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De: Manifesta~ao 
Para: Secretaria Geral Parlamentar/ALESP js( '/ ' I 
----------------+------1./1-==,a;=-a..;===! o ~i,r. i~/Pr,t~ 
Data: Segunda-feira, 16 De dezembro De 2019 08 :52 P 
Assunto: 

, 

Remetente: rogerio.neto@apas.com.br 
FLS. N.' kO 
RGL1O::> 

Venho em nome da APAS - Associa~ao Paulista de Supermercados , PR0TOC0L0 
LF.GISLATIV0 manif i 2 estar sobre o ProJeto de Le 97 / 0 13 consoante razoes em anexo, 

(&I Ficamos a disposi~ao, 

Att 

APAS - ASSOCIA~AO PAULISTA DE SUPERMERCADOS 

Rogerio Levorin Neto 
Departamento Jurfdico 
Tel.: 3647-5049 
BQgerio. Neto@.2pas com. br I www.Q.Oita!aR,aS.._O[g.,__br 

INGl,,lJlDO NO 
tjfj~ -z, ,i:1_ 

.':::) 
%E~Jl~0 bl: REGISTRO 
J: 'F'RO_TOCOLO lEGISlATIVO 

Esta mensagem contem informa9ao confidencial e/ou privilegiada. Se voce nao for o 
destinatario ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, nao pode usar, copiar ou 
divulgar as informa96es nela contidas ou tomar qualquer a9ao baseada nessas 
informa96es. Se voce recebeu esta mensagem por engano, por favor avise 
imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-o. 
Comunica96es pela Internet nao podem ser garantidas quanto a pontualidade, seguran9a 

<, ou inexistencia de erros ou virus. 0 remetente por esta razao nao se responsabiliza por 
qualquer erro, omissao ou mesmo opini6es e declara96es contidas no conteudo desta 
mensagem. This E-mail is confidential. It may also be legally privileged. If you are not the 
addressee you may not copy, forward, disclose or use any part of ii. If you have received 
this message in error, please delete it and all copies from your system and notify the 
sender immediately by return E-mail. Internet communications cannot be guaranteed to be 
timely, secure, error or virus-free. The sender does not accept liability for any errors, 
omissions, opinions or declarations contained in this E-mail.(Consulte o arquivo anexado: 
Manifesta~ao aspartame.docx) 

Anexos: 
Manifesta<;ao aspartame.docx 
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FLS. N.0 

Manifesta~iio 

Entidade: Associa~ao Paulista de Supermercados 
Nome: Rogerio Levorin Neto 

Propositura: Projeto de Lei 97/2013 

RGL 

ASSOOAc;AO PAULISTA OE SUP£RMERCAOOS 

Silo Paulo, 10 de dezembro de 2019 

APAS - Associa9iio Paulista de Supermercados, entidade de classe representante 

do setor supermercadista no Estado de Sao Paulo, possuindo atualmente em seus quadros 

1.314 empresas associadas, totalizando mais de 3.000 lojas, entre estabelecimentos de 

pequeno, medio e grande portes, com sua sede localizada na Rua Pio XI, 1200 - Alto da 

Lapa, SP - CEP 05060-001 , vem respeitosamente manifestar-se sobre o Projeto de Lei 

97/2013, proibe a comercializa9iio do aspartame e o seu uso na composi9iio de alimentos 
e bebidas elaborados ou comercializados no Estado. 

A atividade supermercadista, alem de sua importiincia econiimica, representa uma 

fun9iio social notavel, sendo responsavel pelo movimento de mais de 85% do 

abastecimento de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal para a popula9iio do 

Estado de Sao Paulo, numeros que demonstram a grandeza e importiincia desse setor. 

Neste contexto, gostariamos de nos manifestar sobre o projeto de lei visando a saude 

do consumidor, dever de toda sociedade, pedimos a permissiio para tecer alguns 

comentarios sobre o tema, conforme discordemos a baixo. 

O aspartame e um aditivo alimentar, na qua! a sua utiliza9ao e regulada pela portaria 

de aditivos alimentares, definindo suas caracteristicas 

PORT ARIAN° 540 - SYS/MS, DE 27 DE OUTUBRO DE 1997 

" l.2 _ Aditivo Alimentar: e qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos 

alimentos, sem prop6sito de nutrir, com o objetivo de modificar as caracteristicas fisicas, 

quimicas, biol6gicas ou sensoriais, durante a fabrica1yao, processamento, prepara<;iio, 

tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipula1yiio de 

um alimento. Ao agregar-se poden\ resultar em que o pr6prio aditivo ou seus derivados 
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se convertam em um componente de tal alimento. Esta defini9iio nao inclui os 

contaminantes ou substancias nutritivas que sejam incorporadas ao alimento para manter 
ou melhorar suas propriedades nutricionais " 

A fun9oes de aditivos alimentares e muito ampla e necessaria para nossa sociedade, 

entre suas fun9oes, listamos as fun9iies do aspartame como aditivo alimentar. 

PORT ARIAN° 540 - SYS/MS, DE 27 DE OUTUBRO DE 1997 

" 3- FUN<;:6ES DE ADITIYOS ALIMENT ARES 

3.7 - Edulcorante: substancia diferente dos a9ucares que confere sabor doce ao alimento. 

3.11 - Aromatizante: substancia ou mistura de substancias com propriedades aromaticas 

e/ou sapidas, capazes de conferir ou refor9ar o aroma e/ou sabor dos alimentos". 

E importante conceituar que se faz o uso do aspartame como um aditivo alimentar, 

com a fun9iio de ado9ante, aspartame e uma molecula que na sua composi9iio esta 

presente por dois aminoacidos ( L-fenilalanina e L-aspartico) se ligando por um ester de 
metila (metanol). 

0 aminoacido Fenilalanina se encontra em diversos alimentos, como no leite e os 

seus derivados, entretanto, existe pessoas com deficiencia de ingestao desse aminoacido, 

as pessoas que tern carencia de digestao da Finilalanina siio denominadas de 

Finicetonuria, niio sendo capazes de metabolizar produtos que o contenha, sendo assim, 

e obrigat6rio que contenha aviso que esse aminoacido esta presente no alimento, a 
obrigatoriedade pela portaria SYS/MS N° 29 de 1998. 

Portaria SYS/MS N° 29 de 1998 

" A Secretaria de Yigilancia Sanitaria, do Ministerio da Saude, no uso de suas atribui9iies 

Iegais, considerando a necessidade de constante aperfei9oamento das a9iies de controle 

sanitario na area de alimentos visando a prote9ao a saude da popula9iio e a necessidade 

de fixar a identidade e as caracteristicas minimas de qualidade a que devem obedecer os 

ALIMENTOS PARA FINS ESPECIAIS; resolve: 

8.2.5 A "informa9ao: Contem fenilalanina" , para os alimentos nos quais houver adi9iio de 
aspartame" 
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PROTOCOLO 
A BA LEGISLAT/VO . 1..-,111: 

MSOClAc;Ao PAULISTA DE SUPE/l:M[/1:CADOS 

O aminoacido L-aspartico niio ha restri9oes na sua ingestilo, pois esta presente em 

alimentos com proteina, na qua! faz parte da dieta humana. Um exemplo que buscamos e 
a pesquisa da vigiliincia sanitaria que fez um levantamento comparativo da quantidade de 

acido aspartico em um hamburguer e uma lata de refrigerante. 

" Par exemplo, um hamburguer de I 00g 

contem ate 40 vezes mais dcido asptirlico 

do que uma /ata de refrigerante de 

350ml. " 

Em razao do metanol , se tern a visao de ser uma substancia toxica, cntretanto, o 

metanol esta presente em nosso organismo, sendo ele criado no sistema digestivo para 

metabolizar os alimentos. Alem de estar presente no nosso organismo, est8 presente em 

frutas e legumes. A quantidade de metanol liberada no nosso organismo com a ingestilo 

do aspartame tern uma dose muito baixa, nao passando dos limites aceitaveis IDA 

(ingestiio diaria aceitavel) sendo 200 vezes menos que a dose considerada toxica. 

Seguindo a compreensiio da pesquisa realizada, se baseando no entendimento da 

Agencia de Vigiliincia Sanitaria (Anvisa) na qua) concorda com o uso do aspartame na 

composi93o de alimentos e bebidas, se baseia por um comite intemacional de especialistas 

(I que avalia os aditivos alimentares, por meio de principios de avalia9iio, IDA (ingestiio 
di8ria aceit8vel) e especificayOes relativas a pureza dos aditivos. 

"O aspartame Joi ava/iado toxicologicamente 

pelo comiti! cientijico da FAQ e OMS sabre adilivos 

a/imentares (.JECFA) em /98/, recebendo a IDA 

numfdrica de 40mglkg de peso corp6reo. Issa significa 

que a ingestc7a didria aceilcive/ para uma crianfa de 

30kg cJ de 1200mg de mpartame, enquanto para um 

adulto de 60kg e o dohro: 2.J00mg .. 
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ASSOCIAc;AO PAUUSTA DE SUP(RMERCADOS 

A legisla,ao brasileira e positiva em rela,ilo a aditivos alimentares, na qua! somente 

pode ser utilizada pela indilstria alimenticia caso estiver em rol taxativo de lei especifica, 
informando a fun,ao e limites maximos permitidos. 

0 limite de uso dos edulcorantes consta na resolu,ilo RDC n°18 de 2008. Os limites 

mciximos sobre aditivos alimentares tern como base dados cientificos, paraJTietro 

toxicol6gico de ingestao diaria definida por JECFA ( Joint f AO/WHO Expert Committee 

(0 on Food Additives) ea dieta alimentar, pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatica( 

IBGE). Segundo entendimento da vigiliincia sanitaria, tern o uso autorizado, porem segue 
medidas pre-estabelecidas pela legisla9llo. 

" 0 aspartame tambem /em uso autorizado 

como realr;ador de sabor para: gomas de 

mascar, limite de 0,25gl l00g- Resolur;iio RDC 

n°2 3/2005; e bebidas a base de soja pron/as para 

o consumo, /imile 0,03gl l00g- Resolur;iio RDC 
n°25/2005 ' " 

Somente e permitido o uso de aditivos alimentos, sempre em condi<;Oes especificas 

e buscando o menor nivel da substancia para o efeito desejado. Nao e permitido o uso da 

(f substancia que nao e segura para o consumo humano. Para seu uso ser pennitido e 
necess:irio a adequayao em uma avalia980 toxico16gica, considerando aspectos, qualquer 

efeito acumulativo, sinergico c de prote~ao, decorrente de seu uso. Devendo ser mantidos 

em observa.;ao e reavaliar quando necessdrio, caso haja modificayao de seu uso. 

Complementando o entendimento do Projeto de lei 97/2013, entendemos que o 

6rgao respons8.vel por fazer o controle de aditivos alimentarcs e a Vigil3ncia Sanit8.ria, 

na qual concorda com o uso do aspartame, sendo assim. entendemos que o 6rgao 

competente para criar normas dessa natureza nao seria uma legisla~ao estadual e sim o 

6rgao especifico respons3vel par essa atividade. Para concluir o entcndimento. citamos a 

medida provis6ria n° 1.791, de 1998 que criou a Agencia de vigildncia SanitUria. 

LEIN° 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999. 
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ASSOCIA~O PAULISTA OE SU PERMERCADOS 

"Art. 8~ lncumbe it Agencia, respeitada a legisla,ao em vigor, regulamentar, controlar e 
fiscalizar os produtos e servi,os que envolvam risco it saude publica. 

§ I~ Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscali za,ao sanitaria pela 
Agencia: 

II - alimentos, inclusive bebidas, aguas envasadas, seus insumos, suas embalagens, 
aditivos alimentares, limites de contaminantes orgiinicos, residuos de agrot6xicos e de 
medicamentos veterinarios;" 

C Sem mais para o momenta, colocamo-nos it disposi,ao para debater o aqui exposto, 
aproveitando o ensejo para expressar nossos votos de elevada estima e considera,ao. 

C 

Atenciosamente, 

Rogerio Neto Levorin 
Coordenador juridico 

OAB: 120817 


