, DE 2019

Da COMISSÃO DE TRANSPARÊNCIA,
GOVERNANÇA,
FISCALIZAÇÃO
E
CONTROLE E DEFESA DO CONSUMIDOR
(CTFC), sobre o Projeto de Lei do Senado nº 202,
de 2018, do Senador Antonio Carlos Valadares,
que altera o Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro
de 1969, que institui normas básicas sobre
alimentos, para autorizar laboratórios públicos e
privados habilitados a realizar análise de
alimentos.

RELATOR: Senador MARCIO BITTAR

I – RELATÓRIO
Vem ao exame da Comissão de Transparência, Governança,
Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) o Projeto de Lei
do Senado nº 202, de 2018, do Senador Antonio Carlos Valadares.
Busca a proposição alterar o Decreto-Lei nº 986, de 21 de
outubro de 1969, que institui normas básicas sobre alimentos, para autorizar
laboratórios públicos e privados habilitados a realizar análise de alimentos.
A proposição altera os artigos 2º, 8º, 33, 35, 37 e 42 do DecretoLei em tela.
O projeto acrescenta ao rosário de termos constante no art. 2º do
Decreto-Lei nº 202/1969 o conceito de laboratório habilitado, qual seja,
laboratório analítico, público ou privado, habilitado pela autoridade
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sanitária, capaz de oferecer serviços de interesse sanitário com qualidade,
confiabilidade, segurança e rastreabilidade. Amplia, dessarte, o número de
atores que poderão oferecer análise oficial dos alimentos.
Ao fazê-lo, o Projeto modifica dispositivos nos quais a análise
de alimentos é mencionada para fazer ladear o laboratório habilitado ao
oficial em seus misteres. Nesse sentido, modifica o caput do art. 8º, que trata
das taxas devida pela análise de controle; os §§1º e 2º e os caputs dos artigos
35, 37 e 42.

II – ANÁLISE
O projeto cuida de matéria inserida na competência legislativa
concorrente da União, conforme art. 24, inciso I, da Constituição, que inclui
dispor sobre direito econômico.
Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre a matéria e é legítima
a iniciativa parlamentar, nos termos do art. 61 da Lei Maior.
Não há norma constitucional que, no aspecto material, esteja em
conflito com o teor da proposição em exame. Assim, não se vislumbra óbice
algum quanto à constitucionalidade da medida, vez que o refinamento
proposto para o serviço de conexão à internet em banda larga não se afigura
desproporcional nem limitativo da liberdade de iniciativa econômica.
Quanto à regimentalidade, cabe destacar que, nos termos da
alínea c do inciso II do art. 102-A do Regimento Interno do Senado Federal
(RISF), compete à CTFC opinar sobre matérias pertinentes aos seguintes
temas: c) prestação eficaz, efetiva e eficiente de serviços públicos.
Sobre a juridicidade, observa o Projeto os aspectos de: a)
inovação, porque altera a prestação do serviço; b) efetividade; c) espécie
normativa adequada, já que o direito econômico e de telecomunicações
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demanda lei ordinária; d) coercitividade; e e) generalidade, vez que as
normas do Projeto se aplicam, indistintamente, a todos os agentes
econômicos, em regime de monopólio ou não.
Acerca da técnica legislativa, o projeto observa as regras
previstas na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, com as
alterações promovidas pela Lei Complementar nº 107, de 26 de abril de
2001. Não há inclusão de matéria diversa do tema tratado na proposição, e a
sua redação apresenta-se adequada.
Quanto ao mérito, o PLS merece prosperar. Isso porque o
Decreto-Lei nº 986, de 1.969, foi promulgado em um contexto menos
complexo, no qual o Brasil contava com menos atores econômicos, os
serviços de análise de controle de alimentos eram menos frequentes e os
laboratórios oficiais atendiam à demanda.
O projeto introduz a figura do laboratório habilitado que,
chancelado pela autoridade sanitária, possuirá fé pública para desempenhar
os mesmos papéis dos laboratórios oficiais na certificação de controle.
Em sua justificação, o autor da proposição destaca que a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), cuja missão é a de
conferir proteção à saúde da população, mediante a garantia de segurança
sanitária de produtos e serviços, necessita de capacidade técnica e
operacional suficiente para atender as responsabilidades de sua competência.
O Projeto em tela teria o condão de conferir à Agência meios de
atendê-las de forma hábil e com a necessária supervisão do poder público.
À luz do que, julgamos meritória a proposição e digna de
prosperar na tramitação legislativa.
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III – VOTO
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do PLS nº 202, de
2018.

Sala da Comissão,

, Presidente

, Relator
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