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Referente Projeto de Lei (PL) no 42112021 que "Determina a
obrigatoriedade de acomodação dos produtos alimentícios
elaborados sem adição de açúcar, de glúten, lactose, componente
sem origem animal, em um mesmo local ou gôndola de forma
destacada, nos mercados, supermercados, hipermercados e
congêneres no âmbito do Estado de Mato Grosso".

Autor: Deputado JANAINA RIVA.
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l- Relatório

A iniciativa em epígrafe, após ter sido recebida e registrada pela Secretaria de

Serviços Legislativos no dia 0110612021, foi colocada em pauta no dia 0910612021, tendo o

seu devido cumprimento em 1610012021, sendo encaminhada ao Núcleo Ambiental e

Desenvolvimento Econômico, vinculado a Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora no dia

2310612021, recebida no dia 2410612021, o qual direcionou à Comissão de lndústria,

Comércio e Turismo, para emissão de parecer quanto ao mérito.

Submete-se a esta Comissão, o Projeto de Lei no 42112021, de autoria da

Deputada Estadual Janaina Riva. No âmbito desta Comissão, esgotado o prazo

regimental, não foram apresentadas emendas ou substitutivo.

A referida propositura "Determina a obrigatoriedade de acomodação dos

produtos alimentícios elaborados sem adição de açúcar, de glúten, lactose, componente

sem origem animal, em um mesmo local ou gôndola de forma destacada, nos mercados,

supermercados, hipermercados e congêneres no âmbito do Estado de Mato Grosso".
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Art. 10 Os mercados, supermercados, hipermercados e

congêneres em atividade no Estado de Mato Grosso, deverão

informar aos seus consumidores, em um mesmo local ou

gôndola os produtos alimentícios elaborados com

restrições alimentares, sem adição de açúcar, glúten,

lactose, ou sem origem animal, para atender aos

consumidores com doença celíaca, diabetes, intolerantes a

lactose e vegetarianos.

§1o - As referidas mercadorias deverão ser expostas

informando o prazo de validade e eventual promoção;

§2o- Os produtos poderão ser setorizados dentro do

estabelecimento, sendo separados fisicamente, desde que

sejam separados dos demais e expostos com a devida

sinalização, tendo indicadores laterais e frontais de fácil

visualização e entendimento pelos consumidores.

Segue os artigos 20, que conceitua os produtos que são destinados para

celíacos, diabéticos, intolerantes à lactose e produtos sem origem animal. Vejamos:

Art. 20 - Entende-se por produtos para celíacos, diabéticos,

intolerantes a lactose e produtos sem origem animal:

I - produtos alimentícios para pessoas com doença ce!íaca:

são aqueles que na sua composição natural conteriam o glúten,

mas que foram modificados com a substituição dessa substância

por outra que não provoque reação em pessoas com a doença

celíaca ou com baixa tolerância ao glúten;

ll - produtos alimentícios para pêssoas com diabetes: são os

alimentos produzidos industrialmente sem a adição de açúcar. A

rotulagem dos produtos expostos deve informar que eles não

contêm açúcar, seja em forma textual ou na tabela nutricional,

isso porque nem todos os produtos diet são isentos de açúcar.

Neste rol, não serão considerados os alimentos denominados

light e os com baixo teor de açúcar;

lll - produtos alimentícios para pessoas com intolerância ou

alergia à lactose: são aqueles que na sua composição natural

conteriam lactose, mas que foram modificados para extrair esseffou'rr%
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componente do alimento. Fazem parte deste grupo, o leite e

seus derivados, incluindo os seus subprodutos, tais como os

gelados comestíveis, preparados em pó, entre outros. A
rotulagem dos produtos expostos deve informar que eles não

contêm ou são isentos de lactose.

lV - produtos alimentícios para pessoas vegetarianas: são

aqueles que não contenham na sua composição carnes, ovos,

mel, leite e seus derivados, sendo compostos unicamente por

produtos de origem vegetal. "Fazem parte deste grupo, leites

^ 
vegetais, cereais integrais, grãos como a quinoa e a soja,

sementes como a chia, linhaça e o gergelim, entre outros.".

Estabelece o artigo 3o que o descumprimento da lei acarretará ao infrator as

penalidades previstas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor.

Em sua justificativa nas fls. 03 e 04, a autora argumenta:

"A iniciativa da proposição advém de reclamações que alguns
estabelecimentos da capital não estão individualizando
adequadamente os produtos com restrições alimentares. Ademais a
presente lei visa beneficiar e proteger os consumidores que sofrem
com restrições alimentares e tem dificuldade de localizar os produtos
próprios de suas dietas alimentares nos locais de venda. Atualmente
existem inúmeras legislações vigentes que devem ser observados para
facilitar a qualidade da alimentação das pessoas portadoras de
restrições, vejamos: "Podemos destacar a Portaria no 2711998, da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que aprova o
regulamento técnico referente à informação nutricional com plementar;
a Portaria no 29, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),
que aprova o regulamento técnico referente aos alimentos para fins
especiais; a Lei Federal no 10.67412003, que obriga que nos produtos
alimentícios comercializados seja informado sobre a presença de
glúten como medida preventiva e de controle da doença celíaca; e a
Lei Federal no 11. 34612006, que cria o Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN para assegurar o direito à
alimentação adequada, entre outras normas." Neste norte, patente que
não se cabe mais a não observância pelos estabelecimentos que
oferecem alimentação para aqueles que sofrem e não podem consumir
alimentos com açúcar, leite, glúten, ou de origem animal, das
respectivas legislações, devendo os produtos serem conservados de
maneira individualizada e com a devida informação para que não haja
dúvidas entre os consumidores. Sendo assim, apresento o referido
Projeto de Lei ao tempo que conto com apoio dos demais Pares para
sua aprovação".
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É o relatório.
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ll - Análise

Cabe a esta Comissão, dar parecer a todos os projetos que abordem os temas

contidos no Art, 369, inciso V, alíneas "a" a "Q", do Regimento lnterno.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento lnterno

prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate especificamente do

tema abordado, se confirmada o projeto será arquivado. No segundo a existência de

projetos semelhantes tramitando, se houver, a propositura deverá ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na internet ou intranet (controle de

proposições) da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sobre o assunto, não

foi encontrada nenhuma propositura igual ou semelhante ao tema, o que significa a

inexistência de obstáculo regimental ao prosseguimento da proposta de lei.

Desse modo, tal propositura preenche os requisitos necessários para análise de

mérito por esta Comissão.

No tocante à análise por mérito, a proposição deve ser avaliada sob três

enfoques: oportunidade, conveniência e relevância social. Nesse sentido, podemos afirmar

que a iniciativa está em consenso com estes pressupostos.

Passemos a análise dos requisitos necessários e inerentes ao caso.

A sociedade contemporânea é caracterizada pela sua pluralidade e liberdade

de escolha. O sistema capitalista estabelece a massificação do consumo de produtos e

serviços ao mesmo tempo em que individualiza o consumo a ponto de o indivíduo com

toda sua complexidade psicossocial e econômica, poder se definir e estabelecer seu papel

social a partir daquilo que ete consome ou deixa de consumirl.

br/ppgdirlarticlelview/65654http:/lwww.mpsp.mp.brlportaVpagelportaVdocumentacao_e_divulgacao/doc
li_servicoslrodutos/biblijnformativo/bibli inl2006/Rev-Cad-PPGD-UFRGS_v.11_n.3.l2.pdf
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Com o avanço científico e a facilitação do acesso à informação, muitos

indivíduos passaram a se definir a partir da sua dieta alimentar, as motivações para que se

adote o estilo com padrões alimentares diferenciados são variadas: desde as

recomendações médicas e nutricionais, como é nos casos dos celíacos, diabéticos,

intolerantes e alérgicos, passando pela comoção com a questão dos maus tratos aos

animais, até questões e causas espirituais e religiosas,

Uma parcela considerável de brasileiros convive com restrições alimentares,

seja por necessidade ou por estilo de vida. A Doença celíaca afeta em torno de 2 milhões

de pessoas no Brasil2, cerca de 16,8 milhões de pessoas são diagnosticadas com

diabetes3,estima-se que o percentual de pessoas que possuem algum tipo de alergia

alimentar seja aproximadamente de 6% em menores de três anos, e de 3,5% em adultos,

desses incidência de alergia às proteínas do leite de vaca é de 2,2o/o4, quase 30 milhões

de brasileiros que se declaram vegetarianoss.

Em consonância com as informações expostas, o Direito das Relações de

Consumo reconhece através de garantias legais vários grupos humanos com demandas

diferentes. Estas garantias são concedidas a partir do conceito de vulnerabilidade do

consumidor, que decorre da percepção de que a relação de consumo é uma relação entre

partes com forças desiguais: o consumidor e o fornecedor, sendo o primeiro, em regra, a

parte mais frágil da relação, e, portanto, mais vulnerável.

A Lei Federal no 8.078 de 11 de setembro de 1990 - Codigo de Defesa do

Consumidor trata em seus artigos 60, inciso lll, e art.31, sobre o direito à informação,

conforme segue:

Art. 60 São direitos básicos do consumidor:

lll - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e

serviços, com especificação correta de quantidade, características,

://conselho.saude.gov.brlultimas_noticias/2013/05_maio_14_fenacelbra.html
.diabetes.org.brlprofissionais/images/SBD-_Dados_Epidemiologicos_do_Diabetes_-_High_Fidelity.pdf

. svb. org.brlvegetarianismo 1 /mercado-vegetariano
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composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre

os riscos que apresentem;

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.

Uma das maneiras de satisfazer o direito do consumido e fornecer a informação

correta e adequada acerca do produto, a mais importante é sem dúvida o rótulo, já que

este constitui o primeiro elo entre o consumidor e o produto a ser adquirido, especialmente

em se tratando de produtos alimentícios. A rotulagem de produtos no Brasil vem evoluindo

a partir de uma demanda social pela informação cada vez maior em relação aos bens de

consumo alimentícios. Resoluções da ANVISA, como as RDCs no 26 e 3606- surgem para

a regulamentação de mais informações nos rótulos, como por exemplo, informações

nutricionais.

Quanto a proposta analisada, percebe-se, que esta trata de maneira oportuna,

do acesso à informação aos consumidores de alimentos elaborados sem adição de açúcar,

de glúten, lactose, componente sem origem animal, em consonância com os programas de

incentivo nacionais, visa facilitar que estes sejam identificados e localizados nos

estabelecimentos comerciais evitando enganos, de modo a beneficiar e proteger os

consumidores que sofrem com restrições alimentares.

Sendo assim, evidencia-se a grande relevância do Projeto apresentado, o qual

ao acomodar os produtos alimentícios em um mesmo local ou gôndola de forma

destacada, beneficiará e garantirá mais segurança aos consumidores que possuem

restrições alimentares. A criação de políticas públicas como esta demonstra a valorização
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3 60-de-23-de-dezembro-de-2003.pdf
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do consumidor, e a preocupação com

aos tempos e à dinâmica das relações

suas vulnerabilidades, uma adequação necessária

humanas.

Pelas razões expostas, o voto é pela APRovAÇÃo do projeto de Lei n.o

42112021, de autoria da Deputada JANAINA RIVA.

É o parecer.
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lll - Voto do Relator:

Referente o Projeto de Lei no 42112021, que "Determina a obrigatoriedade de

acomodação dos produtos alimentícios elaborados sem adição de açúcar, de glúten,

lactose, componente sem origem animal, em um mesmo local ou gôndola de forma

destacada, nos mercados, supermercados, hipermercados e congêneres no âmbito do

Estado de Mato Grosso".

^ 
Evidencia-se a grande relevância do Projeto apresentado, o qual ao acomodar

os produtos alimentícios em um mesmo local ou gôndola de forma destacada, facilitará a

localização e identificação dos produtos, e garantirá mais segurança aos consumidores

que possuem restrições alimentares. A criação de políticas públicas como esta demonstra

a valorização do consumidor, e a preocupação com suas vulnerabilidades, uma adequação

necessária aos tempos e à dinâmica das relações humanas.

Pelas razões expostas, o voto é pela APROVAçÃO do Projeto de Lei n.o

42112021, de autoria da Deputada JANAINA RIVA.

Sala das Comissões, em O\ oe jty«ü'cl de 2021.
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rv - FtcHA DE VOTAÇÃO
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Projeto de Lei n.o 42112021 Parecer no 01512021 - O.S. no O01Os

ReuniãodaComissãoem: i - I ..' I ,

Presidente: Deputado Estadual Allan Kardec
Relator: çrl À.lkm \d.L.,.,,!p-{,
VOTO DO REi.ATOR

-.)

Pelas razões expostas, o voto é pela APROVAçÃO do Projeto de Lei n.o 421t2021, de
autoria da Deputada JANAINA RIVA.

Posição na Comissão ldentificaçãp do Deputado
Relator: [kB,, ,..,L'{*-n,^.
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