nº 72 e 73, por terem sido retiradas pelo autor (anexado às fls. 1.040 a 1095). 
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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 273 DE 2013 
Autor: Vital do Rêgo 

 

Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, para determinar que os 
fabricantes de produtos industrializados utilizem materiais 
reciclados como insumo. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O art. 31 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 
único:  

 

“Art. 31. ........................................................................... 

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

Parágrafo único. Os fabricantes industriais são obrigados a utilizar 
materiais reciclados como insumo na fabricação de seus produtos.” (NR) 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor após decorrido um ano de sua publicação oficial. 

 

 

Justificativa: 
 

O Projeto de Lei do Senado que ora apresentamos altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 
12.305, de 2 de agosto de 2010 – com o objetivo de determinar que os fabricantes de produtos 
industrializados utilizem materiais reciclados como insumo.  

O mérito do projeto pode ser constatado ao se considerar a imensa quantidade de materiais descartados, 
lançados em lixões e aterros. Em vez desse destino, esses materiais deveriam ser reciclados. Ao obrigar o 
setor industrial a utilizar como insumo esses materiais, a proposição pretende ainda fortalecer atividades de 
coleta e de reciclagem de resíduos sólidos urbanos, dada sua relevância social em geração de empregos.  

A proposição norteia-se por um dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, previsto no art. 7º, 
inciso VI, ou seja, o “incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas 
e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados”.  

De fato, pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre pagamento por serviços 
ambientais urbanos aponta o valor financeiro associado ao descarte de materiais em lixões e aterros, que 
estaria em torno de oito bilhões de reais, a cada ano. O estudo estima benefícios gerados pela reciclagem, 
incluindo os custos evitados pelo aproveitamento, como matéria-prima, dos materiais reciclados, em vez da 
produção a partir do material virgem, que consumiria mais recursos naturais e energia.  

Portanto, a proposição pretende enfrentar esse quadro de desperdício e estabelece que esses materiais 
sejam utilizados como insumo pela indústria. Para permitir a adequada regulamentação da norma e a 
adaptação do sistema produtivo, estabelecemos um período de um ano de vacatio legis, até a entrada em 
vigor da lei ora proposta. 

Por todas essas razões, pedimos o apoio das Senhoras e Senhores Senadores para este projeto. 

 

Sala das Sessões,  

Senador VITAL DO RÊGO 
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Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113552 

Data de Apresentação: 04/07/2013 

Ementa: Altera a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, para determinar que os fabricantes de produtos industrializados utilizem materiais reciclados como 
insumo. 

Explicação da ementa:  Estabelece que os fabricantes industriais são obrigados a utilizar materiais 
reciclados como insumo na fabricação de seus produtos. 

 

 

Tramitação: 
 

04/07/2013 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Ação: Este processo contém 05 (cinco) folhas numeradas e rubricadas. 

04/07/2013 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 

Às Comissões de Assuntos Econômicos; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, cabendo à última a decisão terminativa. 

O projeto poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis perante a primeira comissão, 
após sua publicação e distribuição em avulsos. 

Publicação em 05/07/2013 no DSF Página(s): 43126 - 43129  

05/07/2013 - CAE - Comissão de Assuntos Econômicos 

Ação: Recebido nesta Comissão, nesta data. 

Aguardando abertura do prazo para recebimento de emendas. 

08/07/2013 - CAE - Comissão de Assuntos Econômicos 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Prazo para apresentação de emendas (art. 122, II, “c”, § 1º do R.I.S.F.): 

Primeiro dia: 8.7.2013 

Último dia: 12.7.2013 
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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 276 DE 2013 
Autor: Blairo Maggi 

 

Institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PNPSA). 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA), visando 
disciplinar a atuação do Poder Público em relação aos serviços ambientais, de forma a promover o 
desenvolvimento sustentável e a aumentar a provisão desses serviços em todo o território nacional. 

Art. 2º A PNPSA tem os seguintes objetivos: 

I - regulamentar o registro e o inventário dos bens e serviços ambientais; 

II - estabelecer diretrizes para a valoração de bens e serviços ambientais pelo Poder Público; 

III - estimular o desenvolvimento sustentável, por meio do incentivo aos integrantes das cadeias 
produtivas para a adoção de ações de produção de bens e serviços ambientais; 

IV - estabelecer mecanismos de financiamento do pagamento por serviços ambientais. 

Art. 3º Para os fins desta Lei consideram-se: 

I - Bens Ambientais: máquinas e equipamentos, infraestruturas e outros bens industriais e de 
consumo, áreas de vegetação nativa, corpos d’água e outros, conforme o regulamento desta Lei, que 
tenham impacto na mensuração, prevenção, minimização ou correção de danos ao ambiente ou aos 
serviços ambientais; 

II - Serviços Ambientais: serviços desempenhados pelo meio ambiente e que se dividem em: 

a) serviços de regulação: que promovem a manutenção da estabilidade dos processos ecossistêmicos; 

b) serviços de suporte: que promovem a melhoria das condições do habitat para os seres vivos, dos 
solos, da composição da atmosfera, do clima e dos ambientes aquáticos; 

c) serviços de suprimento: que proporcionam bens de produção e de consumo, com valor econômico, 
obtidos diretamente pelo uso e manejo sustentável dos ecossistemas; 

d) serviços culturais: derivados da preservação ou conservação dos recursos naturais associados aos 
valores e manifestações da cultura humana.   

III - Pagamento por Serviço Ambiental: retribuição, monetária ou não, às atividades humanas que 
resultem na oferta de bens e serviços ambientais. 

§1º O regulamento discriminará e descreverá os serviços ambientais de que trata este artigo, com o objetivo 
de orientar a implantação da PNPSA. 

§2º São considerados fornecedores de bens e serviços ambientais as pessoas físicas e jurídicas que atuam 
nos setores de indústria, comércio, transportes, resíduos, construção civil, agricultura, florestas e outros 
usos do meio ambiente. 

Art. 4º São princípios e diretrizes da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais: 

I -  a promoção do desenvolvimento sustentável; 

II -  o controle social e a transparência sobre a existência e o valor dos bens e serviços ambientais e 
sobre os pagamentos realizados; 

III -  a inclusão social e a regularização ambiental de populações rurais em situação de vulnerabilidade; 

IV -  o restabelecimento, a recuperação, a manutenção ou o melhoramento de áreas prioritárias para 
conservação da biodiversidade, em consonância com as disposições da Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB), da Organização das Nações Unidas (ONU); 
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V -  a manutenção e a recuperação dos recursos hídricos, em consonância com as disposições da Lei 
nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997; 

VI -  a prioridade ao pagamento por serviços ambientais prestados por agricultores familiares e 
empreendimentos familiares rurais, assim definidos nos termos da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, 
para a conservação ambiental no meio rural; 

VII -  a prioridade para proteção e recuperação de áreas sob maior risco ambiental; 

VIII -  a promoção da gestão de áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição de 
benefícios da biodiversidade; e 

IX - o fomento às ações humanas voltadas à promoção de bens e serviços ambientais; 

X - a participação voluntária dos cidadãos, empresas e outras organizações no financiamento da 
produção de bens ambientais ou na remuneração de serviços ambientais prestados. 

Art. 5º Os beneficiários de bens e serviços ambientais são todos os que deles usufruem, direta e 
indiretamente, conforme estabelecido nesta Lei e em regulamento específico. 

Art. 6º São instrumentos de implantação e gestão da PNPSA:  

I - o Cadastro Ambiental Rural (CAR), instituído pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012; 

II - o Cadastro Ambiental Urbano (CAUrb);  

III - o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), instituído pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981; 

IV - Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA), instituído pela Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981; 

V - o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA); 

VI - a Certificação de Bens e Serviços Ambientais (CBSA); 

§1º Fica instituído o Cadastro Ambiental Urbano (CAUrb), com a finalidade de reunir informações, na forma 
do regulamento, sobre os bens e serviços ambientais existentes ou prestados no meio urbano. 

§2º O registro de bens e serviços ambientais no CAR ou no CAUrb é condição necessária para a realização 
de Pagamento por Serviços Ambientais e dependerá da certificação, nos termos desta Lei e do 
regulamento. 

§ 3º O Poder Público encarregar-se-á pela regulamentação do processo de Certificação de Bens e Serviços 
Ambientais, podendo ainda o regulamento dispor sobre a delegação desta atribuição a entidades privadas, 
desde que previamente credenciadas pelo órgão competente. 

Art. 7º O art. 8º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos 
VIII e IX: 

“Art. 8º .............................................................................. 

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

VIII - avaliar e aprovar metodologias de inventários, de avaliação, 
mensuração e valoração de bens e serviços ambientais. 

IX - regulamentar o processo de certificação de bens e serviços 
ambientais.” (NR) 

Art. 8º Fica criado o Fundo Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (FNPSA), de natureza contábil, 
com a finalidade de financiar as ações da PNPSA, dentro dos critérios estabelecidos nesta Lei e em seu 
regulamento, constituído pelas seguintes fontes de recursos: 

I - até quarenta por cento dos recursos de que trata o inciso II do § 2º do art. 50 da Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997; 

II - dotações consignadas na lei orçamentária da União; 

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

IV - financiamentos e empréstimos nacionais e internacionais;  
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V - rendimentos que o FNPSA venha a auferir como remuneração decorrente de aplicações de seu 
patrimônio; e 

VI - outras, previstas em lei ou regulamento. 

Art. 9º O inciso XI do §4º do art. 5º da Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a 
seguinte redação; 

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

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

§4º A aplicação dos recursos será destinada às seguintes atividades:  

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

IX - pagamentos por serviços ambientais às pessoas físicas ou pessoas 
jurídicas fornecedoras de serviços ambientais que resultem na 
estocagem de carbono, atrelada a outros serviços ambientais, na forma 
da Lei e do regulamento;” (NR) 

Art. 10. Os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental de que trata o art. 73 da 
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, serão destinados também ao Fundo Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais (FNPSA), conforme dispuser o órgão arrecadador federal. 

Art. 11. O Poder Público Federal poderá realizar convênios com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, para promover as ações de implantação da PNPSA, conforme o regulamento. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Em 2012 houve grande debate na sociedade brasileira e no Congresso Nacional sobre o Novo Código 
Florestal, que resultou na promulgação da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

As discussões sobre as novas exigências feitas aos produtores rurais para recuperação das Áreas de 
Preservação Permanente e áreas de Reserva Legal ensejaram a instituição do artigo 41 no Novo Código 
Florestal, para autorizar o Poder Executivo Federal a instituir um programa de apoio e incentivo à 
conservação do meio ambiente. Entre outras medidas, tal programa deverá proporcionar o “pagamento ou 
incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou não, às atividades de conservação e 
melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços ambientais”. 

Entretanto, os dispositivos sobre o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) contidos na Lei do Código 
Florestal são ainda genéricos e não alcançam todo o universo de serviços ambientais, cujo número é 
variável e crescente, conforme a comunidade científica debate e estuda este tema. 

Decorrido mais de um ano da promulgação do novo Código Florestal, não vislumbramos quase nenhuma 
ação governamental no sentido de implantar as disposições do mencionado art. 41. Acreditamos que é, 
portanto, necessário restabelecer a discussão sobre o pagamento por serviços ambientais no Parlamento, 
com vistas à instituição de um marco regulatório mais abrangente sobre o tema, e que insira definitivamente 
o País entre os que, de forma mais avançada, investem efetivamente no desenvolvimento sustentável. 

O projeto de lei que ora apresentamos propõe a instituição de uma Política Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais (PNPSA), com o objetivo de classificar, inventariar, cadastrar, avaliar e valorar os bens 
e serviços ambientais e seus provedores. 

Para permitir o pagamento pelos serviços ambientais cadastrados, o Projeto prevê a instituição pelo Poder 
Público, de um Fundo Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, com possibilidades diversas de 
fontes de recursos. 

Além disso, propomos que no meio rural os bens e serviços ambientais sejam registrados no Cadastro 
Ambiental Rural, instituído pela Lei do Novo Código Florestal. Entretanto, como não há um Cadastro 
Ambiental Urbano, propomos a sua instituição, para reunir as informações sobre os bens existentes e os 
serviços ambientais prestados no meio urbano, conforme regulamento. 
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Alteramos ainda, na Lei que trata da Política Nacional de Meio Ambiente, as atribuições do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), para que esse Colegiado possa avaliar e aprovar metodologias de 
inventários, avaliação, mensuração e valoração de bens e serviços ambientais; e regulamentar o processo 
de certificação de bens e serviços ambientais. Essa certificação poderá ser delegada pelo Poder Público a 
entidades privadas previamente credenciadas, descentralizando assim o processo de avaliação e valoração 
dos bens existentes e dos serviços ambientais prestados, desonerando o Estado dessa atribuição. 

Uma Lei que trate de pagamentos por serviços ambientais, pelo Estado ou outros segmentos da sociedade, 
não pode prescindir da definição de fonte de recursos para tais pagamentos. A criação de um Fundo 
Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais permitirá a implantação da PNPSA, sem prejuízo da 
definição de outras fontes de recursos. 

Propomos ainda uma alteração na Lei nº 12.114, de 2009, que criou o Fundo Nacional sobre Mudança do 
Clima, para que seja mais incisiva a obrigatoriedade da aplicação dos recursos deste Fundo nas atividades 
a que se destina, incluindo o pagamento por serviços ambientais às pessoas físicas ou jurídicas 
fornecedoras de serviços ambientais que resultem na estocagem de carbono. 

Outra disposição é a que destina parte dos valores arrecadados das multas por infração ambiental, de que 
trata a Lei de Crimes Ambientais, para o Fundo criado, conforme disposição do órgão arrecadador federal, 
no caso, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). O Decreto 
nº 6.514, de 2008, destina 20 % dos valores arrecadados com tais multas ao Fundo Nacional do Meio 
Ambiente. Consideramos perfeitamente possível que determinado percentual seja destinado pelo Ibama ao 
FNPSA. 

Por fim, propomos que o Poder Público Federal possa, conforme regulamento, realizar convênios com os 
Estados, o Distrito Federal e os municípios, desonerando os órgãos federais, multiplicando a capacidade do 
Estado brasileiro e descentralizando as ações de implantação da PNPSA. 

Pelas razões expostas, consideramos de elevada importância a participação dos nobres Parlamentares no 
esforço para a aprovação da presente Proposição. 

 

Sala das Sessões,  

Senador BLAIRO MAGGI 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113566 

Data de Apresentação: 04/07/2013 

Ementa: Institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA). 

Explicação da ementa:  Cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, com o objetivo de 
classificar, inventariar, cadastrar, avaliar e valorar os bens e serviços ambientais e seus provedores. Prevê a 
criação de Fundo Nacional de Serviços Ambientais para prover o pagamento de serviços ambientais. Cria o 
Cadastro Ambiental Urbano, para reunir informações sobre os bens existentes e os serviços ambientais 
prestados no meio urbano, e confere a mesma atribuição ao Cadastro Ambiental Rural (criado pelo novo 
Código Florestal), referente aos serviços ambientais prestados no meio rural. Altera a Lei nº 6.938/81 
(Política Nacional de Meio Ambiente), para conferir ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 
competência para avaliar e aprovar metodologias de inventários, avaliação mensuração e valoração de 
bens e serviços ambientais; e regulamentar o processo de certificação de bens e serviços ambientais. 
Altera, na Lei nº 12.114/09 (que criou o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima), a destinação de recursos 
desse fundo ao pagamento por serviços ambientais que resultem em estocagem de carbono, de 
“comunidades e indivíduos” para “pessoas físicas e jurídicas”. Destina parte dos recursos dos valores 
arrecadados por multas em razão de infração ambiental, prevista na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 
9.605/98) para o Fundo Nacional de Serviços Ambientais. Propõe a realização de convênios do Poder 
Público Federal com os Estados, Distrito Federal e Municípios para descentralização da implantação da 
PNPSA. 
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Tramitação: 
 
 
04/07/2013 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Ação: Este processo contém 16 (dezesseis) folhas numeradas e rubricadas. 

04/07/2013 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 

Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; e de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à última a decisão terminativa. 

O projeto poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis perante a primeira comissão, 
após sua publicação e distribuição em avulsos. 

Publicação em 05/07/2013 no DSF Página(s): 43184 - 43199  

05/07/2013 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Matéria sobre a Mesa desta Comissão aguardando abertura de prazo para apresentação de 
emendas, e posterior distribuição. 

08/07/2013 - CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Prazo para apresentação de emendas: 

Primeiro dia: 08/07/2013. 

Último dia: 12/07/2013. 
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PROJETO DE LEI, Nº 3.371 DE 2012 
Autor: Alceu Moreira - PMDB/RS 

 

Dispõe sobre a revisão quinquenal da Lei que institui o código 
florestal brasileiro. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Será revista a cada cinco anos a Lei que institui o código florestal brasileiro, visando a assegurar que 
a proteção da vegetação nativa se realize de forma harmoniosa com o desenvolvimento agropecuário. 

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

 

 

Justificativa: 
 

O Brasil é um país de inequívoca vocação agrícola. Desde o século XVI até o presente, o setor 
agropecuário nacional desenvolveu-se de forma extraordinária e continua a fazê-lo, garantindo o 
crescimento do produto interno bruto, proporcionando resultados positivos no comércio internacional e a 
estabilidade econômica a que chegamos nas últimas décadas. 

A harmonia entre o desenvolvimento agropecuário e a proteção da flora e da fauna nativas constituem uma 
preocupação permanente do legislador brasileiro. Foi assim que, em 1934, editou-se o primeiro código 
florestal brasileiro, na forma do Decreto nº 23.793, que vigeu até sua substituição pela Lei nº 4.771, de 15 
de setembro de 1965. Esta Lei, que trouxe importantes inovações, como as áreas de proteção permanente 
e reserva legal, teve grande importância. Vigendo por várias décadas, todavia, tornou-se obsoleta, impondo 
dificuldades descabidas ao produtor rural contemporâneo. 

Ao longo de muitos anos tramitaram no Congresso Nacional diversos projetos de lei com a finalidade de 
revisar o código florestal de 1965 (Lei nº 4.771), conferindo-lhe a necessária atualidade. Finalmente, no ano 
de 2011, a Câmara dos Deputados aprovou Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.876, de 1999, e apensos. O 
Senado Federal, no exercício da função revisora, aprovou outro Substitutivo, implicando o retorno da 
matéria à Câmara para deliberação sobre as emendas da Casa revisora, antes de seguir para a sanção 
presidencial. 

Como legisladores argutos e responsáveis que somos, todos os que ocupamos as cadeiras da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, devemos preocupar-nos em evitar que o novo código florestal, que deverá 
entrar em vigor em 2012, se torne obsoleto ao longo dos anos, como ocorreu com a Lei nº 4.771, de 1965, e 
que de forma semelhante venha a criar obstáculos desnecessários ao processo de desenvolvimento do 
País. 

Por meio deste Projeto de Lei, pretendemos instituir uma periodicidade quinquenal para a revisão da Lei 
que institui o código florestal brasileiro, preservando-se assim a sua atualidade e procurando assegurar que 
a proteção da vegetação nativa se realize de forma harmoniosa com o desenvolvimento agropecuário. 
Esperamos contar com o imprescindível apoio de nossos Pares para a sua aprovação. 

 

 

Sala das Sessões, em 07 de março de 2012. 

 

Deputado ALCEU MOREIRA 

 

 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 54 

 

 

Informações complementares: 
 

Link para consulta no site da Câmara dos Deputados:  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=536240 

Data de Apresentação: 07/03/2012 

Ementa: Dispõe sobre a revisão quinquenal da Lei que institui o Código Florestal Brasileiro. 

Indexação: Fixação, prazo, quinquenio, revisão, Código Florestal Brasileiro. 

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

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

07/03/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 3371/2012, pelo Deputado Alceu Moreira (PMDB-RS), que: 
"Dispõe sobre a revisão quinquenal da Lei que institui o código florestal brasileiro". Inteiro teor  

07/03/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 08/03/2012   

23/03/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de  

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e  

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

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

Regime de Tramitação: Ordinária Inteiro teor  

23/03/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 24/03/2012  

31/03/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

10/04/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Recebimento pela CMADS.   

19/04/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Paes Landim (PTB-PI)  

20/04/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) 

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 23/04/2012)   

08/05/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

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

10/04/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Devolvida sem Manifestação.  
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10/04/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Reconstituição de proposição n. 7469/2013, pelo Deputado 
Penna (PV-SP), que: "Requer a reconstituição do Projeto de Lei nº 3.371/2012". 

15/04/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Deferido o REQ 7469/13, conforme despacho do seguinte teor: "Defiro a reconstituição do Projeto 
de Lei n. 3.371/2012, nos termos do art. 106 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
Publique-se." 

21/05/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Sarney Filho (PV-MA) 

18/06/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Devolvida sem Manifestação. 

02/07/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Antônio Roberto (PV-MG) 
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PROJETO DE LEI Nº 6.424, DE 2005 
Origem: Projeto de Lei do Senado, nº 110 de 2005 

Autor: Flexa Ribeiro - PSDB /PA 

 
Altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o 
novo Código Florestal,para permitir a reposição florestal e a 
recomposição da reserva legal mediante o plantio de 
palmáceas em áreas alteradas. 

 
O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O art. 19 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 19. ..................................................................................... 

Parágrafo único. No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a 
utilização de espécies nativas ou outras espécies, ou o plantio de palmáceas, nativas ou exóticas, 
destinadas à exploração econômica, atendido o zoneamento econômico e ecológico do Estado e os critérios 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente.” (NR) 

Art. 2º O art. 44 da Lei nº 4.771, de 1965, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 44. ..................................................................................... 

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

IV – recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada 3 (três) anos, de no mínimo 
20% (vinte por cento) da área total necessária à sua complementação, com a utilização de espécies nativas 
ou outras espécies, ou o plantio de palmáceas, nativas ou exóticas, destinadas à exploração econômica, de 
acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente. 

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

§ 7º Na hipótese do inciso IV, o órgão ambiental estadual competente deve apoiar tecnicamente a pequena 
propriedade ou posse rural familiar.” (NR) 

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

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=310397 

Data de Apresentação: 14/12/2005  

Ementa: Altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o novo Código Florestal, para 
permitir a reposição florestal e a recomposição da reserva legal mediante o plantio de palmáceas em áreas 
alteradas.  

Indexação: Alteração, Código Florestal, reposição, floresta, reserva legal, utilização, floresta nativa, 
diversidade, espécie, plantas, exploração econômica, apoio técnico, órgão público, pequena propriedade, 
propriedade rural, propriedade familiar.  

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

Regime de tramitação: Prioridade 
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Tramitação: 
 

14/12/2005 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do PL 6424/2005, que "altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui 
o novo Código Florestal, para permitir a reposição florestal e a recomposição da reserva legal 
mediante o plantio de palmáceas em áreas alteradas."   

18/01/2006 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 
Regime de Tramitação: Prioridade   

19/01/2006 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD de 20/01/06 PÁG 2126 COL 02.   

23/01/2006 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Recebimento pela CMADS.  

25/01/2006 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

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

20/02/2006 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 21/02/2006)  

08/03/2006 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

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

10/04/2006 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Apense-se a este o PL-6840/2006.   

17/04/2006 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Devolvida sem Manifestação.  

18/04/2006 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Jorge Khoury (PFL-BA)  

22/11/2006 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Parecer do Relator, Dep. Jorge Khoury (PFL-BA), pela aprovação deste, e do PL 6840/2006, 
apensado, com substitutivo.   

23/11/2006 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões ordinárias a partir de 24/11/2006)  

05/12/2006 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Encerrado o prazo para emendas ao substitutivo. Foram apresentadas duas emendas ao 
substitutivo.  

06/12/2006 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Devolvido ao Relator, Dep. Jorge Khoury (PFL-BA)  

12/12/2006 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Parecer com Complementação de Voto pela aprovação deste, e do PL 6840/2006, apensado, com 
substitutivo, e pela rejeição das emendas 1/06 e 2/06, apresentadas ao substitutivo.   

13/12/2006 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Vista conjunta aos Deputados Gervásio Silva e Luciano Zica.  

19/12/2006 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Prazo de Vista Encerrado  



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 58 

27/02/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 28/02/2007)  

07/03/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

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

05/04/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões ordinárias a partir de 09/04/2007)  

16/04/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

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

02/05/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Retirado de pauta pelo Relator.  

14/06/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Apense-se a este o PL-1207/2007.   

20/06/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Devolvido ao Relator, Dep. Jorge Khoury (DEM-BA), em virtude da apensação do PL 1.207/07.  

12/07/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Apresentação da Complementação de Voto, CVO 2 CMADS, pelo Dep. Jorge Khoury   

12/07/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Parecer com Complementação de Voto, Dep. Jorge Khoury (DEM-BA), pela aprovação deste, e do 
PL 6840/2006, apensado, com substitutivo, pela rejeição das Emendas 1 e 2/2006 ao substitutivo, e 
pela aprovação parcial do PL 1207/2007, apensado.   

03/08/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Apresentação da Complementação de Voto, CVO 3 CMADS, pelo Dep. Jorge Khoury   

03/08/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Parecer com Complementação de Voto, Dep. Jorge Khoury (DEM-BA), pela aprovação deste, do 
PL 6840/2006, e pela aprovação parcial do PL 1207/2007, apensado, com substitutivo, pela rejeição 
das emendas apresentadas ao substitutivo 1/2006 e 2/2006.   

08/08/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Vista conjunta aos Deputados Juvenil Alves, Leonardo Monteiro e Rodovalho.  

08/08/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Devolvido ao Relator, Dep. Jorge Khoury (DEM-BA)  

13/08/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Prazo de Vista Encerrado  

11/09/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 2 CMADS, pelo Dep. Jorge Khoury   

11/09/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Parecer do Relator, Dep. Jorge Khoury (DEM-BA), pela aprovação deste, e do PL 6840/2006, 
apensado, com substitutivo, pela aprovação parcial do PL 1207/2007, apensado, e pela rejeição 
das Emendas ao substitutivo nº s 1 e 2/2006.   

12/09/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Discutiram a Matéria: Dep. Leonardo Monteiro (PT-MG), Dep. Givaldo Carimbão (PSB-AL), Dep. 
Edson Duarte (PV-BA), Dep. Gervásio Silva (PSDB-SC), Dep. Max Rosenmann (PMDB-PR), Dep. 
Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), Dep. Sarney Filho (PV-MA), Dep. Wandenkolk Gonçalves (PSDB-
PA), Dep. Moacir Micheletto (PMDB-PR), Dep. Ricardo Tripoli (PSDB-SP), Dep. Juvenil Alves 
(S.PART.-MG) e Dep. Luiz Carreira (DEM-BA).  
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12/09/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Aprovado o Requerimento de retirada de pauta do Deputado Leonardo Monteiro. Absteve-se de 
votar o Deputado Jorge Khoury.  

12/09/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Aprovado requerimento do Sr. Leonardo Monteiro que requeiro, na forma do art. 117, VI, c/c 101, a, 
I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de pauta do PL 6.424/05.  

03/10/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Discutiu a Matéria o Dep. Juvenil Alves (S.PART.-MG).  

03/10/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Retirado de pauta pelo Relator.  

04/10/2007 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Requerimento nº 1805/2007, pelo Deputado Marcos Montes, que requer, nos 
termos regimentais, seja dado novo despacho ao PL nº 6.424/2005, a fim de incluir este Órgão 
Técnico para apreciar o mérito.   

09/10/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 3 CMADS, pelo Dep. Jorge Khoury   

09/10/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Parecer do Relator, Dep. Jorge Khoury (DEM-BA), pela aprovação deste, e do PL 6840/2006, 
apensado, com substitutivo, pela aprovação parcial do PL 1207/2007, apensado, e pela rejeição da 
Emendas ao substitutivo 1 e 2/2006.   

10/10/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Discutiu a Matéria o Dep. Jorge Khoury (DEM-BA).  

17/10/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Parecer do Relator, Dep. Jorge Khoury (DEM-BA), pela aprovação deste, e do PL 6840/2006, 
apensado, pela aprovação parcial do PL 1207/2007, e pela rejeição das Emendas ao substitutivo 
1/2006, 2/2006.   

17/10/2007  Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Aprovado requerimento do Sr. Juvenil Alves que requer o adiamento de votação do PL 6424/05, por 
5 (cinco) sessões, nos termos do art. 193 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.  

17/10/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Adiada a votação devido a aprovação do Requerimento nª 128/07.  

18/10/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Parecer do Relator, Dep. Jorge Khoury (DEM-BA), pela aprovação deste, e do PL 6840/2006, 
apensado, com substitutivo, pela aprovação parcial do PL 1207/2007, apensado, e pela rejeição 
das Emendas ao substitutivo 1/2006 e 2/2006.   

18/10/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Deferido o REQ 1805/07, conforme despacho do seguinte teor: "DEFIRO. Revejo, nos termos do 
art. 141 do RICD, o despacho aposto ao PL n. 6.424/05, para determinar a inclusão da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural como competente para se 
pronunciar quanto ao mérito da matéria, devendo proferir seu parecer antes da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. NOVO DESPACHO: CAPADR, CMADS e CCJC (art. 
54). Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24, II. Regime de 
Tramitação: Prioridade. Publique-se. Oficie-se." DCD de 19/10/07 PÁG 55525 COL 02.   

18/10/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

NOVO DESPACHO: CAPADR, CMADS e CCJC (art. 54). Proposição Sujeita à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões - Art. 24, II. Regime de Tramitação: Prioridade. Publique-se. Oficie-se.   

22/10/2007 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  
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Memorando n.º 280/2007, que solicita a devolução em razão de redistribuição   

23/10/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Devolvido à CCP, devido aprovação de requerimento solicitando novo despacho.  

24/10/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Recebimento pela CAPADR, com as proposições PL-1207/2007, PL-6840/2006 apensadas.  

31/10/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Homero Pereira (PR-MT)  

01/11/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 05/11/2007)  

14/11/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Foram apresentadas 17 emendas.  

28/11/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

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

28/11/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Parecer do Relator, Dep. Homero Pereira (PR-MT), pela aprovação deste, da Emenda 1/2007 da 
CAPADR, da Emenda 7/2007 da CAPADR, da Emenda 8/2007 da CAPADR, da Emenda 9/2007 da 
CAPADR, da Emenda 12/2007 da CAPADR, da Emenda 16/2007 da CAPADR, do PL 6840/2006 e 
do PL 1207/2007, apensados, com substitutivo, e pela rejeição da Emenda 2/2007 da CAPADR, da 
Emenda 3/2007 da CAPADR, da Emenda 4/2007 da CAPADR, da Emenda 5/2007 da CAPADR, da 
Emenda 6/2007 da CAPADR, da Emenda 10/2007 da CAPADR, da Emenda 11/2007 da CAPADR, 
da Emenda 13/2007 da CAPADR, da Emenda 14/2007 da CAPADR, da Emenda 15/2007 da 
CAPADR, e da Emenda 17/2007 da CAPADR.   

29/11/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões ordinárias a partir de 30/11/2007)  

12/12/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

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

13/12/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Apresentação do Parecer às emendas apresentadas ao Substitutivo do Relator, PES 1 CAPADR, 
pelo Dep. Homero Pereira   

13/12/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Parecer às emendas apresentadas ao Substitutivo do Relator , Dep. Homero Pereira (PR-MT), pela 
aprovação deste, da Emenda 1/2007 da CAPADR, da Emenda 7/2007 da CAPADR, da Emenda 
8/2007 da CAPADR, da Emenda 9/2007 da CAPADR, da Emenda 12/2007 da CAPADR, da 
Emenda 16/2007 da CAPADR, da Emenda ao Substitutivo 3 ao SBT 1 CAPADR, da Emenda ao 
Substitutivo 4 ao SBT 1 CAPADR, do PL 6840/2006, e do PL 1207/2007, apensados; e pela 
rejeição da Emenda 2/2007 da CAPADR, da Emenda 3/2007 da CAPADR, da Emenda 4/2007 da 
CAPADR, da Emenda 5/2007 da CAPADR, da Emenda 6/2007 da CAPADR, da Emenda 10/2007 
da CAPADR, da Emenda 11/2007 da CAPADR, da Emenda 13/2007 da CAPADR, da Emenda 
14/2007 da CAPADR, da Emenda 15/2007 da CAPADR, da Emenda 17/2007 da CAPADR, da 
Emenda ao Substitutivo 1 ao SBT 1 CAPADR, e da Emenda ao Substitutivo 2 ao SBT 1 CAPADR, 
com SUBSTITUTIVO.   

13/12/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Parecer com Complementação de Voto, Dep. Homero Pereira (PR-MT), pela aprovação deste, da 
Emenda 1/2007 da CAPADR, da Emenda 7/2007 da CAPADR, da Emenda 8/2007 da CAPADR, da 
Emenda 9/2007 da CAPADR, da Emenda 12/2007 da CAPADR, da Emenda 16/2007 da CAPADR, 
da Emenda ao Substitutivo 2 ao SBT 1 CAPADR, da Emenda ao Substitutivo 3 ao SBT 1 CAPADR, 
da Emenda ao Substitutivo 4 ao SBT 1 CAPADR, do PL 6840/2006, e do PL 1207/2007, 
apensados, e pela rejeição da Emenda 2/2007 da CAPADR, da Emenda 3/2007 da CAPADR, da 
Emenda 4/2007 da CAPADR, da Emenda 5/2007 da CAPADR, da Emenda 6/2007 da CAPADR, da 
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Emenda 10/2007 da CAPADR, da Emenda 11/2007 da CAPADR, da Emenda 13/2007 da 
CAPADR, da Emenda 14/2007 da CAPADR, da Emenda 15/2007 da CAPADR, da Emenda 
17/2007 da CAPADR, e da Emenda ao Substitutivo 1 ao SBT 1 CAPADR, com SUBSTITUTIVO.   

13/12/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Vista conjunta aos Deputados Moreira Mendes e Nilson Mourão.  

13/12/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Devolução de Vista (Dep. Moreira Mendes e Dep. Nilson Mourão).  

19/12/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Aprovado o Parecer com Complementação de Voto contra os votos dos Deputados Anselmo de 
Jesus e Valdir Colatto  

19/12/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Encaminhamento de Parecer à CCP para publicação.  

19/12/2007 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

19/12/2007 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Recebimento pela CMADS, com as proposições PL-1207/2007, PL-6840/2006 apensadas.  

07/02/2008 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural publicado no DCD de 08/02/08, PÁG 0694 COL 01, Letra A.   

05/03/2008 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Jorge Khoury (DEM-BA)  

26/03/2008 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Apresentação do REQ 168/2008 CMADS, pelo Dep. Ricardo Tripoli e outros, que "propõe a 
realização de audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
para discussão do Projeto de Lei 6424 de 2005, sob a perspectiva dos serviços ambientais 
prestados pelas reservas florestais, em especial aquelas situadas na Amazônia Legal."   

02/04/2008 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Aprovado requerimento do Sr. Ricardo Tripoli que propõe a realização de audiência pública da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para discussão do Projeto de Lei 6424 
de 2005, sob a perspectiva dos serviços ambientais prestados pelas reservas florestais, em 
especial aquelas situadas na Amazônia Legal.  

02/04/2008 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Aprovado requerimento do Sr. Ricardo Tripoli que propõe a realização de audiência pública da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para discussão do Projeto de Lei 6424 
de 2005, sob a perspectiva dos serviços ambientais prestados pelas reservas florestais, em 
especial aquelas situadas na Amazônia Legal.  

23/04/2008 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 5 CMADS, pelo Dep. Jorge Khoury   

23/04/2008 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Parecer do Relator, Dep. Jorge Khoury (DEM-BA), pela aprovação deste, do PL 6840/06 e pela 
aprovação parcial do PL 1207/07, apensados, com substitutivo, pela rejeição das Emendas 
apresentadas ao Substitutivo de nºs 1 e 2/06.   

07/05/2008 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Retirado de pauta de Ofício.  

03/11/2008 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 6 CMADS, pelo Dep. Jorge Khoury   
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03/11/2008 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Parecer do Relator, Dep. Jorge Khoury (DEM-BA), pela aprovação deste, e do PL 6840/2006, 
apensado, pela aprovação parcial do PL 1207/2007, apensado, e pela rejeição das Emendas 
1/2006 e 2/2006 apresentadas ao substitutivo.   

05/11/2008 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Retirado de pauta de Ofício. Após a retirada, os Deputados Luiz Carreira, Valdir Colatto, Nilson 
Pinto, Marcos Montes, Sarney Filho, Jorge Khoury e Gervásio Silva teceram considerações a 
respeito da tramitação do projeto.  

18/11/2008 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Apresentação do Voto em Separado, VTS 2 CMADS, pelo Dep. Paulo Teixeira   

22/10/2009 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Devolvido ao Relator, Dep. Jorge Khoury (DEM-BA)  

22/10/2009 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Devolvida sem Manifestação.  

22/10/2009 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

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

23/10/2009 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 7 CMADS, pelo Dep. Marcos Montes   

23/10/2009 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Parecer do Relator, Dep. Marcos Montes (DEM-MG), pela aprovação deste, e do PL 6840/2006, 
apensado, com substitutivo, pela rejeição das emendas apresentadas na Comissão nºs 1 e 2/2006, 
e pela aprovação parcial do PL 1207/2007, apensado.   

27/10/2009 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do REQ 5763/2009, pelo Dep. Edson Duarte, que "solicita apensação do Projeto de 
Lei nº 6.424/2005, do Senado Federal, ao Projeto de Lei nº 1.876/1999, do Sr. Sérgio Carvalho."   

28/10/2009 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Retirado de pauta, de ofício.  

04/11/2009 - Comissão de Finanças e Tributação  (CFT)  

Retirado de pauta por 10 sessões em virtude da aprovação de requerimentos dos Deputados Pepe 
Vargas e João Dado.  

19/11/2009 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 8 CMADS, pelo Dep. Marcos Montes   

19/11/2009 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Parecer do Relator, Dep. Marcos Montes (DEM-MG), pela aprovação deste, e do PL 6840/2006, 
apensado, pela aprovação parcial do PL 1207/2007, com substitutivo, e pela rejeição das emendas 
apresentadas na Comissão nºs 1 e 2/2006.   

04/12/2009 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 9 CMADS, pelo Dep. Marcos Montes Inteiro teor  

Parecer do Relator, Dep. Marcos Montes (DEM-MG), pela aprovação deste, e do PL 6840/2006, 
apensado, com substitutivo, pela aprovação parcial do PL 1207/2007, apensado, e pela rejeição 
das Emendas nºs 1/2006 e 2/2006 apresentadas na Comissão. Inteiro teor  

04/03/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

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

23/03/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas.  
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24/03/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Devolvido ao Relator, Dep. Marcos Montes (DEM-MG)  

20/03/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) 

Devolvida sem Manifestação.   

23/03/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Sarney Filho (PV-MA)  

03/06/2013 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 10 CMADS, pelo Deputado Sarney Filho (PV-MA). 

Parecer do Relator, Dep. Sarney Filho (PV-MA), pela prejudicialidade deste, da Emenda 1/2006 da 
CMADS, da Emenda 2/2006 da CMADS, do PL 6840/2006, e do PL 1207/2007, apensados. 

21/06/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

À SGM o Ofício nº 65/13 - CMADS comunicando a declaração de prejudicialidade deste e de seus 
apensados. 

21/06/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Recebido o Ofício n. 65/2013, da CMADS, comunicando a declaração de prejudicialidade do PL n. 
6.424/2005, do Senado Federal, bem como dos Projetos de Lei n. 6.840/2006 e 1.207/2007, 
apensados, em virtude da revogação da Lei n. 4.771/1965 e pelo fato de as matérias objeto das 
proposições estarem atendidas no novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012).  

27/06/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Determino a abertura de prazo a que se refere o art. 164, § 2º, do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados. No caso do transcurso do prazo sem a interposição de recurso, arquivem-se os 
Projetos de Lei ns. 6.424/2005, 6.840/2006 e 1.207/2007. Publique-se. 

Sujeito a arquivamento, nos termos do § 4º do art. 164 do RICD. Prazo para apresentação de 
recurso, nos termos do § 2º do art. 164 do RICD (5 sessões ordinárias e de debates a partir de 
28/06/2013) 
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PROJETO DE LEI, Nº 5.794 DE 2013 
Autor: Major Fábio - DEM/PB 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informar ao consumidor 
sobre a procedência dos produtos de origem animal não 
processados comercializados em supermercados, açougues e 
estabelecimentos congêneres. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Esta lei torna obrigatório informar ao consumidor a procedência dos produtos de origem animal não 
processados comercializados em supermercados,  

açougues e estabelecimentos congêneres. 

Art. 2º Todo fornecedor de produtos de origem animal não processados ficam obrigados a informar de modo 
claro e facilmente visível, no mínimo, as seguintes  

informações: 

I – nome e CNPJ do frigorífico fornecedor; 

II – endereço do frigorífico fornecedor; 

III – data de compra do produto; 

IV – data de validade do produto. 

Art. 3º O não cumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores às penalidades administrativas e penais 
disposta na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990,  

sem prejuízo de outras cabíveis de acordo com a legislação em vigor. 

Art. 4º Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

É conhecido de todos nós o fato de que inúmeros estabelecimentos em nosso país comercializam produtos 
de origem animal sem qualquer tipo de cuidados com a forma de abate dos animais e também com a 
necessária higiene para garantir um produto isento de contaminação e não prejudicial à saúde humana. 

Várias reportagens veiculadas em diversas mídias dão testemunho das condições precárias em que 
funcionam muitos abatedouros e frigoríficos. Além disso, também é comum que estabelecimentos que 
comercializam tais produtos não se preocupem com sua correta armazenagem, propiciando eventual 
contaminação. 

O fato é que a informação clara e precisa ao consumidor oferece a possibilidade de escolha na compra 
desses produtos. Sabendo a procedência, o consumidor fica mais tranquilo em relação à qualidade dos 
produtos que adquire para consumo. 

Por tudo isso e em defesa da saúde do consumidor brasileiro, pedimos aos nobres pares o necessário apoio 
para a aprovação da presente proposição.  

 

Sala das Sessões, em de de 2013 

 

Deputado MAJOR FÁBIO 

DEM/PB 
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Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=581546 

Data de Apresentação:  19/06/2013 

Ementa:  Dispõe sobre a obrigatoriedade de informar ao consumidor sobre a procedência dos produtos de 
origem animal não processados comercializados em supermercados, açougues e estabelecimentos 
congêneres. 

Indexação: Obrigatoriedade, fornecedor, produto animal, informação, nome, Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), endereço, frigorífico, data, compra, prazo de validade. 

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

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

19/06/2013 - PLENÁRIO (PLEN) 

Apresentação do Projeto de Lei n. 5794/2013, pelo Deputado Major Fábio (DEM-PB), que: "Dispõe 
sobre a obrigatoriedade de informar ao consumidor sobre a procedência dos produtos de origem 
animal não processados comercializados em supermercados, açougues e estabelecimentos 
congêneres". 

04/07/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) 

Apense-se à(ao) PL-5275/2013. Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 
24 II Regime de Tramitação: Ordinária 

09/07/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no DCD de 10/07/2013.  

09/07/2013 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Recebimento pela CDEIC.  
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PROJETO DE LEI, Nº 5.883 DE 2013 
Autor: Fábio Souto - DEM/BA 

 

Altera o art. 1º da Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, para 
dispor sobre a redução do teor de açúcares nos alimentos 
destinados a crianças. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 

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

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

IV – promoção da redução progressiva dos teores de carboidratos 
simples nos alimentos destinados a lactentes e crianças de primeira 
infância.”(NR) 

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

 

 

Justificativa: 
 

O aumento da incidência de obesidade e de doenças metabólicas entre a população brasileira é inegável, já 
tendo atingido proporções que reclamam medidas para sua prevenção e controle. Especialmente 
preocupante é o aumento da obesidade infantil. O excesso de peso desde a infância significa que o 
indivíduo ao chegar à idade adulta já terá duas décadas de alterações metabólicas. Enfermidades como 
hipertensão e diabetes do tipo II já vêm ocorrendo cada vez mais precocemente. 

É, portanto, uma questão de saúde pública e como tal deve ser tratada. 

O principal fator que contribui para a obesidade infantil é sem dúvida a mudança dos hábitos alimentares 
ocorrida nas últimas décadas. Hoje testemunhamos o consumo de alimentos industrializados e 
desbalanceados desde a primeira infância. E não basta, para minorar o problema, contar as calorias da 
dieta. A composição da alimentação é também de grande importância. Entre dois alimentos com o mesmo 
número de calorias o que tiver maior índice glicêmico, ou seja, maior teor de carboidratos facilmente 
metabolizáveis, terá maiores repercussões metabólicas. 

Não somos certamente ingênuos de pensar que um projeto de lei basta para atingir nosso objetivo, que é 
precisamente reduzir o teor de açúcares nos alimentos infantis. 

Sabemos, outrossim, que as leis não se devem deter em aspectos técnicos. Para isso existem decretos, 
portarias e resoluções das agências reguladoras. 

Eis porque fomos bastante concisos e claros na redação desta proposição. Trata-se aqui de estabelecer um 
marco. As futuras normas técnicas, os futuros termos de ajuste de conduta etc. deverão se pautar por este 
princípio: reduzir progressivamente os teores de açúcar nos alimentos infantis. 

Na atualidade, existem duas normas de vigilância sanitária sobre alimentos infantis: a Portaria n º 34, de 13 
de janeiro de 1998, Regulamento Técnico referente a Alimentos de Transição para Lactentes e Crianças de 
Primeira Infância, e a Portaria n º 36, de 13 de janeiro de 1998, Regulamento Técnico referente a Alimentos 
à Base de Cereais para Alimentação Infantil. Ambos os instrumentos definem critérios de qualidade e 
parâmetros nutricionais, mas sem preocupação de limitar os açúcares. 

Como a qualidade de alimentação, desde 1998, vem-se tornando uma preocupação cada vez mais presente 
na sociedade e no rol de temas da vigilância sanitária, é de se esperar que as próximas versões dessas 
portarias sejam mais completas e abrangentes e, se o presente projeto for transformado em lei, já serão 
elaborados sob a nova orientação proposta. 
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Eis porque o submeto aos nobres pares e peço os votos necessários a sua aprovação. 

 

Sala das Sessões, em de de 2013. 

Deputado Fábio Souto 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=583326 

Data de Apresentação:  03/07/2013 

Ementa:  Altera o art. 1º da Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, para dispor sobre a redução do teor de 
açúcares nos alimentos destinados a crianças. 

Indexação: Alteração, Lei de Produtos para Lactentes e Crianças, redução, carboidrato, alimento infantil, 
lactente, criança, primeira infância. 

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 
03/07/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 5883/2013, pelo Deputado Fábio Souto (DEM-BA), que: "Altera o 
art. 1º da Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006, para dispor sobre a redução do teor de açúcares 
nos alimentos destinados a crianças". 

11/07/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apense-se à(ao) PL-1234/2007.Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação: Ordinária 
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PROJETO DE LEI, Nº 826 DE 2007 
Autor: Fernando Coruja - PPS/SC 

 
Proíbe a industrialização e comercialização de produtos 
alimentícios em cuja composição conste gordura transaturada. 

 
O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º. Os alimentos industrializados contendo gordura transaturada, também conhecida como gordura 
trans, terão sua fabricação e comercialização proibidos a partir de 1º de janeiro de 2010. 

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

 

 

Justificativa: 
 

O site http://www.diabetes.org.br/Colunistas/Observatorio_Cientifico/index.php?id=952 acessado em 18 de 
abril de 2007, mantido e atualizado pela conceituada Sociedade Brasileira de Diabetes, divulga artigo 
datado de 16.01.2007, de autoria do Dr. Rodrigo Lamountier. 

Depreende-se da longa exposição, em resumo, que a estrutura de ácidos graxos Cis e Trans são diferentes, 
consoante os resultados obtidos por estudos científicos cujo gráfico pode ser visualizado no referido artigo. 

A gordura trans é uma definição química. Essa definição indica, quanto aos ácidos graxos insaturados, que 
os mesmos apresentam pelo menos uma dupla ligação na posição trans, ou seja, os átomos de hidrogênio 
cruzam a cadeia de carbono de sua configuração, por meio de sua dupla ligação. 

A gordura trans é produzida por meio de um processo industrial que transforma óleos de origem vegetal em 
gordura semi sólida, para uso em margarinas, processamento e preparo industrial de alimentos. Esse 
processo consiste na hidrogenação da gordura de modo que óleos parcialmente hidrogenados originam 
gorduras trans com o objetivo de tornar os óleos mais sólidos para facilitar seu manuseio. 

Esse processo aumenta o chamado tempo de estoque em prateleira e dá à gordura gosto e textura 
agradáveis principalmente nos alimentos industrializados que se tornam apetitosos por serem crocantes, 
como biscoitos e salgadinhos (snacks). 

Atualmente, o mercado está abarrotado de alimentos que contêm, em sua composição, gordura trans, 
notadamente nas frituras, como é o caso das batatas fritas industrializadas que atraem o gosto dos adultos 
e, principalmente, das crianças. 

Além disso, a gordura trans está presente também em inúmeros outros produtos industrializados, como por 
exemplo: pipoca de microondas, biscoitos recheados, bolachas, sanduíches de fast food, cookies, brownies, 
doces e salgados confeccionados em confeitarias e padarias, nuggets, pizzas, sorvetes, bem como em 
misturas industrializadas para a confecção caseira de bolos e tortas. 

A proibição da venda desses produtos industrializados em cantinas de escolas, ou a obrigatoriedade de 
indicação desse tipo de gordura na rotulagem dos alimentos industrializados, são proposições meritórias já 
apresentadas e que se encontram em tramitação que, no entanto, apenas minimizam o problema mas não 
resolvem as suas causas. Isto porque, a comida caseira também se encontra sujeita a ser preparada pela 
famigerada gordura trans, presente nas margarinas industriais comuns utilizadas em grande escala, em 
razão de seu preço acessível, e de seu fácil manuseio. 

No artigo acima mencionado, publicado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, foi divulgado que há 
diversos estudos de larga escala e alguns estudos clínicos de curto prazo, que avaliaram os efeitos 
colaterais relacionados ao consumo de gordura trans na saúde humana. Esses estudos indicam os efeitos 
do consumo de gordura trans em comparação ao consumo da mesma quantidade de gordura saturada ou 
de gordura insaturada cis. O consumo de gordura trans aumenta os níveis de LDL colesterol, diminui o HDL 
e aumenta a relação colesterol total/HDL. Esses efeitos são fatores de risco cardiovascular(CV). Além disso, 
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a gordura trans aumenta os níveis de triglicérides, os níveis de Lipoproteína Lp(a) e ainda reduz o tamanho 
da partícula de LDL, o que torna a molécula mais aterogênica. 

O consumo de gordura trans tem diversos efeitos prejudiciais do ponto de vista do metabolismo lipídico e, 
pelos estudos relatados, a relação entre risco CV atribuível ao consumo de gordura trans é ainda maior do 
que o esperado pelas alterações descritas. Portanto, há alteração em outros fatores de risco CV. 

O consumo de gordura trans esteve relacionado em alguns estudos com aumento de atividade de citocinas 
marcadoras de atividade inflamatória, como TNF (Fator de necrose Tumoral), aumento de interleucina-6 e 
de Proteína C-reativa. A presença de inflamação é também estabelecida como fator de risco independente 
para aterogênese, doença CV, e diabetes entre outros desfechos. Assim, o efeito próinflamatório da gordura 
trans pode contribuir para aumentar o risco CV associado ao seu consumo. Além disso, alguns estudos têm 
mostrado também que o consumo de gordura trans está relacionado à disfunção endotelial, etapa inicial do 
processo aterosclerótico. 

Em vista do exposto, e considerando os estudos científicos mais recentes, justifica-se a presente proposição 
face ao comprovado efeito deletério do consumo da gordura trans à saúde humana. Assim, este projeto de 
lei se encontra alinhado à tendência dos países desenvolvidos de reduzirem o consumo desse tipo de 
gordura em alimentos industrializados como, por exemplo, o Canadá, os Estados Unidos e a Austrália, que 
nos últimos meses vêm implementando ações efetivas em defesa da saúde humana de adultos e crianças. 

Ressalta-se, finalmente, que as proibições de produzir margarinas contendo gordura trans, de industrializar 
alimentos em cuja composição conste gordura trans e de comercializar esses produtos no país, 
infelizmente, não pode ser imediata. É necessário conceder um período de tempo para que a indústria de 
alimentos se adapte à proibição e, para tanto, nos parece razoável conceder um lapso de cerca de três 
anos para que essa adaptação venha a ocorrer sem prejuízo para o setor industrial envolvido. 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=349248 

Data de Apresentação: 24/04/2007 

Ementa: Proíbe a industrialização e comercialização de produtos alimentícios em cuja composição conste 
gordura transaturada. 

Explicação da Ementa: Conhecida como gordura "trans". 

Indexação: Proibição, industrialização, comercialização, fabricação, produto alimentício, composição, 
gordura. 

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

Regime de tramitação: Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

24/04/2007 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei pelo Deputado Fernando Coruja (PPS-SC).(íntegra)   

09/05/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Apense-se à(ao) PL-2356/2003. Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário Regime de 
Tramitação: Ordinária (íntegra)   

09/05/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Encaminhamento de Despacho de Distribuição à CCP para publicação.   
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10/05/2007 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD de 11/5/07 PÁG 22530 COL 02.(íntegra)   

10/05/2007 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Recebimento pela CCJC.   

26/06/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Apense-se a este o PL-1319/2007.(íntegra)   

12/07/2007 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do requerimento nº 1345/07, do Deputado Sarney Filho, que solicita a desapensação 
dos Projetos de Lei 826 e 1.319, ambos de 2007 dos autos do Projeto de Lei 2.356, de 
2003.(íntegra)   

18/07/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Seguridade Social e Família 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II Proposição Sujeita à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária (íntegra)   

18/07/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Deferido o REQ 1345/07, conforme despacho do seguinte teor: Defiro. Desapensem-se os PL n. 
826/07 e n. 1.319/07 do PL n. 2.356/03. Por oportuno, distribua-se o PL n. 826/07 às Comissões de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Seguridade Social e Família e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (art. 54) - art. 24, II - rito de tramitação: ordinária. Apense-se o PL n. 
1.319/07 ao PL n. 826/07. Publique-se. Oficie-se. DCD 02 08 07 PAG 37734 COL 01. (íntegra)   

01/08/2007 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

À CCJC o Memorando nº 188/07 - COPER solicitando a desapensar do de nº 2356/03 e devolver à 
CCP os PLs 826 e 1319/07(íntegra)   

02/08/2007 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania  (CCJC)  

Devolução à CCP   

02/08/2007 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Recebimento pela CDEIC, com a proposição PL-1319/2007 apensada.   

15/08/2007 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Dr. Ubiali (PSB-SP)   

16/08/2007 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 17/08/2007)   

28/08/2007 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

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

29/08/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Apense-se a este o PL-1770/2007.  

04/10/2007 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Apresentação do REQ 72/2007 CDEIC, pelo Dep. Dr. Ubiali, que "requer Audiência Pública prévia 
na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio para o Projeto de Lei nº 826, 
de 2007 (apensados os Projetos de Lei nº 1.319, de 2007, e nº 1.770, de 2007).  

17/10/2007 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Aprovado requerimento do Sr. Dr. Ubiali que requer Audiência Pública prévia na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio para o Projeto de Lei nº 826, de 2007 
(apensados os Projetos de Lei nº 1.319, de 2007, e nº 1.770, de 2007).   

28/05/2008 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 1 CDEIC, pelo Dep. Dr. Ubiali  
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28/05/2008 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Parecer do Relator, Dep. Dr. Ubiali (PSB-SP), pela rejeição deste, do PL 1319/2007, e do PL 
1770/2007, apensados.(íntegra)   

02/07/2008 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Aprovado por Unanimidade o Parecer.   

03/07/2008 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Encaminhamento de Parecer à CCP para publicação - Ofício n° 110/2008-CDEIC.   

03/07/2008 - Comissão de Seguridade Social e Família  (CSSF)  

Recebimento pela CSSF, com as proposições PL-1319/2007, PL-1770/2007 apensadas.   

03/07/2008 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Parecer recebido para publicação.   

07/07/2008 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio publicado no DCD de 08/07/08, PÁG 31714 COL 01, Letra A.(íntegra)   

15/07/2008 - Comissão de Seguridade Social e Família  (CSSF)  

Designado Relator, Dep. Dr. Talmir (PV-SP)   

16/07/2008 - Comissão de Seguridade Social e Família  (CSSF)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 17/07/2008)   

19/08/2008 - Comissão de Seguridade Social e Família  (CSSF)  

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

12/05/2010 - Comissão de Seguridade Social e Família  (CSSF)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CSSF, pelo Deputado Dr. Talmir (PV-SP).(íntegra)   

12/05/2010 - Comissão de Seguridade Social e Família  (CSSF)  

Parecer do Relator, Dep. Dr. Talmir (PV-SP), pela aprovação deste, do PL 1319/2007, e do PL 
1770/2007, apensados, com substitutivo.(íntegra)   

14/05/2010 - Comissão de Seguridade Social e Família  (CSSF)  

Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões ordinárias a partir de 17/05/2010)   

26/05/2010 - Comissão de Seguridade Social e Família  (CSSF)  

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

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. 

30/05/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Desarquivado nos termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o despacho exarado no 
REQ-1844/2011.  

12/04/2012 - Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)  

Designada Relatora, Dep. Celia Rocha (PTB-AL)  

16/04/2012 - Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)  

Reabertura do Prazo para Emendas ao Projeto - Art. 166 do RICD (5 sessões ordinárias a partir de 
17/04/2012)   

26/04/2012 - Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)  

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

03/05/2012 - Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)  
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Devolvida sem Manifestação. 

25/05/2012 - Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)  

Designado Relator, Dep. Dr. Jorge Silva (PDT-ES)  

21/11/2012 - Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 2 CSSF, pelo Deputado Dr. Jorge Silva (PDT-ES).  

Parecer do Relator, Dep. Dr. Jorge Silva (PDT-ES), pela aprovação deste, do PL 1319/2007, e do 
PL 1770/2007, apensados, com substitutivo.  

22/11/2012 - Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)  

Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões ordinárias a partir de 23/11/2012) 

06/12/2012 - Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)  

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

27/03/2013 - Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) - 09:30 Reunião Deliberativa Ordinária  

Aprovado por Unanimidade o Parecer. 

10/04/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

10/04/2013 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Recebimento pela CCP, com as proposições PL-1319/2007, PL-1770/2007 apensadas.  

10/04/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

À SGM Ofício n° 331/2013 da CSSF comunicando diverg ência de pareceres com relação a este. 

11/04/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família Publicado no 
DCD de 12/04/2013, Letra B. 

11/04/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Recebido o Ofício n. 331/13, da CSSF, comunicando que o PL 826/07, recebeu pareceres 
divergentes nas CDEIC e CSSF.  

19/04/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Transfira-se ao Plenário a competência para apreciar o Projeto de Lei n. 826/2007, porquanto se 
configurou a hipótese do art. 24, II, "g", do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-
se. Oficie-se. 

22/04/2013 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Recebimento pela CCJC, com as proposições PL-1319/2007, PL-1770/2007 apensadas.  

14/05/2013 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Designado Relator, Dep. Nazareno Fonteles (PT-PI) 

02/07/2013 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CCJC, pelo Deputado Nazareno Fonteles (PT-PI). 

Parecer do Relator, Dep. Nazareno Fonteles (PT-PI), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa deste, do Substitutivo 2 da CSSF, do PL 1319/2007, e do PL 1770/2007, apensados. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 130 DE 2012 
Autor: Antonio Carlos Valadares 

 

Altera o art. 5º da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, para 
limitar a jornada de trabalho dos empregados rurais, a quarenta 
horas semanais, e dá outras providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O art. 5º da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 5º A jornada de trabalho rural será de 40 (quarenta) horas 
semanais e de 8 (oito) horas diárias. 

§ 1º Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a seis 
horas, será obrigatória a concessão de um intervalo para 
repouso ou alimentação de, no mínimo, uma hora, observados 
os usos e costumes da região, não se computando este 
intervalo na duração do trabalho. 

§ 2º Entre duas jornadas de trabalho haverá um período 
mínimo de doze horas consecutivas para descanso. 

§ 3º Nas atividades rurais extenuantes e desgastantes o 
horário de trabalho observará limites entre 30 (trinta) e 35 
(trinta e cinco) horas semanais, na forma da regulamentação 
do Ministério do Trabalho e do Emprego. (NR).” 

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

 

 

Justificativa: 
 

Recentemente, os trabalhadores rurais realizaram mobilização nacional para debater diversos problemas 
que afetam a regulamentação do trabalho rural no Brasil, estabelecendo uma pauta de reivindicações. O 
objetivo é tornar efetivos e eficazes os direitos no âmbito rural. Embora a Constituição Federal tenha 
instituído uma igualdade formal entre empregados urbanos e rurais, na prática, o contexto em que se realiza 
esse tipo de trabalho cria uma série de dificuldades para levar direitos e garantias mínimas aos 
trabalhadores da agropecuária. 

Um dos problemas apontados diz respeito à jornada de trabalho. No meio rural praticamente não há 
controle sobre o número de horas trabalhadas, com milhares ou milhões de trabalhadores cumprindo 
jornadas do nascer ao pôr do sol. Esse fato é mais grave se considerarmos a exposição à natureza a que 
estão sujeitos esses empregados. 

A situação é tão grave que, muitas vezes, é difícil separar as condições normais de trabalho daquelas 
classificadas como análogas à de escravo. E tudo fica ainda mais precário e degradante com a falta de 
sindicatos fortes e atuantes na área, que estão, muitas vezes, intimidados pela violência no campo, 
entregues a própria sorte, dada a ausência do Estado. 

Em síntese, a questão do trabalho rural é complexa e envolve uma série de iniciativas legais, 
administrativas e legislativas. Nossa proposta pretende enriquecer o debate sobre o tema, instituindo 
normas sobre a jornada de trabalho no campo. Assim, limita-se a jornada semanal a quarenta horas, 
amplia-se o período de descanso interjornadas para doze horas e estabelece-se que, nas jornadas 
extenuantes e desgastantes, a carga horária seja de trinta a trinta e cinco horas, conforme regulamentação 
do Poder Executivo. 
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Por considerarmos ser justa a medida proposta, conclamamos os nobres Pares a emprestarem o seu apoio 
à aprovação do projeto de lei ora apresentado. 

 

Senador ANTÔNIO CARLOS VALADARES 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105374 

Data de Apresentação: 03/05/2012 

Ementa: Altera o art. 5º da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, para limitar a jornada de trabalho dos 
empregados rurais, a quarenta horas semanais, e dá outras providências. 

Explicação da ementa:  Altera o art. 5º da Lei nº 5.889/73 (que estatui normas reguladoras do trabalho 
rural), para limitar a 40 horas semanais e 8 diárias a jornada de trabalho rural, além de determinar que nas 
atividades rurais extenuantes e desgastantes o limite será de 30 a 35 horas semanais, de acordo com 
regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Indexação: Projeto De Lei, Senado, Alteração, Acréscimo, Trabalho Rural, Jornada De Trabalho, Limitação, 
Hora, Semana, Dia, Intervalo, Repouso, Alimentação, Determinação, Trabalho, Fadiga, Regulamentação, 
(MTE). 

 

 

Tramitação: 
 

03/05/2012 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Ação: Este processo contém 03 (três) folhas numeradas e rubricadas. 

03/05/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 

Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Sociais, 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 04/05/2012 no DSF Página(s): 15504 - 15505 

04/05/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Recebido na CRA nesta data. 

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

07/05/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Prazo para apresentação de emendas perante a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
- CRA: 

primeiro dia: 07/05/2012 
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último dia: 11/05/2012. 

14/05/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Não foram oferecidas emendas no prazo regimental (07/05/2012 a 11//05/2012). 

Designado o Senador Sérgio Souza para relatar o projeto. 

Encaminhado ao gabinete do Senador Sérgio Souza. 

02/08/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Ação: Matéria encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa, em atendimento ao Of. SF 1454/2012, do 
Presidente do Senado Federal Senador José Sarney, para leitura do requerimento do Senador 
Sérgio Souza, que solicita a tramitação conjunta do PLS nº 130/2012 e do PLS nº 208/2012 (fls 
4/5). 

À SGM. 

02/08/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Ação: Encaminhado ao Plenário. 

07/08/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: Leitura do Requerimento nº 720, de 2012, de autoria do Senador Sérgio Souza, solicitando a 
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2012 com o Projeto de Lei do Senado 
nº 208, de 2012 por regularem a mesma matéria. 

O requerimento lido vai à Mesa, para decisão. 

08/08/2012 - SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA 

Ação: Recebido neste Órgão, nesta data. 

28/08/2012 - SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA 

Ação: Em sua 7ª Reunião realizada no dia 28.08.2012, a Mesa do Senado Federal aprovou o 
Requerimento nº 720, de 2012, do Senador Sérgio Souza, que solicita a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 130 e 208, de 2012. 

Ao Plenário. 

11/09/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado Federal, em sua 7ª Reunião, 
realizada no dia 28 de agosto do corrente, deliberou pela aprovação do Requerimento nº 720, de 
2012, de tramitação conjunta. 

Os Projetos de Lei do Senado nºs 130 e 208, de 2012, passam a tramitar em conjunto e vâo às 
Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Sociais, cabendo a esta última a 
decisão terminativa. 

************* Retificado em 11/09/2012************* 

Publicação em 11/09/2012 no DSF Página(s): 47242  

11/09/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Recebido na CRA nesta data. 

Encaminhado ao Senador Sérgio Souza para relatar os projetos. 

(Tramitam em conjunto os PLS nº 130 e 208, de 2012) 

08/11/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Recebido nesta data, do Senador Sérgio Souza, relatório pela aprovação do PLS nº 208 de 
2012, com a emenda que apresenta, e pela rejeição do PLS nº 130 de 2012 (fls.08 a 16). 

Matéria pronta para a pauta. 
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(Tramitam em conjunto os PLS nº 130 e nº 208 de 2012) 

19/11/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 28ª Reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
agendada para o dia 21/11/2012. 

(Tramitam em conjunto os PLS nº 130 e 208, de 2012) 

21/11/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Ação: Na 28ª Reunião Extraordinária da CRA realizada nesta data, a Presidência retira o PLS nº 
130/2012, Item 09, da Pauta, para atender solicitação do Presidente do Senado Federal Senador 
José Sarney, constante do OF. SF 2225/2012, de encaminhamento do PLS nº 130/2012 à 
Secretaria-Geral da Mesa (art. 266 do RISF), para leitura do requerimento de desapensamento do 
Projeto, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que tramita em conjunto com o PLS nº 
208/2012 (fls. 17/18). 

A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. 

23/11/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Ação: À Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação. 

23/11/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Ação: Recebido neste Órgão, às 15h20. 

23/11/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGUARDANDO LEITURA DE REQUERIMENTO 

Ação: Aguardando leitura de requerimento de tramitação autônoma, de autoria do Senador Antonio 
Carlos Valadares, que se dará quando todas as matérias referidas no requerimento (PlS nºs 130 e 
208, de 2012) estiverem sobre a mesa, nos termos do art. 266 do RISF. 

27/11/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO DECISÃO DA MESA 

Ação: Leitura do Requerimento nº 1.013, de 2012, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, 
solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei nºs 130 e 208, de 2012. 

O requerimento lido vai à Mesa para decisão. 

27/11/2012 - SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA 

Situação: AGUARDANDO DECISÃO DA MESA 

Ação: Recebido neste órgão, nesta data. 

11/12/2012 - SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA 

Ação: Em sua 11ª Reunião, realizada no dia 11.12.2012, a Mesa do Senado Federal aprovou o 
Requerimento nº 1.013, de 2012, do Senador Antonio Carlos Valadares, que solicita o 
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2012, de forma que sua tramitação seja 
autônoma em relação ao Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2012. 

Ao Plenário. 

11/12/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado Federal, em sua 11ª Reunião, 
realizada no dia 11 de dezembro do corrente, deliberou pela aprovação do Requerimento nº 1.013, 
de 2012, de desapensamento. 

Os Projetos de Lei do Senado nºs 130 e 208, de 2012, voltam a ter tramitação autônoma e vão às 
Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Sociais, cabendo a esta última a 
decisão terminativa. 

Publicação em 12/12/2012 no DSF Página(s): 68774 – 68775 

18/12/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
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Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: O Projeto de Lei do Senado nº 130 de 2012 volta a ter tramitação autônoma na CRA. 

A matéria retorna ao Senador Sérgio Souza para relatar. 

Encaminhado para o gabinete do Senador Sérgio Souza. 

20/12/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Devolvido pelo Senador Sérgio Souza para redistribuição.  

Designado o Senador Blairo Maggi para relatar. 

Encaminhado ao gabinete do Senador Blairo Maggi.  

07/02/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Devolvido pelo Senador Blairo Maggi sem manifestação. 

Matéria aguardando redistribuição. 

28/02/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Designado o Senador Jayme Campos para relatar o PLS 130/2012. 

Encaminhado ao gabinete do Senador Jayme Campos. 

06/03/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Devolvido pelo Senador Jayme Campos sem manifestação. 

Matéria aguardando redistribuição. 

13/03/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Designado o Senador Ivo Cassol para relatar o PLS 130/2012. 

Encaminhado ao gabinete do Senador Ivo Cassol. 

07/05/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Recebido nesta data, do Senador Ivo Cassol, o relatório pela rejeição do PLS nº 130, de 2012 
(fls. 24/26). 

Matéria pronta para a Pauta na Comissão. 

14/05/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 10ª Reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
agendada para o dia 16/05/2013. 

16/05/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Na 10ª Reunião Extraordinária da CRA realizada nesta data, a Presidência retira o PLS nº 
130/2012, Item 02, da Pauta, a pedido do autor da proposição, Senador Antonio Carlos Valadares. 

Matéria pronta para a Pauta na Comissão. 

20/05/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Ação: Em atendimento ao Of. SF 1223/2013, do Presidente do Senado Federal Senador Renan 
Calheiros, o PLS 130/2012 é encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para leitura do requerimento 
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do Senador Antonio Carlos Valadares, que solicita a tramitação em conjunto com o PLS 226/2007 
(fls 27/28). 

À Secretaria-Geral da Mesa. 

20/05/2013 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGUARDANDO LEITURA DE REQUERIMENTO 

Ação: Recebido neste Órgão, às 11:53h. 

Aguardando leitura de requerimento de tramitação conjunta, do Senador Antonio Carlos Valadares, 
que se dará quando todas as matérias referidas no requerimento, (PLS 226, de 2007 e 130, de 
2012), estiverem sobre a mesa, nos termos do art. 266 do RISF. 

21/05/2013 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: Leitura do Requerimento nº 474, de 2013, que requer, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2012, 
com o Projeto de Lei do Senado nº 226, de 2007( que tramita em conjunto com os PLSs nºs 460 e 
552, de 2009). 

21/05/2013 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: Aguardando inclusão em Ordem do Dia do Requerimento nº 474, de 2013, de tramitação em 
conjunto. 

24/05/2013 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGENDADO REQUERIMENTO PARA A ORDEM DO DIA 

Ação: Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 06.06.2013 o 
Requerimento nº 474, de 2013, de tramitação em conjunto. 

05/06/2013 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: INCLUÍDO REQUERIMENTO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA 

Ação: Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 06.06.2013 o Requerimento nº 
474, de 2013, de tramitação conjunta. 

Votação, em turno único. 

06/06/2013 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: Aprovado o Requerimento nº 474, de 2013. 

Passam a tramitar em conjunto as seguintes matérias: PLS 226/2007; PLS 460/2009; PLS 
552/2009 e PLS 130/2012. 

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

07/06/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido na CRA nesta data. 

Matéria aguardando designação de relator. 

(Tramitam em conjunto o PLS 226/2007; PLS 460/2009; PLS 552/2009 e PLS 130/2012) 

25/06/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Distribuído ao Senador Ivo Cassol para relatar. 

Encaminhado ao gabinete do Senador Ivo Cassol. 

(Tramitam em conjunto o PLS 226/2007; PLS 460/2009; PLS 552/2009 e PLS 130/2012) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 226 DE 2007 
Autor: Paulo Paim 

 

Altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973,que estatui normas 
reguladoras do trabalho rural e dá outras providências, para 
dispor sobre a jornada de trabalho, seguro de vida e 
participação dos lucros dos canavieiros, e acrescenta 
disposição à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para 
presumir como penosa a atividade de corte de cana-de-açúcar. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Os arts. 5º e 13 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: 

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

Parágrafo único. A jornada de trabalho do trabalhador rural que executa o corte de cana-de-açúcar é de 
quarenta horas semanais. (NR)” 

“Art. 13. ............................................................................................. 

Parágrafo único. Considera-se atividade penosa o corte manual de cana-de-açúcar, fazendo jus o 
trabalhador rural ao adicional de vinte por cento sobre o salário, em observância ao disposto no art. 7º, 
inciso XXIII, da Constituição Federal. (NR)” 

Art. 2º O art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 

Art. 57. ........................................................................................... 

§ 8º Presume-se penosa, insalubre e perigosa, para os fins do disposto neste artigo, a atividade de corte de 
cana-de-açúcar pelo trabalhador rural, assegurando-lhe o direito a aposentadoria especial aos vinte e cinco 
anos de serviço, contínuos ou intermitentes. (NR)” 

Art. 3º A empresa que utilizar mão-de-obra intensiva no corte de cana-de-açúcar terá prioridade na 
concessão de crédito junto às instituições financeiras oficiais em relação às demais. 

Art. 4º É obrigatória a contratação de seguro de vida em grupo para os trabalhadores rurais que executem o 
corte de cana-de-açúcar, nos termos do regulamento. 

Art. 5º O trabalhador rural canavieiro fará jus à participação nos lucros, fixada em, pelo menos, um piso 
salarial da categoria, cujo pagamento será disciplinado nos termos de acordo ou convenção coletiva. 

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

 

 

Justificativa: 
 

Recente matéria jornalística publicada no semanário ISTOÉ, de 25 de março de 2007, trouxe reportagem 
intitulada “A MORTE POR TRÁS DO ETANOL”, assinada pelos jornalistas Alan Rodrigues e Hélcio 
Nagamine. 

Assombram os dados revelados sobre a realidade vivida por cerca de um milhão de trabalhadores rurais 
dedicados à cana-de-açúcar. 

Na verdade, o tempo parou para esses trabalhadores, pois estão submetidos às mesmas condições de 
trabalho do século XVII, quando ainda estávamos sob a égide da escravidão. 

Só nos últimos cinco anos, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, 1.383 trabalhadores 
morreram na lavoura de cana, e muitos deles fatigados, tombados em pleno canavial, como é o caso de 
Antônio Moreira. 
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Em condições extremas, um canavieiro, para cortar dez toneladas de cana-de-açúcar e ganhar R$ 24,00, 
precisa percorrer nove quilômetros a pé por entre o canavial, desfechar cerca de 73.260 golpes de podão 
(facão) em 36 mil flexões de perna, além de carregar cerca de oitocentos montes de cana de 
aproximadamente 15kg cada um, por uma distância de três metros, empilhando a produção do dia. O 
esforço os leva a perder oito litros de água diariamente, encerrando suas atividades exaustos. 

O avanço tecnológico e da engenharia genética das plantas aumentaram a produtividade, ampliando a 
produção e o mercado de açúcar e etanol. 

Aliás, o etanol, como fonte de energia, é alvo do interesse mundial, principalmente de países desenvolvidos 
como Estados Unidos e os integrantes da União Européia. 

Todavia, apesar do horizonte promissor, é preciso descortinar a situação dos canavieiros, resgatando-lhes a 
dignidade e os mais elementares direitos humanos e sociais. 

Em vista disso, propomos este Projeto de Lei, para fixar a jornada de trabalho do trabalhador rural que 
executa o corte de cana-de-açúcar em quarenta horas semanais, para que ele possa ter pelo menos 
quarenta e oito horas de descanso para se recuperar minimamente da fadiga a que está submetido. 

Consideramos, também, como atividade penosa, o corte manual de cana-de-açúcar, estabelecendo que o 
trabalhador rural fará jus ao adicional de vinte por cento sobre o salário, em observância ao disposto no art. 
7º, inciso XXIII, da Constituição Federal. 

O Projeto estabelece, ainda, que é presumida como penosa, insalubre e perigosa, para os fins de 
aposentadoria especial, a atividade de corte de cana-de-açúcar pelo trabalhador rural, assegurando-lhe o 
direito a aposentadoria especial aos vinte e cinco anos de serviço, contínuos ou intermitentes. 

Por fim, instituímos que será obrigatório a contratação de seguro de vida em grupo para os trabalhadores 
rurais que executam o corte de cana-de-açúcar, nos termos fixados em regulamento, além de assegurar-lhe 
o direito à participação nos lucros, fixada em, pelo menos, um piso salarial da categoria cujo pagamento 
será disciplinado nos termos de acordo ou convenção coletiva. 

Assim, consideradas as razões expostas, contamos com o apoio dos nossos eminentes Pares para a 
aprovação da presente proposição. 

 

 

Informações complementares: 
 

Site para consulta no Senado: 

http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/Detalhes.asp?p_cod_mate=80831 

Data de Apresentação - 03/05/2007 

Ementa - Altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, que estatui normas reguladoras do trabalho rural e 
dá outras providências, para dispor sobre a jornada de trabalho, seguro de vida e participação dos lucros 
dos canavieiros, e acrescenta disposição à Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para presumir como 
penosa a atividade de corte de cana-de-açúcar. 

Indexação - alteração, legislação federal, dispositivos, fixação, atividade, trabalhador rural, corte, cana de 
açúcar, definição, insalubridade, penosidade, periculosidade, limite, prazo máximo, jornada de trabalho, 
direito, aposentadoria especial, determinação, empresa, obrigatoriedade, contratação, seguro de vida, 
adicional, participação, lucros, proprietário, cultivo, cana de açúcar. 

 

 

Tramitação: 
 

03/05/2007 - PROTOCOLO LEGISLATIVO  

Este processo contém 06 (seis) folhas numeradas e rubricadas.  

03/05/2007 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO  
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À Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa onde poderá receber emendas por um 
período de cinco dias úteis, após sua publicação e distribuição em avulsos. 
Ao PLEG com destino à Comissão de Assuntos Sociais. 

07/05/2007 - Comissão de Assuntos Sociais Situação:  

Aguardando recebimento de emendas Ação: Matéria em fase de recebimento de emendas.  

14/05/2007 - Comissão de Assuntos Sociais  

Aguardando designação do relator Ação: No prazo regimental não foram apresentadas emendas ao 
projeto. Matéria aguardando designação de relator.  

14/05/2007 - Comissão de Assuntos Sociais  

Matéria com a relatoria Ação: Ao Senhor Senador José Nery, para relatar.  

06/11/2007 - Comissão de Assuntos Sociais  

Pronta para a pauta na comissão Ação: Devolvido pelo Relator, Senador José Nery, em 
06/10/2007, com minuta de parecer pela aprovação do projeto, com uma Emenda Supressiva que 
apresenta.  

26/11/2007 - Comissão de Assuntos 

Á SSCLSF, atendendo ao OF.SF/935/2007, de leitura de Requerimento de encaminhamento do 
presente Projeto ao exame da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. (anexado fl. 10). 

26/11/2007 - COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Recebido neste Órgão, nesta data. 
Encaminhado ao Plenário.  

26/11/2007 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO  

Leitura do Requerimento nº 1.362, de 2007, de autoria do Senador Expedito Júnior, que pleiteia, 
nos termos do art. 255, II, "c", 12, do RISF, que o presente projeto, além do despacho inicial, seja 
também apreciado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. 
À SCLSF para inclusão do requerimento lido em Ordem do Dia oportunamente.  

26/11/2007 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Aguardando inclusão ordem do dia de requerimento ação: Aguardando inclusão em Ordem do Dia 
do Requerimento nº 1.362, de 2007, de audiência da CRA.  

20/12/2007 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Encaminhado ao Plenário.  

20/12/2007 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO  

Aprovado o Requerimento nº 1.362, de 2007. A matéria vai à Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária e, nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à de Assuntos Sociais. 

12/02/2008 - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Matéria com a relatoria Ação: Recebido nesta data na Comissão 
Foi designado o Sen. João Durval para relatar. Encaminhado ao gabinete do Sen. João Durval.  

18/02/2008 - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Matéria com a relatoria Ação: Devolvido sem manifestação do Sen. João Durval.  Redistribuído ao 
Sen. Osmar Dias para relatar. Encaminhado para o gabinete do Sen. Osmar Dias.  

14/11/2008 - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Ação de saneamento  Nesta data foi realizada a verificação de dados nos sistemas informatizados, 
em atendimento aos objetivos definidos no Ato nº 24, de 2008, do Presidente do Senado Federal. 
Este registro não representa um novo andamento na tramitação desta matéria.  

10/03/2009 - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Aguardando designação do relator ação: Devolvido sem manifestação do Sen. Osmar Dias. 
aguardando distribuição.  



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 82 

12/03/2009 - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Matéria com a relataria ação: Encaminhado ao Senador Neuto de Conto para relatar.  

15/04/2009 - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Pronta para a pauta na comissão ação: Recebido nesta data, do Sen. Neuto de Conto, relatório 
pela aprovação do projeto com uma emenda que apresenta (fls. 13 a 16). 
Matéria pronta para a pauta na Comissão. 

12/05/2009 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO 

Ação: Em reunião realizada nesta data, a matéria constou da pauta sendo concedido vista ao Sen. 
Gilberto Goellner.  

25/05/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Devolvido sem manifestação do Sen. Gilberto Goellner. 

Matéria pronta para a pauta. 

08/06/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Em Reunião Extraordinária realizada nesta data, a Comissão decide pela retirada do Projeto 
da Pauta. 

Encaminhado ao Relator, Senador Neuto de Conto, para reexame. 

17/06/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Devolvido sem manifestação do Sen. Neuto de Conto. 

Matéria pronta para a pauta na Comissão. 

07/07/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Em Reunião Extraordinária realizada nesta data, o Projeto, Item 2, foi retirado da Pauta, a 
pedido do Relator, Senador Neuto de Conto, para reexame da matéria. 

Ao Gabinete do Senador Neuto de Conto.  

10/08/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Matéria aguardando redistribuição em virtude de o Senador Neuto de Conto ter se afastado 
do exercício do mandato.  

30/08/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Ação: Encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa, atendendo solicitação do Of. SF 1743/2010, do 
Presidente do Senado Federal Senador José Sarney, para leitura de requerimento de tramitação 
em conjunto (fls. 17/18). 

À SSCLSF.  

30/08/2010 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Ação: Recebido neste órgão nesta data.  

31/08/2010 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO  

Ação: Encaminhado ao Plenário.  

31/08/2010 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO  

Situação: AGUARDANDO DECISÃO DA MESA 
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Ação: Leitura do Requerimento nº 791, de 2010, de autoria da Senadora Kátia Abreu, que solicita a 
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nº 226, de 2007, nº 301, de 2006, nº 460, de 
2009 e 552, de 2009, por regularem a mesma matéria. 

À Mesa para decisão. 

À SGM. 

Publicação em 01/09/2010 no DSF Página(s): 44129 ( Ver Diário )  

16/11/2010 - SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA  

Ação: Encaminhado ao Plenário. 

17/11/2010 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO  

Ação: A Presidência comunica ao Plenário que foi deferido, nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 
2009, o Requerimento nº 791, de 2010, da Senadora Kátia Abreu, que solicita a tramitação conjunta 
dos Projetos de Lei do Senado nºs 301, de 2006, 226, de 2007, 460 e 552, de 2009.  

Deferido o Requerimento, as matérias passam a tramitar em conjunto e vão às Comissões de 
Agricultura e Reforma Agrária; de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Sociais, 
cabendo a esta última a decisão terminativa. 

À CRA, e, posteriormente, à CCJ e a CAS. 

18/11/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido na Comissão nesta data. 

Matéria aguardando distribuição. 

25/11/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Designado o Senador César Borges para relatar os Projetos. 

(tramitam em conjunto os PLS's nºs 301/06, 226/07, 460 e 552/09) 

10/12/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Devolvido pelo Senador César Borges sem manifestação. 

Aguardando distribuição. 

15/12/2010 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Ação: À SSCLSF, em cumprimento ao disposto no art. 332 do Regimento Interno do Senado 
Federal. 

18/01/2011 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Ação: Encaminhado ao Plenário. 

04/02/2011 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: A Presidência comunica ao Plenário que, em atendimento ao disposto no art. 332 do 
Regimento Interno, regulamentado pelo Ato da Mesa nº 4, de 2010, o PLS n° 301, de 2006, foi 
arquivado. 

Os PLSs n°s 226, de 2007, 460 e 552, de 2009, conti nuam a tramitar em conjunto, são 
desapensados do Projeto arquivado, vão à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e, nos 
termos do art. 49, I, à de Assuntos Sociais. 

À CRA e, posteriormente, à CAS. 

Publicação em 05/02/2011 no DSF Página(s): 1315 ( Ver Diário)  

07/02/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 
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Ação: Recebido na CRA nesta data. 

Matéria aguardando designação de relator. 

(Tramitam em conjunto os PLS's nºs 226/07, 460 e 552/09) 

23/02/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Distribuído à Senadora Ana Amélia para relatar. 

Encaminhado ao Gabinete da Senadora Ana Amélia. 

25/02/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Devolvido pela Senadora Ana Amélia para redistribuição. 

Matéria aguardando designação de relator. 

(tramitam em conjunto os PLS's nºs 226/07, 460 e 552/09) 

28/03/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Distribuído ao Senador Casildo Maldaner para relatar. 

(tramitam em conjunto os PLS nºs 226/07, 460 e 552/09) 

01/04/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Devolvido pelo Senador Casildo Maldaner para redistribuição. 

Matéria aguardando designação de relator. 

(tramitam em conjunto os PLS nºs 226/07, 460 e 552/09) 

07/04/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Redistribuído ao Senador Ivo Cassol para relatar. 

Encaminhado ao gabinete do Senador Ivo Cassol. 

27/05/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Recebido nesta data, do Senador Ivo Cassol, Relatório pela rejeição do Projeto (fls.24 a 29 ). 

Matéria pronta para a pauta na Comissão. 

31/05/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria incluída na Pauta da Comissão. 

02/06/2011 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO 

Ação: Na 15ª Reunião Extraordinária realizada nesta data, a Comissão aprova o relatório do 
Senador Ivo Cassol, que passa a constituir Parecer da CRA, pela rejeição dos PLS nº 226/07, 460 e 
552/09 (fls 24/29). 

Juntada a folha de assinatura do Parecer (fl. 30). 

À CAS, em decisão terminativa. 

02/06/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais  

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 
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Ação: Recebido na CAS, nesta data. 

Matéria aguardando designação de Relator. 

(Tramitam em conjunto os PLS´s nºs 226, de 2007, 460 de 2009 e 552, de 2009) 

11/08/2011 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: O Presidente da Comissão, Senador Jayme Campos, designa o Senador João Vicente 
Claudino Relator da matéria. 

 (Tramitam em conjunto os PLS´s nºs 226, de 2007; 460 de 2009 e 552, de 2009). 

24/05/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Devolvido pelo Senador João Vicente Claudino, para redistribuição. 

Matéria aguardando designação de Relator. 

(Tramitam em conjunto os PLS´s nºs 226, de 2007; 460 de 2009 e 552, de 2009). 

06/06/2012 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: O Presidente da Comissão, Senador Jayme Campos, designa o Senador Armando Monteiro 
Relator do Projeto. 

Matéria encaminhada ao Gabinete. 

(Tramitam em conjunto os PLS´s nºs 226, de 2007; 460 de 2009 e 552, de 2009). 

17/05/2013 - CAS - Comissão de Assuntos Sociais 

Ação: Devolvido pelo Relator, Senador Armando Monteiro, para atender à solicitação da Secretaria-
Geral da Mesa, constante do Oficio nº 1217/2013, da Presidência do Senado Federal, referente à 
leitura de requerimento de tramitação conjunta. (fl.31) 

À SCLSF. 

(Tramitam em conjunto os PLS´s nºs 226, de 2007; 460, de 2009 e 552, de 2009). 

17/05/2013 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGUARDANDO LEITURA DE REQUERIMENTO 

Ação: Recebido neste Órgão, às 12h44. 

Aguardando leitura de requerimento de tramitação conjunta de autoria do Senador Antonio Carlos 
Valadares, que se dará quando todas as matérias referidas no requerimento, PLS nºs 226, de 2007; 
460 e 552, de 2009, estiverem sobre a mesa, nos termos do art. 266 do RISF. 

21/05/2013 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: Leitura do Requerimento nº 474, de 2013, que requer, nos termos do art. 258 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2012, 
com o Projeto de Lei do Senado nº 226, de 2007(que tramita em conjunto com os PLSs nºs 460 e 
552, de 2009). 

21/05/2013 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO 

Ação: Aguardando inclusão em Ordem do Dia do Requerimento nº 474, de 2013, de tramitação em 
conjunto. 

24/05/2013 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGENDADO REQUERIMENTO PARA A ORDEM DO DIA 
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Ação: Agendado para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 06.06.2013 o 
Requerimento nº 474, de 2013, de tramitação em conjunto. 

05/06/2013 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: INCLUÍDO REQUERIMENTO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA 

Ação: Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 06.06.2013 o Requerimento nº 
474, de 2013, de tramitação conjunta. 

Votação, em turno único. 

06/06/2013 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: Aprovado o Requerimento nº 474, de 2013. 

Passam a tramitar em conjunto as seguintes matérias: PLS 226/2007; PLS PLS 460/2009; PLS 
552/2009 e PLS 130/2012. 

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

07/06/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido na CRA nesta data. 

Matéria aguardando designação de relator. 

(Tramitam em conjunto o PLS 226/2007; PLS 460/2009; PLS 552/2009 e PLS 130/2012) 

25/06/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Distribuído ao Senador Ivo Cassol para relatar. 

Encaminhado ao gabinete do Senador Ivo Cassol. 

(Tramitam em conjunto o PLS 226/2007; PLS 460/2009; PLS 552/2009 e PLS 130/2012) 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, Nº 215 DE 2012 
Autor: Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB/SP 

 

Insere a alínea “e” ao inciso VI, do artigo 150, da Constituição 
Federal, vedando a instituição de impostos sobre os itens que 
compõe a cesta básica de alimentos. 

 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: 

 

Art. 1º. O inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido da seguinte alínea “e”: 

“Art. 150 ........................................................ 

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

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

VI – instituir imposto sobre: 

e) itens da cesta básica de alimentos definidos em lei 

-------------------------------------------------------“(NR) 

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

 

 

Justificativa: 
 

A proposta de Emenda à Constituição que ora apresentamos tem como objetivo precípuo vedar a incidência 
de impostos nos itens que compõem a cesta básica de alimentos. 

Sabidamente, os tributos no Brasil incidem principalmente sobre o consumo, estando embutidos no preço 
das mercadorias, enquanto os tributos incidentes sobre as maiores rendas e riquezas arrecadam pouco. Os 
grandes exportadores de produtos agrícolas, que auferem consideráveis lucros, também estão isentos de 
impostos, enquanto isso, os alimentos destinados aos brasileiros são tributados, o que é extremamente 
oneroso e injusto com a maior parte da população brasileira. 

O sistema tributário brasileiro é marcado pela regressividade, assim, aquele que ganha mais paga menos, e 
o que ganha menos, paga mais, o que torna a cobrança de impostos extremamente perversa do ponto de 
vista social, uma latente incoerência. Isso ocorre porque a carga tributária não considera a renda de quem 
compra o produto. 

Dessa forma, com as devidas proporções, os mais pobres chegam a pagar o dobro em impostos em relação 
aos mais ricos. 

Hoje, inúmeros brasileiros vivem em condições de indigência, de extrema pobreza. Assim, criar mecanismos 
que estimulem a diminuição dos preços dos alimentos, especialmente dos produtos consumidos em larga 
escala, como é o caso da cesta básica pela população carente, é de fundamental importância. 

A isenção de impostos dos produtos da cesta básica é uma forma do Estado brasileiro desonerar o 
trabalhador, que já é extremamente sacrificado com a carga tributária aplicada em nosso país, 
possibilitando ao trabalhador levar mais alimentos à sua mesa. 

É válido ressaltar que a competência de legislar é função primordial desse Parlamento e, portanto, a 
definição de quais itens da cesta básica serão isentados da tributação, em todos os níveis de governo, deve 
ser amplamente debatida com os representantes da sociedade e o Poder Executivo por meio de 
regulamentação em lei a ser apreciada por este Congresso Nacional. 

Isso posto, contamos com o apoio de nossos ilustres Pares para a aprovação desta proposta, a qual trará 
grande contribuição a população brasileira. 
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Sala das Sessões, em de outubro de 2012. 

 

Deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

PSDB/SP 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=558906  

Data de Apresentação : 07/11/2012 

Ementa:  Insere a alínea "e" ao inciso VI, do art. 150, da Constituição Federal, vedando a instituição de 
impostos sobre os itens que compõe a cesta básica de alimentos. 

Indexação:  Alteração, Constituição Federal (1988), proibição, União Federal, Estados, Municípios, 
tributação, impostos, isenção fiscal, cesta básica, alimentos. 

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 

Regime de Tramitação:  Especial 

 

 

Tramitação: 
 

07/11/2012 - PLENÁRIO (PLEN) 

Apresentação da Proposta de Emenda à Constituição n. 215/2012, pelos Deputados Antonio Carlos 
Mendes Thame (PSDB-SP) e outros, que: "Insere a alínea "e" ao inciso VI, do artigo 150, da 
Constituição Federal, vedando a instituição de impostos sobre os itens que compõe a cesta básica 
de alimentos".  

08/11/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA) 

Relatório de Conferência de Assinaturas da PEC 215/12. 

26/11/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

À Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário 
Regime de Tramitação: Especial 

26/11/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial em avulso e no DCD de 27/11/2012.  

26/11/2012 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Recebimento pela CCJC.  

23/05/2013 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Designado Relator, Dep. Andre Moura (PSC-SE) 

03/07/2013 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CCJC, pelo Deputado Andre Moura (PSC-SE). 

Parecer do Relator, Dep. Andre Moura (PSC-SE), pela admissibilidade. 
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PROJETO DE LEI Nº 6.402, DE 2009 
Autor: Moacir Micheletto - PMDB /PR 

 
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o Pis/Pasep e 
da Cofins incidentes sobre operações com inibidores de 
urease. 

 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Esta Lei reduz a 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 de importação e no mercado interno com inibidores 
de urease. 

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

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

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

XVII – inibidores de urease a serem utilizados no tratamento de fertilizantes. 

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

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

 

 

Justificativa 
 

Em 2004, reconhecendo a importância da agropecuária para a economia brasileira, a União concedeu 
redução das 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 a importação e na comercialização do mercado interno de fertilizantes e 
defensivos agropecuários. 

Todavia, tal desoneração tributária é incompleta. Há uma série de outros insumos agrícolas que deveriam 
constar da lista de produtos com tributação reduzida, porque têm um papel importante na composição dos 
custos da produção agrícola. Em especial, a redução de alíquotas deve incluir, também, os inibidores de 
urease. 

A uréia é um dos fertilizantes sólidos mais utilizados no mundo. No Brasil, estima-se que esse produto 
responde por cerca de 60% dos fertilizantes nitrogenados comercializados. Entre outras coisas, a utilização 
da uréia apresenta as seguintes vantagens: menor preço por unidade de nitrogênio, alta concentração de 
nitrogênio, alta solubilidade, menor corrosividade, compatibilidade com um grande número de outros 
fertilizantes e defensivos e alta taxa de absorção foliar. Por outro lado, a principal desvantagem do uso do 
sobredito produto é a possibilidade de altas perdas de nitrogênio por volatilização, pois, quando aplicado ao 
solo, sofre hidrólise enzimática, liberando amônia. 

Uma das formas de reduzir as perdas por volatilização e aumentar a eficiência do uso da uréia é bloquear a 
reação, inibindo sua enzima catalisadora — a urease, que é proveniente da síntese realizada por 
microrganismos e, provavelmente, também de resíduos vegetais. 

Nesse contexto, resolvi apresentar o presente projeto. O objetivo dele é criar mecanismos para reduzir os 
custos dos inibidores de urease, o que, consequentemente, contribuirá para melhorar a renda do produtor 
rural. Como a utilização desses compostos tende a promover a otimização do uso de insumos agrícolas, a 
produção será maior e o custo, menor. Isso significa lucros maiores para os produtores e preços menores 
para os consumidores. 

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

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

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=459463 

Data de Apresentação: 11/11/2009  

Ementa: Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins incidentes sobre 
operações com inibidores de urease.  

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

Indexação: Alteração, legislação tributária federal, desoneração tributária, redução, alíquota zero, 
(Pis/Pasep), (Cofins), importação, comercialização, produto químico, composição, fertilizante, agrotóxico. 

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

Regime de tramitação: Ordinária  

 

 

Tramitação: 
 

11/11/2009 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei pelo Deputado Moacir Micheletto (PMDB-PR).   

20/11/2009 - 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   

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

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD de 26/11/2009.  

25/11/2009 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Recebimento pela CAPADR.  

25/11/2009 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Leonardo Vilela (PSDB-GO)  

26/11/2009 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 27/11/2009)  

22/12/2009 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

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

03/03/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Devolvida sem Manifestação.  

10/03/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Dilceu Sperafico (PP-PR)  

28/04/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CAPADR, pelo Deputado Dilceu Sperafico (PP-PR).  

28/04/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Parecer do Relator, Dep. Dilceu Sperafico (PP-PR), pela aprovação.  

05/05/2010 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  
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Aprovado por Unanimidade o Parecer.   

06/05/2010 - Comissão de Finanças e Tributação  (CFT)  

Recebimento pela CFT.   

06/05/2010 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

11/05/2010 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural publicado no DCD de 12/05/10, Letra A.   

01/06/2010 - Comissão de Finanças e Tributação  (CFT)  

Designado Relator, Dep. Ricardo Berzoini (PT-SP)   

02/06/2010 - Comissão de Finanças e Tributação  (CFT)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 04/06/2010)  

22/06/2010 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

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

14/07/2010 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Apresentação do Requerimento n. 270/2010, pelo Deputado Ricardo Berzoini (PT-SP), que: 
"Requer ao Senhor Secretário da Receita Federal informações relativas ao impacto orçamentário - 
financeiro do Projeto de Lei nº 6.402, de 2009".  

25/01/2011 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Devolvida sem Manifestação.  

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

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

23/03/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apresentação do REQ 917/2011, pelo Dep. Moacir Micheletto, que solicita o desarquivamento de 
proposição.  

30/03/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Desarquivado nos termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o despacho exarado no 
REQ-917/2011. DCD 05 04 11 PAG 15114 COL 02. 

04/05/2011 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Designado Relator, Dep. Cláudio Puty (PT-PA)  

05/05/2011 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Reabertura do Prazo para Emendas ao Projeto - Art. 166 do RICD (5 sessões ordinárias a partir de 
06/05/2011)  

26/05/2011 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

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

29/04/2013 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CFT, pelo Deputado Cláudio Puty (PT-PA).  

Parecer do relator, Dep. Cláudio Puty, pela incompatibilidade e inadequação financeira e 
orçamentária. 

12/06/2013 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Aprovado por Unanimidade o Parecer.  

13/06/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  
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Parecer recebido para publicação.  

24/06/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Finanças e Tributação Publicado no DCD de 
25/06/2013, Letra B.  

25/06/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Sujeito a arquivamento, nos termos do art. 54, combinado com o § 4º do art. 58 do RICD. Prazo 
para apresentação de recurso, nos termos do § 1º do art. 58 do RICD (5 sessões ordinárias a partir 
de 26/06/2013). 

04/07/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Encerramento automático do Prazo de Recurso. Não foram apresentados recursos.  

05/07/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Arquivado nos termos do § 4º do artigo 58 do RICD (incompatibilidade e inadequação financeira e 
orçamentária). 
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PROJETO DE LEI, Nº 2.832 DE 2008 
Autor: Beto Faro - PT/PA 

 

Altera o Art. 3º da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996 e 
dá outras providências. 

 

O Congresso Nacional Decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei altera o Art. 3º, da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, com o objetivo de incluir entre 
os casos de isenção da incidência do ITR, imóveis rurais cujas explorações econômicas atendam aos 
interesses da preservação ambiental. 

Art. 2º O art. 3º, da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3º São isentos do imposto:  

III – os imóveis rurais: 

a) exclusivamente explorados sob sistemas orgânicos de 
produção agropecuária nos termos da Lei nº 10.831, de 23 de 
dezembro de 2003, observados os parâmetros de 
produtividade da terra nos termos do art. 6º, da Lei nº 8.629, de 
25 de fevereiro de 1993; 

b) classificados como médias propriedades na forma do art. 4º, 
inciso III, da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, 
explorados por sistemas de pluriatividades agropecuárias 
conforme especificação em Regulamento; 

c) adquiridos em áreas já desflorestadas da Amazônia Legal e 
que estejam cumprindo a função social da propriedade em 
consonância com o art. 186 da Constituição Federal e do art. 
9º, da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.” 

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

 

 

Justificativa: 
 

Com o presente projeto de Lei submetemos aos membros desta Casa, proposta de manejo de instrumentos 
econômicos, no caso, via o Imposto Territorial Rural - ITR, para as finalidades da gestão ambiental – ITR 
Ecológico. 

Em resumo, a propositura inclui entre os casos de isenção da incidência do ITR, já previstos em Lei, os 
imóveis rurais nas situações especificadas. 

É sabido que, conceitualmente, a execução do ITR deve mobilizar a dimensão fiscal do tributo para o 
alcance de propósitos da preservação ambiental e da democratização da terra. 

A proposição em tela está focalizada para o incentivo e a premiação de imóveis rurais cujas explorações 
contribuam para uma atividade agrícola ambientalmente mais amigável. A despeito do pequeno alcance da 
renúncia fiscal, o projeto, ademais de educativo para a adoção de uma nova política ambiental que 
transcenda os seus limites convencionais de comando e controle, mostra-se compatível com os esforços 
requeridos para o enfrentamento das previsões do processo de aquecimento global. 

Pelo projeto, passam a ser isentos do ITR: 

os imóveis rurais dedicados à agricultura agroecológica, nos termos da definição da Lei nº 10.831, de 23 de 
dezembro de 2003. Com esta medida pretende-se incentivar, não apenas sistemas de produção com nula 
ou residual utilização de insumos químicos e, assim, favorecendo a preservação ambiental, mas, também, o 
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consumo de alimentos mais saudáveis pela população; as médias propriedades exploradas através da 
diversidade de culturas e criatórios. Ao invés de punir os monocultivos, a opção do projeto é a de premiar os 
imóveis explorados de forma mais ajustadas aos imperativos da preservação da biodiversidade;e todos os 
imóveis rurais adquiridos em áreas já desflorestadas da Amazônia Legal, cujas explorações venham a 
atender aos requisitos da função social da propriedade. Enfatizando o benefício apenas para aqueles que 
adquiriram imóveis já devastados (não inclui os que devastaram), trata-se, neste caso, de contribuir, ainda 
que modestamente, para a preservação de uma região nevrálgica para as finalidades da reversão das 
ameaças do aquecimento global. 

Ante o exposto e apostando na relevância da proposição, contamos com o apoio dos membros deste 
parlamento para a sua aprovação. 

 

Sala das Sessões, em de fevereiro de 2008 

 

Deputado Beto Faro 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=383652 

Data de Apresentação : 19/02/2008  

Ementa : Altera o art. 3º da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996 e dá outras providências.  

Explicação da Ementa : Isenta da incidência do Imposto Territorial Rural, os imóveis rurais que explorem a 
agricultura agroecológica, as médias propriedades exploradas através da diversidade de culturas e 
criatórios e os imóveis em áreas desflorestadas da Amazônia Legal que atendam a função social da 
propriedade.  

Indexação: Alteração, lei federal, (ITR), isenção fiscal, imóvel rural, exclusividade, agricultura orgânica, 
média propriedade, preservação, biodiversidade, imóveis, área, Amazônia Legal, Região Amazônica, 
cumprimento, função social da propriedade. 

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

Regime de tramitação:  Ordinária  

 

 

Tramitação: 
 

05/03/2008 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA) 

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

09/07/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR) 
Aprovado o Parecer contra os votos dos Deputados Abelardo Lupion e Zonta.  

10/07/2008 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS) 

Recebimento pela CMADS.  

Obs.: o andamento da proposição fora desta Casa Legislativa não é tratado pelo sistema, devendo 
ser consultado nos órgãos respectivos. Andamento:   
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19/02/2008 - PLENÁRIO  (PLEN)  

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

05/03/2008 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

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

05/03/2008Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Encaminhamento de Despacho de Distribuição à CCP para publicação.  

06/03/2008 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD de 07/03/2008.  

07/03/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Recebimento pela CAPADR.  

14/03/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Duarte Nogueira (PSDB-SP)  

17/03/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 18/03/2008)  

27/03/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

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

27/5/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 1 CAPADR, pelo Dep. Duarte Nogueira   

27/05/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Parecer do Relator, Dep. Duarte Nogueira (PSDB-SP), pela aprovação, com emenda.   

08/07/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Adiada a votação em face do encerramento da Sessão.  

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

Aprovado o Parecer contra os votos dos Deputados Abelardo Lupion e Zonta.  

10/07/2008 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural  (CAPADR)  

Encaminhamento de Parecer à CCP para publicação.  

10/07/2008 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

10/07/2008 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Recebimento pela CMADS.  

25/06/2009 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 1 CMADS, pelo Dep. Valdir Colatto   

25/06/2009 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Parecer do Relator, Dep. Valdir Colatto (PMDB-SC), pela aprovação deste e da Emenda de Relator 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.   

15/07/2009 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Discutiu a Matéria o Dep. Marcos Montes (DEM-MG).  

15/07/2009 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  (CMADS)  

Aprovado por Unanimidade o Parecer.  
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24/07/2009 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

24/07/2009 - Comissão de Finanças e Tributação  (CFT)  

Recebimento pela CFT.  

03/08/2009 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável publicado no DCD 04 08 09 PAG 37679 COL 01, Letra B.  

12/08/2009 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Designado Relator, Dep. Leonardo Quintão (PMDB-MG)  

14/08/2009 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 17/08/2009)  

26/08/2009 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

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

19/08/2010 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CFT, pelo Deputado Leonardo Quintão (PMDB-MG).  

Parecer do relator, Dep. Leonardo Quintão, pela incompatibilidade e inadequação financeira e 
orçamentária do Projeto e da emenda da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural.  

17/11/2010 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - 11:00 Reunião Deliberativa Extraordinária  

Retirado de pauta em virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Guimarães.  

24/11/2010 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Retirado de pauta por 10 sessões em virtude da aprovação de requerimento do Deputado José 
Guimarães.  

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.  

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.  

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

Designado Relator, Dep. Márcio Reinaldo Moreira (PP-MG)  

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

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

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

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

05/06/2012 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Devolvida sem Manifestação.  

11/07/2012 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  
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Designado Relator, Dep. Genecias Noronha (PMDB-CE) 

21/03/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Redistribuição n. 7192/2013, pela Comissão de Integração 
Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, que: "Requer a revisão de despachos iniciais 
relacionados às matérias de competência da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento 
Regional e da Amazônia, no sentido de incluí-las para apreciação de mérito por esta comissão". 

04/06/2013 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Devolvida sem Manifestação. 

03/07/2013 - Comissão de Finanças e Tributação (CFT)  

Designado Relator, Dep. Jerônimo Goergen (PP-RS) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 679 DE 2011 
Autora: Ana Rita 

 

Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para instituir a 
Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, fica acrescida do seguinte artigo 21-A: 

“Art. 21-A. Fica criada a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico 
Natural, com o objetivo de estimular as pesquisas, a produção e o uso 
de agrotóxicos não sintéticos de origem natural. 

§ 1º São objetivos da Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico 
Natural: 

I - diminuir o uso de agrotóxicos de origem sintética; 

II - disponibilizar novas tecnologias ao produtor rural, a baixo custo e 
de fácil manuseio; 

III - obter produtos agrícolas mais saudáveis isentos de contaminação 
por agrotóxicos de origem sintética; 

IV - manter o equilíbrio da natureza, preservando a fauna e os 
mananciais de águas; 

V - aumentar a resistência de plantas e animais contra a ocorrência 
de pragas e doenças e diminuir os gastos com a condução das 
culturas e criações. 

§ 2º São considerados agrotóxicos não sintéticos de origem natural 
todos os produtos de origem não sintética que se enquadrem nos 
termos do inciso I do art. 2º desta Lei e que possuam as seguintes 
características: 

I – pouco ou não tóxicos ao homem; 

II - baixa agressividade à natureza; 

III - eficiência no combate e repelência a insetos, plantas infestantes e 
microrganismos nocivos; 

IV - não favorecer a ocorrência de formas de resistência de pragas e 
de microrganismos; 

V - custo reduzido para aquisição e emprego; 

VI - simplicidade de manejo e aplicação. 

§ 3º O Poder Público estimulará o financiamento de pesquisas 
científicas e tecnológicas para o desenvolvimento de agrotóxicos não 
sintéticos de origem natural, utilizando recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de que trata a Lei nº 
11.540, de 12 de novembro de 2007, e do Fundo Nacional de Meio 
Ambiente, de que trata a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, nos 
termos do regulamento. 

§ 4º O Poder Público financiará o estabelecimento de unidades 
industriais para a produção de agrotóxicos não sintéticos de origem 
natural através de linhas de crédito subsidiado, nos termos do 
regulamento. 
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§ 5º O Poder Público estimulará os produtores rurais a utilizarem 
agrotóxicos não sintéticos de origem natural através de linhas de 
crédito com taxas de juros menores, nos termos do regulamento.” 
(NR) 

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

 

 

Justificativa: 
 

Defensivos naturais também chamados defensivos alternativos ou biopesticidas se originam em materiais 
naturais, já existentes no ambiente, como plantas, microorganismos e animais. Normalmente são menos 
tóxicos e causam baixo impacto ambiental, por serem altamente específicos, decomporem-se rapidamente 
e não serem persistentes no meio ambiente. 

Podem ser usados para melhorar o transporte e a vida útil dos produtos agrícolas, e não deixam resíduos, 
abrindo portas para os mercados de exportação. Alguns são usados na produção orgânica, onde existem 
poucas opções tecnológicas. 

Os defensivos naturais, usados em combinação com defensivos sintéticos, têm demonstrado melhor 
eficiência, melhores rendimentos e aumento da lucratividade da lavoura. 

Como exemplos temos a vespa endoparasitóide Cotesia flavipes, que parasita a broca-da-cana-de-açúcar 
(Diatraea saccharalis), sendo usada em cerca de 3 milhões de hectares da cultura. O fungo Metarhizium 
anisopliae é utilizado na infecção e controle das cigarrinhas do gênero Mahanarva spp, também em cerca 
de 2 milhões de hectares da cana-de-açúcar. O Baculovirus anticarsia já é utilizado no controle da lagarta-
da-soja (Anticarsia gemmatalis), em 300 mil hectares da cultura. E a vespa do gênero Trichogramma spp já 
é utilizada no controle de lagartas que atacam 500 mil hectares das culturas da cana-de-açúcar, milho, e 
tomate. 

Estima-se que de 50.000 a 70.000 plantas medicinais e aromáticas são usadas no mundo, sendo que 3.000 
são comercializadas. Cerca de 3.000 espécies são utilizadas para produzir óleos essenciais (uso como 
aroma, sabor, desinfetantes, e com atividade inseticida e antimicrobiana, etc.) sendo que 300 espécies são 
commodities comercializadas no mercado global. 

A Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, conhecida como Lei dos Agrotóxicos, e o seu regulamento 
respectivo, o Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, não adota o termo “defensivo natural”, mais 
comumente utilizado na sociedade. O termo “agrotóxico” foi cunhado e adotado na legislação justamente 
por transmitir ao produtor menos informado a característica de periculosidade que alguns dos produtos 
carregam. Assim, mantivemos na Lei o uso termo “agrotóxico não sintético de origem natural”, por entender 
que a definição contida no seu art. 2º, já contempla o grupo de defensivos naturais, e que a adoção do 
termo “defensivos naturais” na Lei provocaria uma polêmica que prejudicaria a discussão da proposição que 
se apresenta. 

Os defensivos naturais têm tido significativa atenção por parte da comunidade científica. É digno de registro 
a realização do V Congresso Brasileiro de Defensivos Agrícolas Naturais – COBRADAN, de 24 a 26 de 
maio de 2011, pela Embrapa Meio Ambiente (Jaguariúna, SP), por meio do Fórum Permanente para 
Adequação Fitossanitária, e em parceria com a Fundação Arthur Bernardes – Funarbe, em Viçosa, MG. 
Vários trabalhos científicos foram apresentados nesse V Congresso. 

Entretanto, a agropecuária nacional se ressente de uma legislação ordinária que se preocupe com o 
incentivo ao desenvolvimento dessas tecnologias, sua produção em escala industrial e seu uso no meio 
rural. 

Os novos padrões de consumo de alimentos sem contaminantes exigem maior sustentabilidade dos 
processos produtivos e o uso de defensivos naturais. Além disso, endemias e problemas diversos de saúde 
pública e relacionados a desequilíbrios do meio ambiente podem ser sanados ou minimizados com o uso 
preferencial de defensivos naturais. A grande biodiversidade que caracteriza os nossos ecossistemas 
enseja a adoção de estímulos ao desenvolvimento científico e tecnológico de defensivos naturais, com 
todas as vantagens já mencionadas. 

Não basta, no entanto, desenvolver o produto. É necessário financiar a sua fabricação e o seu uso pelos 
produtores rurais ou outros usuários finais, o que demanda linhas de crédito específicas para o setor. 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 100 

Tais ações serão consubstanciadas nesse Projeto de Lei ao instituir a Política Nacional de Apoio ao 
Agrotóxico Natural, na Lei dos Agrotóxicos. A aprovação dessa Política pelos meus nobres pares exigirá a 
adoção de ações efetivas pelo Poder Executivo para o seu cumprimento, com resultados positivos para toda 
a sociedade. 

 

Sala das Sessões, 

Senadora Ana Rita 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=103225 

Data de Apresentação: 10/11/2011 

Ementa: Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, para instituir a Política Nacional de Apoio ao 
Agrotóxico Natural. 

Explicação da ementa:  Altera 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) para criar a Política Nacional de Apoio ao Agrotóxico Natural, com os objetivos de 
estimular as pesquisas, a produção e o uso de agrotóxicos não sintéticos de origem natural. Classifica, para 
os fins da lei, os agrotóxicos não sintéticos de origem natural. Dispõe que o Poder Público estimulará o 
financiamento de pesquisas cientificas e tecnológicas para o desenvolvimento de agrotóxicos não sintéticos 
por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico. Determina que o Poder Público 
financiará o estabelecimento de unidades industriais para a produção de agrotóxicos não sintéticos de 
origem natural através de linhas de crédito subsidiado e que estimulará os produtores rurais a utilizarem 
agrotóxicos não sintéticos de origem natural através de linhas de crédito com taxas de juros menores. 

Indexação: Alteração, Lei Dos Agrotóxicos, Criação, Politica Nacional, Agrotóxico, Defensivo Agrícola, 
Produto Natural, Pesquisa, Produção, Utilização, Objetivo, Incentivo, Produto Industrializado, Produto 
Químico, Redução, Custo, Contaminação, Preservação, Impacto Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, 
Manejo Ecológico, Poluição, Meio Ambiente, Praga, Doença, Toxicidade, (Fndct), Desenvolvimento 
Científico, Fundo Nacional Do Meio Ambiente, Financiamento, Poder Público, Subsídios, Crédito Industrial, 
Empresa Industrial, Regulamento. 

 

 

Tramitação: 
 

10/11/2011 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Ação: Este processo contém 08 (oito) folhas numeradas e rubricadas. 

10/11/2011 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 

Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de Agricultura e Reforma Agrária, cabendo à 
última a decisão terminativa. 
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A matéria poderá receber emendas por um período de cinco dias úteis perante a primeira 
Comissão, após sua publicação e distribuição em avulsos. 

11/11/2011 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 

Ação: Recebido na Comissão nesta data.  

Aguardando abertura do prazo para recebimento de emendas ao Projeto. 

14/11/2011 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Aberto prazo para apresentação de emendas. 

Primeiro dia: 14/11/2011 

Último dia: 21/11/2011 

07/12/2011 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Esgotado o prazo regimental sem a apresentação de emendas, a matéria aguarda 
designação de Relatoria. 

20/12/2011 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Projeto distribuído ao Senador Aníbal Diniz para relatar. 

17/04/2012 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Matéria devolvida pelo Relator, Senador Aníbal Diniz, com Relatório pela aprovação do 
Projeto. 

24/04/2012 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 

Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO 

Ação: Reunida a CMA na 17ª reunião ordinária de 24.04.2012, foi concedida vista do projeto ao 
Senador PEDRO TAQUES, nos termos do art. 132 do Regimento Interno do Senado Federal. 

30/04/2012 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Nesta data, é pedido reexame de Relatório, pelo Relator.  

Anexado Relatório. (fls 9 a 11) 

Matéria encaminhada ao Relator, Senador Aníbal Diniz. 

22/05/2012 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Devolvido pelo relator, Senador ANIBAL DINIZ, com novo relatório pela aprovação do projeto 
nos termos do substitutivo que apresenta. 

29/05/2012 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 

Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO 

Ação: Reunida a comissão, nesta data, é lido e aprovado o relatório do Senador Aníbal Diniz, que 
passa a constituir 

o Parecer da CMA, pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 - CMA (substitutivo). 

06/06/2012 - CMA - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 

Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO 

Ação: Juntado o Parecer da CMA e folha de assinaturas. (fls. 12 a 17) 

À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. 
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06/06/2012 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido nesta Comissão em 06/06/2012.  

Aguardando distribuição. 

04/07/2012 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Distribuído ao Senador Ivo Cassol, para relatar. 

13/09/2012 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Devolvido pelo relator, Senador Ivo Cassol, com relatório favorável na forma do substitutivo 
aprovado na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 
estando em condições de ser incluído em pauta. 

11/10/2012 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 24ª Reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, agendada para o dia 17/10/2012. 

17/10/2012 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Em 17/10/2012, a Matéria é retirada de Pauta, a pedido do Relator, para reexame. 

Ao Relator, Senador Ivo Cassol. 

04/12/2012 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Devolvido pelo relator, Senador Ivo Cassol, com relatório favorável, na forma do substitutivo 
oferecido, estando em condições de ser incluído em pauta. 

Anexado às fls. 18 a 20, o primeiro relatório oferecido. 

14/12/2012 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 34ª Reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, agendada para o dia 19/12/2012. 

19/12/2012 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO 

Ação: O Presidente da Comissão, Senador Eduardo Braga, em reunião realizada nesta data, 
designa relator ad hoc o Senador Cyro Miranda e, após a leitura do relatório, concede vista à 
Senadora Angela Portela, pelo prazo regimental de 5 (cinco) dias. 

08/03/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 2ª Reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e 

Informática, agendada para o dia 12/03/2013. 

12/03/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Em 12/03/2013, o Presidente da Comissão redistribuiu a matéria ao Senador Ivo Cassol, em 
razão do relator ad hoc, Senador Cyro Miranda, não mais pertencer aos quadros desta Comissão. 

Anexado às fls. 21 a 26, o relatório oferecido. 
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Ao relator, Senador Ivo Cassol, para reexame da matéria. 

07/05/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Devolvido pelo relator, Senador Ivo Cassol. 

A matéria se encontra em condições de ser incluída em pauta. 

31/05/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 14ª Reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, agendada para o dia 04/06/2013. 

04/06/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Reunida a Comissão em 04/06/2013, a deliberação da matéria foi adiada. 

06/06/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 16ª Reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática, agendada para o dia 11/06/2013. 

11/06/2013 - CCT - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 

Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO 

Ação: Em reunião, realizada nesta data, após a leitura do relatório, encerrada a discussão, 
colocada em votação, a Comissão aprova o relatório de autoria do Senador Ivo Cassol, que passa a 
constituir o Parecer da CCT, favorável ao Projeto, nos termos da emenda nº. 02 – CCT 
(Substitutivo). 

À CRA, para prosseguimento de sua tramitação. 

11/06/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Recebido na CRA nesta data. 

Matéria aguardando designação de relator. 

25/06/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária  

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Distribuído ao Senador Ivo Cassol para relatar. 

Encaminhado ao gabinete do Senador Ivo Cassol. 
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PROJETO DE LEI, Nº 2.539 DE 2011 
Autor: Penna - PV/SP 

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

 

O Congresso Nacional decreta:  

 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

No caso dos corantes artificiais, além da identificação obrigatória, atualmente o fabricante não pode utilizar 
mais do que três corantes por produto, embora não seja incomum no mercado produtos para o consumo de 
crianças com número de corantes superior ao permitido. 

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

CORANTE ORIGEM APLICAÇÃO EFEITOS ADVERSOS 

Amarelo 
Crepúsculo 

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

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

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

Azul Brilhante 
Sintetizado a partir 
da tinta do alcatrão 
de carvão 

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

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

Amaranto ou 
Vermelho 
Bordeaux 

Sintetizado a partir 
do alcatrão de 
carvão 

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

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

Vermelho  

Eritrosina 

Tinta do alcatrão de 
carvão 

Pós para gelatinas, 
laticínios, refrescos, 
geleias. 

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

Indigotina 
(azul escuro) 

Tinta do alcatrão de 
carvão 

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

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

Vermelho 
Ponceau 4R 

Tinta do alcatrão de 
carvão 

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

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

Amarelo 
Tartrazina 

Tinta do alcatrão de 
carvão 

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

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

Vermelho 40 
Sintetizado 
quimicamente 

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

Pode causar hiperatividade em 
crianças, eczema e dificuldades 
respiratórias. 

 

Recentemente, a questão dos corantes artificiais foi objeto de acalorados debates e de decisão judicial. 
Embora, o objeto da polemica estivesse concentrado nos efeitos nocivos do corante amarelo tartrazina, as 
discussões foram fundamentais para alertar a sociedade sobre os riscos do consumo de produtos contendo 
qualquer tipo de corante artificial.  

Como desdobramento desse processo, a ANVISA divulgou resolução que obriga a todos os produtos que 
contenha tartrazina a estampar, com destaque, o seguinte alerta: “Este produto contém o corante amarelo 
tartrazina que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em 
pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico”. 
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O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), um dos responsáveis na luta pelas restrições ao uso de 
corantes artificias, considera a medida positiva, mas insuficiente, por se preocupar apenas com um corante. 
Defende que o alerta sobre os efeitos adversos deveria ser obrigatório para qualquer tipo de corante e não 
apenas para a tartrazina, pela já conhecida realidade de que todos os corantes têm potencial de causar 
danos à saúde, como já apontado no quadro acima. 

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

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

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

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

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

 

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

 

Sala das Sessões, em de outubro de 2011.  

 

Deputado PENNA - PV/SP 

 

 

Informações complementares: 
 

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

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

Data de Apresentação: 19/10/2011 

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

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

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

Regime de Tramitação: Ordinária 

 

 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 107 

Tramitação: 
 

19/10/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

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

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

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

16/11/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de  

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio;  

Defesa do Consumidor e  

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

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

Regime de Tramitação: Ordinária 

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

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

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

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

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

Recebimento pela CDEIC.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18/09/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

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

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

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

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

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

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

Devolução à CCP  

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

Recebimento pela CMADS.  

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

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

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

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

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

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

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

Devolvida sem Manifestação.  

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

Designado Relator, Dep. Ricardo Tripoli (PSDB-SP)  

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

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

Parecer do Relator, Dep. Ricardo Tripoli (PSDB-SP), pela aprovação deste e da Emenda 1/2012 da 
CMADS, com emenda. 
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PROJETO DE LEI, Nº 6.448 DE 2009 
Autor: Sarney Filho - PV /MA 

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

 
O Congresso Nacional decreta: 

 

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

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

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

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

 

 

Justificativa: 
 

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

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

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

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

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=460563 

Data de Apresentação: 18/11/2009  
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Ementa: Acresce dispositivo na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispondo sobre a rotulagem de 
produtos alimentares.  

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

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

Regime de tramitação: Ordinária  

 

 

Tramitação: 
 

18/11/2009 - PLENÁRIO  (PLEN)  

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

26/11/2009 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

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

01/12/2009 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

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

03/12/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Recebimento pela CDEIC.  

04/03/2010 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

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

05/03/2010 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

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

18/03/2010 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

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

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

Devolvida sem Manifestação.   

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

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

15/03/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Apresentação do REQ 721/2011, pelo Dep. Sarney Filho, que solicita o desarquivamento de 
proposição.  

22/03/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Desarquivado nos termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o despacho exarado no 
REQ-721/2011. 

23/03/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

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

24/03/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Reabertura do Prazo para Emendas ao Projeto - Art. 166 do RICD (5 sessões ordinárias a partir de 
25/03/2011)   
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12/04/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

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

14/06/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) 

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

Parecer do Relator, Dep. Dr. Carlos Alberto (PMN-RJ), pela aprovação.   

27/06/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

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

30/06/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

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

Parecer do Relator, Dep. Dr. Carlos Alberto (PMN-RJ), pela aprovação. 

06/07/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Retirado de pauta, a requerimento do Deputado Renato Molling, por 3 reuniões da Comissão.  

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

Discutiram a Matéria: Dep. Dr. Carlos Alberto (PMN-RJ), Dep. Sarney Filho (PV-MA), Dep. 
Francisco Praciano (PT-AM), Dep. Luiz Alberto (PT-BA), Dep. Antonio Balhmann (PSB-CE), Dep. 
Miguel Corrêa (PT-MG), Dep. Ronaldo Zulke (PT-RS), Dep. Dr. Ubiali (PSB-SP) e Dep. João Maia 
(PR-RN). Retirado de pauta pelo Relator.  

25/08/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Dr. Ubiali (PSB-SP)  

 27/09/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 2 CDEIC, pelo Deputado Dr. Ubiali (PSB-SP). 

Parecer do Relator, Dep. Dr. Ubiali (PSB-SP), pela rejeição. 

05/10/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) - 09:30 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Discutiram a Matéria: Dep. Dr. Ubiali (PSB-SP), Dep. Valdivino de Oliveira (PSDB-GO) e Dep. João 
Maia (PR-RN). Vista ao Deputado Valdivino de Oliveira. 

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

Prazo de Vista Encerrado. 

19/10/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) - 09:00 Reunião 
Deliberativa Ordinária  

Discutiram a Matéria: Dep. Dr. Ubiali (PSB-SP) e Dep. Valdivino de Oliveira (PSDB-GO).  

Aprovado por Unanimidade o Parecer.   

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

Parecer recebido para publicação.  

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

Recebimento pela CDC.   

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

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio publicado no DCD de 27/10/11, Letra A.  

13/03/2012 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Designado Relator, Dep. Ricardo Izar (PSD-SP)  

14/03/2012 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 15/03/2012)   
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28/03/2012 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

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

06/12/2012 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CDC, pelo Deputado Ricardo Izar (PSD-SP). 

Parecer do Relator, Dep. Ricardo Izar (PSD-SP), pela aprovação deste, com emenda, e pela 
aprovação parcial da Emenda 1/2012 da CDC. 

20/03/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária 

Retirado de pauta pelo Relator.  

21/03/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Redistribuição n. 7203/2013, pelo Deputado Luis Carlos Heinze 
(PP-RS), que: "Requer a revisão do despacho aposto ao Projeto de Lei - PL - 6.448/2009, de forma 
a distribuí-lo à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
(CAPADR)".  

08/04/2013 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Indeferido o REQ n. 7.203/2013, conforme despacho de seguinte teor: "Indefiro o pedido contido no 
Requerimento n. 7.203/2013, eis que a matéria versada na proposição desborda do campo temático 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - CAPADR, 
delimitado no inciso I do art. 32 do RICD. Publique-se. Oficie-se." 

10/04/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária 

 Vista ao Deputado Aureo. 

16/04/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Prazo de Vista Encerrado 

23/04/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Apresentação do Voto em Separado n. 1 CDC, pelo Deputado Aureo (PRTB-RJ). 

24/04/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária 

Retirada de pauta em virtude do Relator estar em Missão Oficial. 

08/05/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária 

Retirado de pauta pedido do Relator. 

12/06/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 2 CDC, pelo Dep. Ricardo Izar  

Parecer do Relator, Dep. Ricardo Izar (PSD-SP), pela aprovação deste, com substitutivo, e pela 
rejeição da Emenda 1/2012 da CDC. 

12/06/2013 - Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) - 10:00 Reunião Deliberativa Ordinária 

Discutiram a Matéria: Dep. Aureo (PRTB-RJ), Dep. Reguffe (PDT-DF), Dep. Walter Ihoshi (PSD-SP) 
e Dep. Nelson Marchezan Junior (PSDB-RS).  

Aprovado o Parecer contra os votos dos Deputados José Carlos Araújo, Chico Lopes e Severino 
Ninho e absteve-se de votar o Deputado Nelson Marchezan Junior, apresentou voto em separado o 
Deputado Aureo. 

27/06/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação. 

03/07/2013 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

À SGM o Ofício 64/13 - CDC comunicando divergência de pareceres com relação a este. 

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor Publicado no DCD de 
04/07/2013, Letra B. 
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PROJETO DE LEI, Nº 7.407 DE 2006 
Autor: Carlos Souza - PP/AM  

 

Altera o art. 1° da Lei n° 5.709, de 7 de outubro d e 1971. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1o Esta Lei estende às posses de imóveis rurais por estrangeiros as restrições da Lei n° 5.709, d e 7 de 
outubro de 1971. 

Art. 2° Acrescente-se ao art. 1° da Lei n° 5.709, d e 7 de outubro de 1971, o seguinte § 3°: 

“§ 3°. À posse, precária ou permanente, ou a qualqu er título, de 
imóvel rural, por estrangeiro ou pessoa jurídica estrangeira, 
aplicam-se, igualmente, as restrições estabelecidas nesta lei. 

Art. 3° . Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação. 

 

 

Justificativa: 
 

A aquisição de terras por estrangeiros no País não é vedada pelo sistema legal vigente, mas sofre 
restrições e se submete a maior controle público. 

A Lei n° 5.709, de 7 de outubro de 1971, que regula  a aquisição de imóvel rural por estrangeiros, é omissa 
quanto à posse, que continua fora do controle estatal. No entanto, sabe-se que muitos imóveis rurais 
tornam-se de ocupação e posse permanente de estrangeiros - e a imprensa tem noticiado vários casos -, 
sem que o Estado brasileiro, através dos órgãos competentes, possa exercer efetivo controle sobre esses 
fatos. 

A proposição não trata de ocupações ilegais, pois, neste caso, já existem normas penais para coibi-las. 
Trata-se, na proposição, da hipótese amparada por nossa legislação, em que o legítimo proprietário cede a 

posse do imóvel rural para pessoas estrangeiras. Cria-se uma situação ambígua, em que, de fato, uma 
pessoa física ou jurídica estrangeira detém a posse e o uso do imóvel, enquanto, de direito, o domínio do 
imóvel é de uma pessoa física ou jurídica brasileira. 

Neste caso, entendemos que as restrições da Lei n° 5.709/71 devem ser aplicadas, não só para a hipótese 
de aquisição, mas, também, para a posse por estrangeiros. 

 

Sala das Sessões, em de de 2006. 

Deputado CARLOS SOUZA 

 

 

Informações complementares: 
 

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

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=332250  

Data de Apresentação : 02/08/2006 

Ementa:  Altera o art. 1º da Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971. 
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Explicação da Ementa: Estabelece que a posse precária ou permanente de imóvel rural por estrangeiros 
estará sujeita às restrições da legislação que trata da aquisição. 

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

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

02/08/2006 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei pelo Deputado Carlos Souza (PP-AM).  

11/08/2006 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de  

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e  

Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD) Proposição Sujeita à Apreciação 
Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: Ordinária  

Encaminhamento de Despacho de Distribuição à CCP para publicação.  

21/08/2006 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD de 22 08 06 PAG 40813 COL 02.  

22/08/2006 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Recebimento pela CAPADR.  

05/09/2006 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

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

06/09/2006 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 08/09/2006)  

10/10/2006 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

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

31/01/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno. 

DCD de 01 02 07 PÁG 338 COL 01. Suplemento A ao Nº 21.  

01/02/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Devolvida sem Manifestação.  

07/02/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apresentação do REQUERIMENTO N.º 108, DE 2007, pelo Deputado(a) Carlos Souza, que solicita 
o desarquivamento de proposição.  

22/03/2007 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Desarquivado nos termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o despacho exarado no 
REQ-108/2007. 

DCD 23 03 07 PAG 11938 COL 01.  

09/04/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Designado Relator, Dep. Dilceu Sperafico (PP-PR)  

10/04/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  
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Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 11/04/2007)  

18/04/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

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

28/06/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator, PRL 1 CAPADR, pelo Dep. Dilceu Sperafico  

Parecer do Relator, Dep. Dilceu Sperafico (PP-PR), pela aprovação, com emenda.  

17/10/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - 
10:00 Reunião Deliberativa Ordinária  

Aprovado por Unanimidade o Parecer  

18/10/2007 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Encaminhamento de Parecer à CCP para publicação.  

18/10/2007 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Recebimento pela CCJC.  

18/10/2007 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

23/10/2007 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural publicado no DCD de 24/10/07, PÁG 56891 COL 01, Letra A.  

02/07/2008 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Designado Relator, Dep. Leonardo Picciani (PMDB-RJ)  

03/07/2008 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 04/07/2008)  

17/07/2008 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

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

10/12/2008 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Devolvida sem Manifestação.  

11/12/2008 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

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

07/04/2009 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Devolvida sem Manifestação.  

08/04/2009 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Designado Relator, Dep. Bonifácio de Andrada (PSDB-MG)  

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.  

09/02/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apresentação do REQ 275/2011, pelo Dep. Carlos Souza, que solicita o desarquivamento de 
proposição. 

17/02/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Desarquivado nos termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o despacho exarado no 
REQ-275/2011.  

28/03/2011 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  
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Apresentação do Requerimento n. 2/2011, pelo Deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), que: 
"Requer seja solicitado à Presidência da Câmara dos Deputados novo despacho de distribuição ao 
PL nº 7.407, de 2006.".  

15/04/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Redistribuição n. 1338/2011, pela Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, que: "Requer novo despacho de distribuição ao Projeto de Lei nº 7.407, de 
2006, que 'Altera o art. 1º da Lei 5.709, de 7 de outubro de 1971.', para incluir a Comissão de 
Relações Exteriores e de Defesa Nacional". 

DCD do dia 16/04/11 PÁG 18214 COL 01.  

24/05/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Deferido o REQ 1338/11, conforme despacho do seguinte teor: "Defiro o Requerimento n. 1.338/11, 
nos termos do art. 141 do RICD, e revejo o despacho inicial aposto ao Projeto de Lei n. 7.40706, 
para incluir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN). Publique-se. Oficie-
se.  

Atualização do Despacho: À CREDN, CAPADR e CCJC (mérito e art. 54)]. 

[Atualização do Despacho: À CREDN, CAPADR e CCJC (mérito e art. 54)]. 

25/05/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Memorando n.º 213/2011 à CCJC solicitando a devolução deste em razão de redistribuição. 

10/06/2011 - Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)  

Devolução à CCP  

14/06/2011 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Recebimento pela CREDN.  

29/06/2011 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

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

30/06/2011 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Reabertura do Prazo para Emendas ao Projeto - Art. 166 do RICD (5 sessões ordinárias a partir de 
01/07/2011)  

13/07/2011 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

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

29/09/2011 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CREDN, pelo Deputado Antonio Carlos Mendes Thame 
(PSDB-SP).  

18/10/2011 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Apresentação do Requerimento n. 90/2011, pelo Deputado Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB-
SP), que: "sejam convidados os Excelentíssimos Senhores GUIDO MANTEGA, Ministro de Estado 
da Fazenda, e LUIS INÁCIO ADAMS, Advogado-Geral da União, para, em audiência pública, 
prestar esclarecimentos a respeito da situação atual do registro e da fiscalização da posse de terras 
por estrangeiros, nos limites do território brasileiro".  

19/10/2011 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

Aprovado requerimento do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame que sejam convidados os 
Excelentíssimos Senhores GUIDO MANTEGA, Ministro de Estado da Fazenda, e LUIS INÁCIO 
ADAMS, Advogado-Geral da União, para, em audiência pública, prestar esclarecimentos a respeito 
da situação atual do registro e da fiscalização da posse de terras por estrangeiros, nos limites do 
território brasileiro.  

08/03/2012 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

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

21/06/2012 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  
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Devolvida sem Manifestação.   

16/07/2012 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

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

25/06/2013 - Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)  

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

 
 


