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I - Relâtório

A prcsente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos -

SSL no dia 0110612021, sendo colocada em primeira pauta no dia 09/06/2021, tendo seu devido
cumprimento no dia 16/06/2021 (fls. 02 e 05/verso).

Ato contínuo, no dia 24/0612021, a propositura foi encamiúada à Comissão de Indústda,

Comércio e Turismo que, pelo parecer encaÍtado nos autos (fls. 06 a 14), opinou pela aprovagão da

propositura, tendo esta sido aprovado em l o votação pelo Plenário de§ta Câsa de Leis no dia
0 6 I O4 I 2022 (Í1s. 7 4 / v er so).

O presente Projeto de Lei visa, em linhas gerais, determinar a obrigatoriedade do§ produtos

alimefltícios elabomdos sem adição de âçúcar, de glúten, lactose, componente sem origem animal,

em um mesmo locâl ou gôndola de forma destacada, nos mercados, supeÍnercados, hipermercados

e congêneres no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Em sua justificativa a Autora assim infoma:

"Á iniciativa da proposição advén de reclamações que alguns estabelecimentos da
copital não estão individualizando adequada eníe os produtos com reslríções

Ademais d presente lei rka benefrcíor e proleger os consumLlores que soJrem com

restrições alimenlares e lerl difculdade de localizar os produtos ptóptios de § as

dietas alimentares nos locais de venda.

I

P aÍ eçeÍ n.' 63 5 12022/ CCIR

Referente ao Projeto de Ler n." 421/2021 que "DETERMINA A
OBRIGATORIFDADE DF ACO|\4ODAÇÀO DOS PRODLTOS
ALIMENTiCIOS ELABORADOS SEM ADIÇÀO DE AÇÚCAR.
DE GLÚTEN, LACTOSE, COMPONENTE SEM ORIGEM
ANIMAL, EM UM MES\4O LOCAL OU CÓNDOLA DE FORMA
DESTACADA, NOS MERCADOS, SUPERMERCADOS,
HIPERMERCADOS E CONCÊ\ERES NO ÀMBITO DO TS IADO
DF, MATO GROSSO-".

Autora: Deputada Janainâ Riva.
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Atualmenle existem inúmeras legislações rigenles que devefi ser obse»odos paftt
Íacilitdf a qualidade da alimentdçào da: pessoas poriadoras de restiÇões,

"Podemos desÍacar a Portaria n' 27/1998, Íla Secrelarid de Vigilância SanilÍiria
do Mi istério da Saúde, que aprova o rcgulamenío técnico reíerente à ínÍornação
nutricional complemenlar; a Porlaria n' 29, da Ágêncid Nacional de Vigilôncia
Sanítória (ANVISA), que aprova o reí<ula ento técnico reíerente aos alimentos
para lns especiais; a Lei Fedeldl n' 10.674/2003, que obriga que nos produtos
ali rcnlícios conercializados seja iníornado sobre a presenÇct de glúlen co o

edida prc\,entila e de contole da doençd celíacd; e a Lei Federal n'11.
346/2006, que cria o Sisíemd Nacional de Segura ça Alínefiíat e Nulricional
SISAN para assegurar o direilo à alimentaÇão adequddo, efilre outras normat."

Nesle norte, palenle que fião se cabe mais a ,1ão observância pelos
estabelecímentos que olerecem ali eníação Para aqueles que sofrem e não podent

co sumb âli enlori com dçúcar, leite, glúlen, ou de origem animaL das respeclivds
legislações, dewndo os procluíos serem conserrddos de maneira índi'idualizâda e

com a devida iníormação pard que não haja dh'ídas enlre os consunidores.

Sendo dssim, .tpresenlo o rcÍerido Projeto de Leí ao íempo que conto cofi apoio
dos demais Pares para sud aprovação.".

Seguidamente, a segunda pauta foi cumprida no período do dia 13104/2022 a' 1110512022,

quando, então, a proposição recebeu encaminhamento para esta Comissão de Constituição, Justiça e

Redação CCJR no dia 16/05/2022 (fls.14/verso).

No âmbito desta Comissão esgotado o prazo regimental, não foram aprcsentadas emendas

e/ou substitutivos, estando, portanto, o projeto de lei em questão, apto para análise e parecer quanto

ao aspecto constitucional, legal ejuddico.

E o relalório.

lI - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o artigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grcsso e artigo 369, inciso I, alínea "a", do Regimento Intemo
desta Casâ de Leis, opinar quanto âo aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação da Casa.

Preliminarmente, é opofiuno esclarecer, que o procedimento de análise prévia de

constitucionalidade estruturada no âmbito da produção legislativa estadual busca examinar a

juridicidade, a legalidade e a constitucionalidade do projeto de lei sob três aspectos: lo) a matéria

Av. André Antônio Massi, n.'0ó, Setor A CPA-CEP:78049901 -Cuiabá MT. (Is)



EsraDo DE Maro GRosso

AssEMBrEra LEGrsLATrva Do EsraDo DE MATo GRosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo CC.,R

Comissào de Constituição,lustiça e Rêdâção

legislativa proposta deve se encontrar dentre âquelas autorizadas pela Constituição Federal aos
Estados-Membros; 2") deve ser observada a rígida regra de iniciativa da propositura disciplinada
pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual e pelo Regimento Intemo da ALMT;3ô) a
proposituiâ deve estar em consonância com os princípios e regras estabelecidas pela ordem jurídica
constitucional.

Conforme ressaltado anteriormente o presente projeto de lei objetiva determinar a

obrigatoriedade dos produtos alimentícios elaborados sem adição de açúcar, de glúter, lactose,
componente sem origem animal, em uD1 meslro local ou gôndola de foma destâcâda, nos
mercados, superrnercados, hipermercados e congêneres no âmbito do Estado de Mato Grosso, nos
seguintes telmos:

"Arl- 1'Os mercados, supe fierc.tdos, hipermercados e congêneres er/1 atil)idade
no Estado de Maio Gtosso, dererão iníormar aos seus consumidores, em um

mesmo local ou gôndola os produlos dli enlícios elaborados cont restrições
alinenícnes, sen adição de açúcar, glúten, laclore, oü sem origem animal, pdra
atender ítos consumidores com doenÇa celíaca, diabeles, inloleru les d lacíose e

§1'- Ás rcíeidas mercadorias deverão ser expostas inJormando o prazo de

validade e evenÍ al promoção;

§2r Os produtos pocletão ser setorizados dentro do eslabelecimento, sendo
separados lsica le te, desde que sejam separados dos demdis e exposÍos com d
devida sínalízaÇdo, tendo indicadorcs laíerais e íroniais de Íácil risualizaçao e

entendímento pe los consumidores.

Att- 2'- Efitende-se por produtos para celíacos, diabéticos, intolerantes a laclose e

prodaíos sen origem ani al:

I - produtos alímenlícios para pessods com doença celíaca: são aqueles que na
sua composíçao natural conterio o glúlen, mas que íorufi r odilcados com a
substituição dessa subsíáncid pot oüua que não pro|oque reaçãc, e pessocts com

a doença celídca ou com baíxa lolelância ao glúten;

pro.httos alinentícios pard pessoaÍ com diabetes: são os alímenlos ptoduzidos
industialmente sem a adição de açúcar. A rotulagem dos produtos expostos deve

iníormar que eles nào coníêm aÇúcar, seja en .forma íexlual ou na labela
nuíricional, isso porque ne lodos os produtos diel são isentos de açúcar. Neste

rol, não serão co siderados os alimentos denominados líghí e os coit baixo íeor de

III produtos alimeníícios para pessotls com intoleráncia ou alerSía à laclose: rão
aqueles que na sua composiÇão natutdl conleriam lactose, fias que íoram
moclificados para ettraír esse componente do alinenlo. Fazern parle deste grtpo, o

i,!ccJR
as la
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leite e seus derit'ddos, incluifido os seüs Jubptodutos, taís como os gelados
comeslír'eis, preparctdos em pó, enÍre outros. A rotulctgem dos produíos exposíos
deve injormar que eles não cofilêfi ou são isentos de laclose.

IV produb:t alímenlícios para pessoas regetarianas: são aqueles que não
conlenham nd sud composiÇão carnes, o1)os, mel leite e seus derivados, sendo
composlos unicamenle por produlos de origem wgeíal. Fazem patte desle gtupo,
leites wgelais, ceruais integrais, grãos co, o a quinoa e a soja, semenles como a
chia, linhaÇa e o gergelim, entre oulros."

Arí. 3" O descunprímenío desta lei acarretarà ao ififaíor as penaliddder previstos
no artigo 56 da Lei Íederal n" 8.078, de 1l de setembro de 1990 - Códígo de

Deíesa do Consumidor, aplicá,"eis najorna de seus afligos 57 a 60.

Arl. 4' O CheÍe do Poder Execulíro ica autorizado a praticar alos que

regulamentem essa Lei, de acordo com a Emenda Constitucional Esladual n" 19,

de 1l de dezenbro de 2001.

Art 5" Esía Lei entra em rígot na daía de sua publicação. ".

No que diz respeito à inconstitucionalidade formal orgânica, verifica-se a inserçâo da
propositua na competência legislativa concorrente entre â União, aos Estados e o Distrito Federal,
para legislar sobre proteção e defesa da saúde, bem como de proteção ao consumidor, nos termos do
artigo 24, incisos V, Vlll e XII da Constituição Federal, veràis:

"Art.21. Compete à lJnião, aos Eslados e ao Distrilo Federul legislar
conc orre n t e me n le so hre :
(...)
V-produçãoegg!§y!!!g
(..)
V] - t9!p9!&U!!!!!9-t9!-4!!.q ao meio ambiente, gg-g9y;y4!1!91, a bens e
díreilos de wlor artíslíco, esíélico, hislórico, lurístico e paisagíslico;
(...)
XII - previdência social, protecão e .lefesa da saúde:
(...)

§ 1'No ânbito da legisl.tçtio concorreníe, a compelêficia dd União limitar-se-á a
e s tabe le cer nor mas ge ra is.

§ 2" A competência da União para legislar sobre normds Serais não exclui o
conpetência suplemenlat dos Estddos.

§ 3" Inexistindo lei íecletul soble normas gerdis, os Estarlos exercerão d
compelêncía legislalirÍt plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4" A supeneniêncid .le leiÍeclerdl sobre normas gerais suspende ct elcácia da lei
estadual, no que lhe for contftirio.".
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Nesse sentido, a competência dos Estados é suplementat cabendo a União à edição de
noÍnas gerais, sendo que, na inexistência de lei federal sobre nolmâs gemis, os Estados podem
exercer a sua competência plena, para atender suas peculiaridades regionais.

Dente as nomas gerais, podemos citar a Lei n." 8.080 d€ 19 de setembro de 1990,
conhecida com Lei Orgânica da Sâúde, que, no seu §1 do artigo 2o, estabelece a saúde como um
direito de ordem fundamental, devendo o estado prover as condições indispensávcis ao seu pleno
exercício, garantindo o acesso universal e igualitário a todos, veró,J:

"Art. 2' A saúde é um díreito Íundame tal do ser humdno, deverrdo o Esldtlo
prowr as cotltliçiies i dispensáwis ao seu pleno exercício.

§ 1" O de.rer do Eslado de garanth d saúde consisle na Íorm lação e execuçõo de
políticas econômícas e:ociais qüe t'isem à redução de riscos de doenças e de

outros agravos e üo estabelecí enlo de condíções q e assegurem aces§o unitersal
e igualilário às acões e aos servicos oara a sua Drcmoctío. Droleciío e
recuDeraeiio, " .

Já em relação à temática do consumidor, a noma geral que trata do assunto é o Código de
Defesa do Consumidor (Lei Federal n.'8.078/1990). A propositura estaria suplementando a noma
geral, denho dos limites estabelecidos no §2" do âúigo 24 da Constituição da República, uma vez
que o CDC estabelece o direito a informação como direito básico do consumidor. Vejamos:

Art. 6'São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a infomacão adeo adi e clota sobre os diferentes Dtutlulos e seflicos. com
esrrecificacão cofiefu de ouahtidode. coracleríslicali. conlúosiclio, daalidode.
Itiúutos ittcidefites e orcco. bem como lrobrc os fiscos oue opresenlem; (Redaçào

dada pela Lei n" I2.741 , de 2012) (e!!fu§-49§§9)

Logo, a prcpositura está ern linha e em confoÍmidade com a legislação federal soble
norrnas gerais, restaÍldo patente à competência legislativa suplementâr para tratar da matéria, não,

havendo, ern que se falar, em vício de inconstitucionalidade formal orgânica, confome prevê o
artigo 24, incisos V e XII, § 2", da CRFB/8s.

Por sua vez, em relação à iniciativa de Lei, a Constituição Federal, bem com a Constituição
Estadual, estabelecem o pdncípio da separação dos Podetes, que asseguram a independência e

harmonia entue os Poderes Constituidos, respectivamente previstos no artigo 2' da CF e artigo 9' da

CE/MT. Com efeito, neúum dos Poderes (Executivo Legislativo e Judiciário), pode irterferir nas

competências e atribuições de cada um, sob pena, de violação do princípio Constitucional da

separação dos Poderes.

Desta forma, o artigo 61 dâ Constituição Federal, estabelece âs disposições relativas cuja

competência é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, que, em razão do princípio
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da simetria, deve ser observado no âmbito estaduâI, sendo expressamente previsto no anigo 39 da
Constituição Estadual.

No caso em apreço, entend€mos que o pÍojeto de lei, não incorre em vício
inconstitucionalidade formal, por reserva de iniciatiya, uma v€z que o projeto não cria ou alt€ra a

estnrtura ou interfere na atribuição do Poder Executivo, nem tlata sobre regime jurídico dos
servidores públicos, sendo, desta forma, prerrogativa do Parlamento de deflâgrar o processo
legislativo, conforme dispõe o artigo 6l da Constituição Federal:

Att. 6l. A iniciativd das leis complemenlares e ordinárías cabe d qualquer membro
ou Cofiirisão da Cômaru dos Depulados, do Senado Federul ou do Congresso
NacíonaL ao Preside te da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores, ao Procwaclor-Geral da Repúblicd e dos cídadaos, nttíorma
e nos cdsos previstos nesta Conslíiuíção,

Esse dispositivo, que, em razão do princípio da simetria, deve ser observado no âmbito
estadual, e, aqui no Estado de Mato Grosso, a Constituição o reproduziu em seu artigo 39:

At'í. 39 A ínici(itiva dar leís co ple enlares e ordinárias cabe a qualquer membro
ou Comissão da Ássenbleia Legislativa, ao Govemddor do Estado, ao Tribunal de

Jusíiça, à Procwadotia Geral de Justiça e aos cidadaos, na;forma e nos casos

prc\, is los fi es b C o n s t itu ição.

A Carta Estadual detemina ainda que cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as

matérias de competência do Estado, conforme dispõe seu artigo 25:

Arl. 25 Cabe à Assembleia Legislaíiltt, com a sanÇão do Governador do Eslado,

ão exigída esta para o esPecifcdclo no art. 26, díspor sobre lodas as mat+ias de

conpelêncid do Eslado, e speciahnenle :

Em relação à constitucionalidade material, a efetiva implementação da prcpositura, realça

uma função já típica do Estado, eis que trata de uma medida preventiva de saúde pública,
resguardândo, desta foma, o direito a saúde, previsto no artigos 196"1 da CF, que impôem ao Poder

Público a satisfação de um dever de prestação positiva destinado â todos os entes políticos que

compôem a organização federativa do Estado Brasileiro.

Ademais, o pÍojeto de Lei efetivâ um dircito fundamental expresso no artigo 5o, inciso
XXXll, da Constituição da República.2

I Art. t96. @, qârrntido mediântc polilicâs sociais e econômicâs ou€

visem à reducâo do risco de doeÍca e de outros agravos € âo acesso univercal e iguâlitário à§ açôes e serviços para suâ

promoção, proteção e recuperação.

'? 
Art. 51.--):

(...)
XXXII ' o Estâdo promoverá. nâ forma dâ lei. â d€Íe§â do consumidor; 

ó
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Dessa forma, não se vislumbra violação âos textos das Constituições Federal ou Estadual,

havendo compatibilidade entre os preceitos da proposigão e as norÍnas e priflcípios das

Constituições Federal e Estadual.

Portanto, não vislumbramos questões constitucionais e legais que sejam óbice para a

aprovação do presente projeto de lei.

É o parecer.

III - Voto do (a) Relator (a)

Pelas razões expostas, voto íavorável à aprovação do Projeto de Lei n." 427/2021, de

autoria da Deputada Janaina Riva.

sala das comissões, e. -\2 o"OT a" rorr.

IV - Fichâ de Votação

t

Proi deLel n.' 42112021 PaÍecet n." 63512022

Reunião da Comissão em

Voto Relator (a

Pelas razões expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n.'421/2021, de autoria da

Deputada Janaina Riva.

Posição na Comissão Identifi caÇão do Deputado

Relator ía)

I

M".brll G):rc G-.,T,r^ Rú
íN$*K In.cr* o ll,.,wrO-tr \\
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Fls

Reunião 23i Reunião Extraordinária Híbrida
Dâtâ t2lo7l2o22 Horário 08h00min
Proposição Proieto de Lei ne 421/2021
Autor {ã) Deputãdã Jãnaínâ Riva

Membros Íitulãrês Sim Não Abstenção

Deputado Dilmar Dal Bosco
Presidentê

x D tr tr x tr
Deputado sebastião Rezende
Vicê-Prêsidente

tr tr tr tr tr tr
Deputado Dr. Eugênio tr x tr x ! !
Deputado Delegado Claudinei tr x tr tr a .
Deputado Max Russi x tr tr tr x !

Membros Suplentes

Deputado Carlos Avallone tr tr tr tr ! tr
Deputado Xuxu OalMolin tr ! E tr ! !
Deputado Fâissel ! tr tr tr tr tr
Deputada Jânainâ Riva tr ! tr tr ! !
Deputedo Dr. Gimenez tr tr tr tr ! !

SOMA TOTAT 1 3 0

cERTlFlco: Mâtéria relatada pelo Deputado Dr. Eugênio com parecer FAVORAVEL. Parecer
derrubado pela maiorla dos votos, aprovado com parecer coNTRÁRlo.
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