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Dispõe sobre informações relativas ao prazo de
validade e modo de conservação, após abertas
às  embalagens,  dos  produtos  alimentares
artesanais  oferecidos  para  consumo  humano.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Todo produto alimentar fabricado de forma artesanal e ofertado para consumo, desde que possua um
prazo de validade específico, deve apresentar, obrigatoriamente, esse prazo destacado em rótulo visível e
legível.

§ 1º Os alimentos artesanais são aqueles produzidos em escalas reduzidas, com ingredientes naturais de
primeira linha e podem conter ou não receitas tradicionais de família.

§ 2º Rótulo, conforme definição da ANVISA “é toda inscrição, legenda e imagem ou, toda matéria descritiva
ou gráfica que esteja escrita, impressa, estampada, gravada ou colada sobre a embalagem do alimento.”

Art. 2º Além do rotulo com o prazo de validade expresso, o modo de conservação, após aberta a embalagem
do produto alimentar artesanal deverá  estar, da mesma forma, impresso.

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita os infratores às penalidades dispostas no art. 56 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, sem prejuízo de outras aplicáveis de acordo com a legislação em
vigor. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias de sua publicação oficial.

 

JUSTIFICATIVA

A rotulagem nutricional de alimentos remonta a 1945 com a criação da Comissão Nacional de Alimentação
(CNA), que tinha como objetivo avaliar os hábitos alimentares da população. Com o intuito inicial de melhorar
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a alimentação e atenuar a desnutrição no hemisfério sul, a rotulagem nutricional obrigatória passou a existir
no Brasil e se tornou parte do cotidiano brasileiro.

Atualmente, qualquer pessoa que queira vender alimentos ou bebidas (com algumas exceções) precisa estar
de acordo com estas legislações, que garantem a qualidade do produto final e visa o bem estar do
consumidor.

Excetuando as bebidas alcoólicas, as especiarias, sal de cozinha, água mineral, aditivos alimentares (como
flavorizantes), vinagres, café, ervas, frutas, carnes, ovos ou algum outro tipo de produto que tenha uma
embalagem menor que 100cm², a rotulagem é obrigatória.

Mesmo em casos onde a rotulagem nutricional é opcional, muitos estabelecimentos de varejo não aceitam
vender produtos de terceiros que não possuam as informações nutricionais, mesmo que, de acordo com a
legislação, elas não sejam necessárias.

De acordo com normas vigentes, um dos direitos básicos do consumidor é ser informado sobre a data de
fabricação, vencimento, riscos que o produto (alimentício, principalmente) pode oferecer, além das
informações gerais sobre o produto, como ingredientes, no caso dos alimentos, entre outros. Para a maioria
dos alimentos embalados, a rotulagem é o principal meio de comunicação pelo qual os fabricantes podem
informar os consumidores.

Para alguns produtos, há alguns fatores que influenciam a vida útil, como o manuseio e a forma de
conservação, exposição ao sol, refrigeração, temperatura adequada, consumo após aberto, etc. São poucos
os produtos alimentícios, como já dito,  que não necessitam ter a data de validade expressa por não serem
perecíveis ( sal, o vinagre e o açúcar, etc.).

Segundo a legislação brasileira, rótulo é toda inscrição apresentada na embalagem de um alimento, de forma
visual ou textual, aplicando-se a todo alimento embalado na ausência do cliente, destinado ao comércio
nacional ou internacional.  O principal objetivo da rotulagem de alimentos é assegurar a saúde do
consumidor. Ratifica-se, portanto, que é direito do consumidor receber informações corretas, claras e
precisas sobre o produto, escritas em língua portuguesa, apresentando suas características, quantidade,
composição, garantia, prazo de validade e origem, além dos riscos que possa representar à saúde.

O Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/1990 - prevê em seu Art. 31 a obrigatoriedade de constar,
dentre outras informações, a data de validade dos produtos: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou
serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre
suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem,
entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
(*grifei).

Além de referida norma, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução
259/2002, a qual aprova o “Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados” prevê, entre
outros pontos, a obrigatoriedade de constar a data de validade nos rótulos dos produtos embalados na
ausência do consumidor.

Também corrobora, neste sentido, a Instrução Normativa 22/2009 do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que no Art.17 assim disciplina: “Caso a superfície da embalagem não seja suficiente para
conter as informações obrigatórias de forma legível, o rótulo deverá apresentar, no mínimo, as seguintes
informações: o nome empresarial, a classificação do produto, o número do registro do produto e do
estabelecimento fabricante, a data da fabricação, a data do prazo de validade, o lote e restrição de uso
quando houver”. (*grifei).

Para não nos alongarmos, citamos, de forma objetiva, outros diplomas legais a serem observados com
relação à rotulagem de produtos alimentares ofertados e comercializados para consumo humano: – RDC
360/03 – REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE ROTULAGEM NUTRICIONAL DE ALIMENTOS EMBALADOS
– RDC 359/03 – REGULAMENTO TÉCNICO DE PORÇÕES DE ALIMENTOS EMBALADOS PARA FINS DE
ROTULAGEM NUTRICIONAL – RDC 26/2015 – ROTULAGEM OBRIGATÓRIA PARA ALIMENTOS QUE
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CAUSAM ALERGIAS ALIMENTARES.

Isto posto, discorrido sobre os direitos e garantias legais, entramos no mérito da questão aqui pretendida.
Alimentos artesanais são aqueles produzidos em escalas reduzidas, com ingredientes naturais de primeira
linha e podem conter ou não receitas tradicionais de família. 

“Alimentos artesanais estão em alta! Embora o artesanato não seja competitivo em termos econômicos,
trata-se de um modo de produção que contém algumas características bem valorizadas por um setor dos
consumidores. Apresentam qualidade superior aos produtos industrializados, pois cada produto possui sua
particularidade diferenciada e é exatamente este conceito que faz com que o artesanal seja sinônimo de algo
bem feito”. (https://foodsafetybrazil.org/rotulagem-nutricional-de-produtos-embalados/)

Ainda com relação aos alimentos artesanais, uma parcela da população tem dado preferência à aquisição
desses produtos ao invés dos industrializados, pois optaram por um estilo de vida diferenciado, por uma
alimentação com menos conservantes (ou isenta), com mais apelo nutricional, que trata do seu corpo com
mais carinho e atenção e estas pessoas buscam nos alimentos atributos culturais ou memórias afetivas.

Hodiernamente, é possível perceber um crescente e atraente mercado para as produções artesanais na
alimentação, livres de conservantes, com ingredientes muita vezes orgânicos e um cuidado maior no preparo.
Massas, pães, bolos e toda uma leva de produtos artesanais são encontrados facilmente, inclusive via
internet.

Em nosso Estado não é diferente, vários estabelecimentos que ofertam produtos alimentares, fabricados de
forma artesanal, estão abrindo as portas, porém, nem todos observam a necessidade de informar, em rótulos,
o prazo de validade e a forma de conservação de seus produtos.

A rotulagem, com o prazo de validade impresso deve ser vista não como algo custoso e trabalhoso, mas sim
como algo que tem o potencial de impulsionar as vendas e aumentar a confiabilidade de um produto. Afinal,
quando se trata de comida, todos só querem do bom e do melhor.

De que outra forma poderia garantir o melhor se não houvesse padrões para isso? Muitos casos de
intoxicação alimentar grave e até os mais leves podem ser evitados apenas com a obrigação de informar a
data de validade do produto e o modo de conservação após a abertura da embalagem, eis o nosso objetivo
Nobres Pares. 

Diante do principio de que o custo da prevenção é infinitamente menor que o custo da recuperação,
valorizando a informação como ferramenta para o exercício pleno da cidadania e em respeito à saúde plena
da nossa população e ainda, demonstrada a necessidade, a conveniência, a oportunidade e a relevância,
apresento o Projeto de Lei em epigrafe confiante que, após seu regular tramite, seja ao final aprovado.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Abril de 2019

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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