EMENDA Nº 03– CCT (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 55, DE 2007
Altera os arts. 7º, 16 e 17 da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989,
para atualizar valores de multas e instituir mecanismo que permita a
rastreabilidade de agrotóxicos, seus componentes e afins.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 7º da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso V, no caput, e dos §§ 4º e 5º:
“Art. 7º ...........................................................................
.........................................................................................
V – código de barras ou mecanismo similar que contenha, no mínimo, a
identificação do produto, do país de origem, do fabricante ou importador, do número do
lote ou da partida e da validade do produto, bem como um sequencial que individualize
a embalagem.
.........................................................................................
§ 4º O número do código de barras ou mecanismo similar de que trata o inciso V
do caput deverá constar da discriminação do produto na nota fiscal emitida nas
operações de comercialização de agrotóxico, seus componentes e afins.
§ 5º O poder público fiscalizará a cadeia produtiva de agrotóxicos, seus
componentes e afins, por meio de registro eletrônico em bancos de dados integrados
que permitam rastrear o produto nas fases de fabricação ou importação, distribuição,
transporte, armazenamento, comercialização e retorno das embalagens.” (NR)

Art. 2º O art. 16 da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 16. O empregador, o profissional responsável ou o prestador de serviços
que deixar de promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente
estará sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.
§ 1º Em caso de culpa, a pena será de 1 (um) a 3 (três) anos de reclusão e multa.
§ 2º As multas a que se referem o caput e o § 1º são aquelas de que tratam os arts.
49 a 52 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.” (NR)

Art. 3º O art. 17 da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 17. .........................................................................
.........................................................................................
II – multa de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicável em dobro em caso de
reincidência, sucessivamente, quando se tratar de agricultor pessoa física, e de até R$
100.000,00 (cem mil reais), quando se tratar de pessoa jurídica ou responsável técnico.
..............................................................................” (NR)

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo único. O art. 1º desta Lei entra em vigor após decorridos cento e
oitenta dias de sua publicação.
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