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Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA.
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS
DE FORMA ARTESANAL DESTINADOS AO COMÉRCIO
INTERESTADUAL. ART. 10-A DA LEI Nº 1.283, DE 1950,
INSERIDO PELA LEI Nº 13.680, DE 2018. COMPETÊNCIA DO
IMA.
O advento da Lei nº 13.680, de 2018, que inseriu o art. 10-A na Lei
nº 1.283, de 1950, em nada alterou a distribuição de competências
entre os órgãos e entidades do Estado. Permanecendo o Instituto
Mineiro de Agropecuária competente para o exercício da atividade
fiscalizatória de produtos alimentícios de origem animal produzidos
de forma artesanal, mesmo quando destinados ao comércio
interestadual.
Aprovação da Nota Jurídica nº 121/2018 da Assessoria Jurídica da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

 
 
 

Parecer

 

I - Relatório
 
1. A Secretaria de Estado de Saúde - SES encaminhou à manifestação da
Advocacia-Geral do Estado consulta jurídica acerca da interpretação a ser dada à
Lei nº 13.680, de 2018, que alterou a Lei nº 1.283, de 1950.
2. A alteração promovida na Lei de 1950 teve por escopo dispor sobre o
processo de fiscalização de produtos alimentícios de origem animal produzidos de
forma artesanal. Acrescentando-lhe o art. 10-A. A partir de quando a questão dos
produtos artesanais, especialmente a comercialização além do território estadual
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em que produzido ou elaborado, passou a ser expressamente permitida pelo
legislador federal, com as seguintes condições e regras:

 Art. 10-A.  É permitida a comercialização interestadual de
produtos alimentícios produzidos de forma artesanal, com
características e métodos tradicionais ou regionais próprios,
empregadas boas práticas agropecuárias e de fabricação, desde
que submetidos à fiscalização de órgãos de saúde pública dos
Estados e do Distrito Federal.               
§ 1º  O produto artesanal será identificado, em todo o território
nacional, por selo único com a indicação ARTE, conforme
regulamento.                 
§ 2º  O registro do estabelecimento e do produto de que trata
este artigo, bem como a classificação, o controle, a inspeção e a
fiscalização do produto, no que se refere aos aspectos higiênico-
sanitários e de qualidade, serão executados em conformidade
com as normas e prescrições estabelecidas nesta Lei e em seu
regulamento.                
§ 3º  As exigências para o registro do estabelecimento e do
produto de que trata este artigo deverão ser adequadas às
dimensões e às finalidades do empreendimento, e os
procedimentos de registro deverão ser simplificados.              
§ 4º  A inspeção e a fiscalização da elaboração dos produtos
artesanais com o selo ARTE deverão ter natureza
prioritariamente orientadora.                 
§ 5º  Até a regulamentação do disposto neste artigo, fica
autorizada a comercialização dos produtos a que se refere este
artigo.   

3. Questiona a consulente a competência para o exercício da atribuição
de que trata o caput do novel dispositivo legal. Indicando haver divergência de
entendimentos entre o órgão de Vigilância Sanitária do Estado, até então
incompetente para o exercício do poder fiscalizatório em matéria de produção
alimentícia de origem animal, e o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA,
autarquia estadual responsável pelo exercício das atividades de inspeção e
fiscalização dos produtos artesanais de origem animal, nos termos da legislação
que organiza e legitima seu funcionamento e atuação.
4. Enquanto o IMA sustenta tese na qual a inclusão da expressão órgãos
de saúde pública dos Estados e do Distrito Federal indicaria ruptura com a
subdivisão de tarefas então vigente, a Secretaria de Saúde entende carecer de
instrumentos técnicos e normativos para o exercício da atividade de fiscalização
dos produtos artesanais. Buscando, a última, interpretação no sentido de manter-
se preservada a competência dos órgãos da Agricultura para a fiscalização da
produção de alimentos de origem animal. Aí incluídos os produtos artesanais
destinados ao comércio interestadual.     
5. O expediente está instruído com manifestação técnica dos órgãos e
entidade envolvidos. Às quais se fazem juntar pronunciamentos de suas unidades
de assessoramento jurídico, onde analisada e respondida a consulta e da qual se
retira, também, divergência de posicionamentos.
6. Colocando-se, de um lado, a Procuradoria do IMA, que defende a
superveniente incompetência da autarquia para a fiscalização dos produtos
artesanais. E, do outro, as assessorias jurídicas da Secretaria de Estado de Saúde e
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da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, cujas
manifestações não eximem o IMA da atividade fiscalizatória e apresentam
entendimento conciliatório entre a na lei e as regras até então aplicadas em
matéria de fiscalização de alimentos de origem animal.
7. Em suma, é o relatório. Passa-se a opinar.  
 
II - Fundamentação
 
8. Nos termos relatados, o expediente encerra questionamento específico
a respeito da interpretação a ser dada à Lei nº 1.283, de 1950, quanto à
competência para o exercício da fiscalização de produtos alimentícios produzidos
de forma artesanal e comercializados fora das fronteiras do Estado de Minas
Gerais. Questiona-se se o advento da Lei nº 13.680, de 2018, que inseriu o já
transcrito art. 10-A à Lei, teria alterado a organização e distribuição de
competências vigente até então. Entendendo o IMA pela incompetência na
realização da atividade após o advento da lei recente.
9. A posição da autarquia fia-se na interpretação literal do dispositivo
legal. Em cujo texto se lê que a comercialização interestadual desses produtos fica
autorizada desde que submetidos à fiscalização de órgãos de saúde pública dos
Estados e do Distrito Federal. Concluindo, litteris:

"(...)por inteligência do "caput" desse artigo combinado com os
artigos 4º e 13 da Lei Federal nº 1283/1950 que fazem um
aparte delimitando os órgãos de agricultura e órgãos de saúde
pública, transfere-se a competência da fiscalização de
estabelecimentos fabricantes de produtos alimentícios
artesanais de origem animal, atualmente atribuída aos órgãos
de governo de agricultura, para os órgãos de saúde dos estados
e do distrito federal.
(...)
Diante da publicação da lei em questão, as queijarias habilitadas
junto à instituição não podem ser mais fiscalizadas, processos de
habilitação não podem ser continuados, nem atender a
demanda de outros produtos artesanais de origem animal, sob
pena de esses atos serem invalidados e o agente que os praticar
ser responsabilizado por abuso de poder, na medida em que
esses atos serão praticados por agente sem competência."

10. Tal posicionamento restou referendado pela Procuradoria da entidade.
Que, na Nota Jurídica nº 70-2018 (SEI 1903366), entendeu:

"Em atenção do Princípio da Legalidade, a atuação da
Administração Pública restringe aquilo que está previsto em lei,
razão pela qual considerando que a Lei Federal 13.680/2018
excluiu a competência do IMA (no caso órgão da agricultura)
para fiscalizar produtos artesanais, a referida Autarquia não
poderá exercer tal atividade até que seja alterado o art. 10 A do
diploma legal citado."

11. Por sua vez, as assessorias jurídicas das secretarias de estado de
Saúde e de Agricultura, ao fazerem a interpretação sistemática das regras
incidentes sobre o tema, constitucionais e infraconstitucionais, manifestaram
posicionamento diametralmente oposto.
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12. A Nota Jurídica nº 121/2018 da Assessoria Jurídica da SEAPA
(SEI 2524080), caminha no sentido de que a competência fiscalizatória do IMA não
foi alterada pela edição da Lei 13.680, de 2018. Dizendo, com base no sistema
constitucional de distribuição de competências entre os entes da Federação,
prevalecer o atendimento do interesse regional e a normatização interna do
assunto. O que implicaria respeito à legislação estadual que reserva ao IMA o
exercício da atividade fiscalizatória dos produtos de origem animal. Escorando-se,
ainda, no entendimento manifestado pela Assessoria Jurídica da SES no Despacho
nº 158/2018 (SEI 2493752), para o qual o advento da Lei em nada alteraria as
funções do IMA, dada sua competência para o exercício de atividades de saúde
pública, no âmbito do Sistema Único de Saúde.
13. E dada a clareza dos termos da Nota Jurídica SEAPA, bem como o fato
de fundar-se em argumentação jurídica sólida, parece-nos irrepreensível a
conclusão nela contida. Restando-nos, tão somente, a ratificação de seus termos
mediante a recomendação para sua aprovação.
14. De fato. Tendo em vista o bem maior tutelado pela lei, materializado
na segurança e na preservação da saúde dos consumidores dos produtos
artesanais de origem animal e na legitimação da atividade comercial de
produtores rurais, interpretações simplistas tendentes a, instantaneamente, retirar
de órgão devidamente aparelhado à função a competência de fiscalizar produtos
alimentícios, transferindo-a automaticamente a outro órgão, independentemente
de sua capacidade técnica e operacional, não merecem prevalecer. Sob pena de
consumidores e produtores restarem prejudicados por um ato de estado que,
supostamente calcado na lei, vai de encontro àquilo que a mesma
lei busca legitimamente viabilizar.
15. Aqui não se desconhece que a redação do art. 10-A da Lei nº 1.283, de
1950, dá margem à leitura e interpretação feitas pelo IMA. Vez que a mesma lei
traz, em seu art. 4º, a distinção entre secretarias de agricultura dos estados e
órgãos de saúde pública dos estados. Entendendo o IMA estar enquadrado no
primeiro conceito.
16. Da mesma forma, no entanto, sua leitura comportaria, segundo
semelhante entendimento simplista, interpretação em sentido oposto. Para, ao
contrário, excluir o IMA daquele primeiro conceito. Pois, embora autarquia
vinculada à SEAPA, com ela não se confunde – não se enquadrando, assim, no
conceito estrito de secretarias de agricultura dos estados. 
17. Literalidades à parte, certo é que o deslinde da consulta merece
interpretação sistemática. E afora as questões constitucionais relacionadas à
distribuição de competência entre União, estados e municípios, tão bem
pinceladas na Nota Jurídica SEAPA, vale apontar que a própria aplicação da Lei nº
1.283, de 1950, demanda a análise e interpretação do conjunto de regras que
estabelece. Reconhecendo-se, primeiramente, na obrigatoriedade da prévia
fiscalização, de que trata o eu art. 1º, a pedra angular da atuação estatal na
matéria. Exigindo-se do Estado, primariamente, independentemente do órgão ou
entidade de sua estrutura administrativa a quem se atribuirá o mister, zelar e
garantir o emprego de boas práticas agropecuárias e de fabricação dos produtos
destinados ao consumo humano. 
18. Com isso, qualquer interpretação no sentido de eximir determinado
órgão ou entidade da tarefa fiscalizatória demanda, em princípio, a análise e
eventual alteração da legislação organizacional de cada ente. E deve vir
acompanhada de amplo e prévio estudo. Sopesando-se os efeitos do ato que retira
do órgão ou entidade a responsabilidade e competência até então exercidas. Com
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a segurança que a mesma atividade, dada a sua essencialidade, será devidamente
absorvida, de forma eficiente e segura, pelo órgão ou entidade que eventualmente
vier a substituí-lo. E permanecerá sendo exercida pelo Estado sem qualquer
solução de continuidade.
19. Nesse sentido, a orientação que aqui julgamos consentânea com a
sistemática vigente de fiscalização de produtos alimentícios de origem animal é
aquela que repousa e mantém no IMA, mesmo após o advento da Lei nº 13.680,
de 2018, a competência fiscalizatória também dos produtos produzidos de forma
artesanal destinados ao comércio interestadual. Inserindo-o, para o exercício de
tal finalidade, dentre aquela categoria que a Lei denomina em seu art. 10-A
como órgão de saúde pública dos estados.
20. Em outras palavras. A natureza da atividade exercida define o
enquadramento do órgão ou entidade no conceito amplo de órgão de saúde
pública dos estados. Não o seu posicionamento na estrutura organizacional do
Estado.
21. Razão pela qual interpretações calcadas exclusivamente em definições
e conceitos formais genéricos, desacompanhadas de fundamentação técnica apta
a sustentá-las e que não encontram ressonância na legislação do ente
federado, merecem ser afastadas.     
22. Conclusão essa que não esbarra em qualquer impedimento ou
vedação na mesma Lei nº 1.283, de 1950 – cuja sistemática contida no art. 4º
reserva aos órgãos agropecuários dos estados as funções de fiscalização de
produtos de origem animal nas propriedades rurais e instalações próprias.
Respeita a legislação estadual que distribui as competências entre os diversos
órgãos e entidades do Estado – sobretudo as competência e finalidade do Instituto
Mineiro de Agropecuária. E preserva, em especial, os bens tutelados pela Lei nº
1.283, de 1950. Garantindo-lhe plena aplicabilidade na regulação das atividades de
comercialização e consumo de produtos que, tão estimados e valorizados pela
população mineira, têm, agora, no território nacional e na população brasileira os
seus limites de alcance. 
 
III. Conclusão

 

23. Diante do exposto, somos da opinião que o advento da Lei nº 13.680,
de 2018, que inseriu o art. 10-A na Lei nº 1.283, de 1950, em nada alterou a
distribuição de competências entre os órgãos e entidades do Estado. Como de fato
não poderia ocorrer, dada a autonomia administrativa e organizacional que gozam
os entes da Federação.
24. O IMA, no exercício da competência fiscalizatória de produtos
alimentícios de origem animal produzidos de forma artesanal, sejam eles
destinados ao comércio interestadual ou não, insere-se no âmbito dos órgãos
estaduais de saúde. E como tal detém competência legal para o exercício do
poder de polícia de que trata a Lei. Sendo-lhe imputado o dever de tal
modo garantir a segurança alimentar dos consumidores dos produtos e a
segurança na comercialização por parte de seus produtores, zelando pelo
emprego de boas práticas agropecuárias e de fabricação, como o fazia
anteriormente à lei alteradora. Não sendo o caso, pois, de se eximir,
unilateralmente, da responsabilidade e atribuição que lhe são reservadas pela lei
de regência e pela legislação estadual que organiza o Poder Executivo e suas
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entidades, bem como a que define a finalidade, atribuições e competência da
autarquia.
25. Razão pela qual ratifica-se, aqui, o entendimento contido na Nota
Jurídica nº 121/2018 da Assessoria Jurídica da SEAPA, pelos argumentos e
fundamentos nela contidos, que passam a ser parte integrante deste parecer.
26. É como opinamos. À superior consideração.

Belo Horizonte, data supra.     

 

RAFAEL REZENDE FARIA
Procurador do Estado

OAB/MG 110.416 – Masp 1.181.946-3
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