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Projeto de Lei nº166/2017 

 

 

Obriga às cooperativas de café, indústrias de 

torrefação e moagem e às indústrias de café solúvel 

a rotulagem que especifica e dá outras providências. 

 

 

Art. 1° Esta Lei disciplina o direito à informação, assegurado na Lei nº 8.078, de 

11 de setembro de 1990, quanto à industrialização e comercialização de grãos de 

café in natura, torrado e moído e solúvel, adquiridos por importação e que tenham 

passado por quarentena, colocados à disposição dos consumidores no estado do 

Espírito Santo, sem prejuízo das demais normas aplicáveis. 

 

Art. 2º O consumidor deverá ser informado sobre a utilização total ou parcial de 

café importado, bem como o país de sua procedência, de forma clara e destacada, 

por rotulagem na embalagem do produto. 

 

Art. 3º Nos produtos embalados, bem como nos vendidos a granel ou in natura, o 

rótulo da embalagem ou do recipiente em que está contido o produto descrito no 

artigo 1º deverá constar, em destaque, no painel principal uma das seguintes 

expressões, conforme o caso: “(nome do produto) importado (do/a) (nome do país 

de origem do produto) – produto sujeito à inspeção fitossanitária”, “contém (nome 
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do produto) importado (do/a) (nome do país de origem do produto) - produto 

sujeito à inspeção fitossanitária”. 

 

Parágrafo único A rotulagem descrita no caput deverá ter medida mínima de dois 

centímetros quadrados, disposta em local visível e com letras em cores nítidas. 

 

Art. 4º O descumprimento desta lei sujeita o infrator às seguintes penalidades: 

I – multa de 1.000 (mil) VRTE’s - Valor de Referência do Tesouro Estadual, e em 

caso de reincidência, 2.000 (duas mil) VRTE’s - Valor de Referência do Tesouro 

Estadual, em ambos os casos por cada lote de 1.000 (mil) unidades do produto; 

II – interdição do estabelecimento. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigência quarenta e cinco dias após a data da sua 

publicação. 

 
 

 

Pr. MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual/PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

 

   O Brasil é o maior produtor mundial de café, estabelecendo a 

medida anual de 49 milhões de sacas, e, ainda o maior exportador de grãos in 

natura. É seguido pelo Vietnã, com média de 29 milhões de sacas e pela Colômbia, 

que produz cerca de 13 milhões de sacas do produto. 

   O Espírito Santo é o segundo maior produtor nacional, ficando 

atrás de Minas Gerais. Porém, é o maior produtor de café Conilon (Robusta). 

   Nos últimos anos, por diversos motivos, o Governo Federal tem 

autorizado a importação de café industrializado de países como Peru, Líbano, 

Áustria, Bélgica e Espanha, dentre outros. No início do ano de 2017, o Governo 

Federal autorizou a importação de até um milhão de sacas de café do Vietnã. A 

referida decisão foi suspensa, estando nesta data aguardando desfecho. 

   Certo é que todo café importado está sujeito à inspeção 

fitossanitária, popularmente conhecida como quarentena, que objetiva evitar a 

entrada de produtos contaminados com pragas, o que pode destruir as lavouras de 

café do nosso país. 

   Com efeito, nem sempre a quarentena é suficiente para impedir 

a entrada das pragas, haja vista que muitas delas são imperceptíveis e outras 

somente eclodem com o tempo, já fora do período e lugar de observação. 

   Em recente estudo, o INCAPER mapeou 8 (oito) pragas que 
tem potencial destrutivo das lavouras capixabas. São elas: 
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“1) Coffee Berry Disease 
Causa perdas de até 75% na produção. A infecção dos grãos é mais claramente 
diagnosticada nos frutos jovens. Os grãos são destruídos e acabam ficando chocos e 
sem valor comercial. 
 
2) Coffee Wilt Disease 
A severidade da doença chegou a 90% nas plantações do Congo e, mais recentemente, 
em Uganda e na região do Lago Vitória, na Tanzânia. Causa a morte das plantas. 
 
3) Brocas dos Ramos e Tronco do Cafeeiro 
Várias espécies de besouros têm sido relatadas em países da África e da Ásia, 
causando elevadas perdas nas plantas e consequente redução da produtividade. Os 
ovos destas pragas poderão vir aderidos à sacaria do café importado. 
 
4) Cochonilhas 
São insetos pequenos que sugam a seiva. As perdas econômicas destas pragas incluem 
os custos do controle que globalmente são estimados ser de aproximadamente US$ 5 
bilhões por ano. 
 
5) Striga 
Planta parasita que penetra através do sistema radicular da plana hospedeira, causando 
efeitos como a redução na fotossíntese. 
 
6) Monilíase do cacaueiro 
É uma doença causada pelo fungo Moniliophthora Roreri, que pode reduzir em até 
80% a produção de cacau. 
 
7) Mal-do-Panamá 
Em países como o Brasil, o cultivo de bananeiras costuma ser consorciado com o café, 
passando a doença de uma planta para a outra. 
 
8) Xanthomonas da Bananaeira 
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É uma nova e altamente devastadora doença da bananeira. A transmissão ocorre 
através dos insetos, pássaros e morcegos.” 
   É possível, ainda, que vários insetos e toxinas sejam encontrados 
em pó de café disponibilizados ao comércio final, isto é, após serem torrados e moídos. 
As toxinas, por exemplo, podem ser produzidas por fungos que surgem entre a colheita 
e a secagem de grãos. Já os insetos, resultantes de acúmulos existentes nos grãos e não 
separados dos demais sadios ultrapassando índices toleráveis. 
   Tais informações muitas vezes estão restritas aos técnicos da área e 
importadores, deixando o consumidor sem qualquer conhecimento sobre riscos à saúde 
ante a ingestão do produto, diga-se, de grande consumo pelo brasileiro. 
   O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) garante ao 
consumidor, parte hipossuficiente na relação consumerista, em seu art. 6º, incisos I e 
III, o direito à proteção da vida e da saúde, e, ainda, a informação adequada e clara 
sobre os produtos oferecidos. Vejamos: 
 

“Art. 6º ... 
 
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos; 
 
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade, tributos incidentes e 
preço, bem como sobre os riscos que apresentem;” 

 
 
   O acesso à informação pública não é apenas um direito 
resguardado pela Constituição Federal, mas sim um direito fundamental individual 
e coletivo que visa a instrumentalizar o exercício da cidadania, pilar da 
democracia, merecendo proteção especial. 
 



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DEPUTADO PR. MARCOS MANSUR 

 

 
Av. Américo Buaiz, 205 / Gabinete 603 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP: 29.050-950 

   Sob essa égide, cabe a elaboração de leis que tragam efetividade 
e aplicabilidade à norma constitucional e federal, objetivando, neste caso 
específico, informar ao consumidor final que o produto consumido – café – é, em 
sua integralidade ou de forma parcial, importado, citando, inclusive, qual o país e 
que esteve sujeito à inspeção fitossanitário. 
   É público e notório o fato de que muitos países não têm os 
mesmos cuidados ambientais aos quais estão sujeitos os produtores brasileiros e 
nem às garantias trabalhistas aqui aplicadas, que contribuem para um melhor 
cuidado em toda a cadeia produtiva. 
   A rotulagem do produto com as indicações prevista no artigo 3º 
contribuirá para que se torne efetiva a proteção à saúde e à vida, bem como 
contribuirá para a informação adequada e clara sobre o produto adquirido para 
consumo. 
   Desta forma, o consumidor poderá optar por consumir ou não 
café sujeito à inspeção fitossanitário, especificamente aquele importado, bem como 
contribuir em prestar informações às autoridades sanitárias ou quem sua vez fizer, 
sobre qualquer irregularidade com o produto adquirido. 
   Por derradeiro, considerando que o presente projeto de lei 

contribui para a efetivação dos direitos supracitados, apresento aos nobres 

Deputados buscando integral apoio para a sua aprovação. 
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