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PROJETO DE LEI Nº            /2020 
Autor: Deputado FELIPE SOUZA        

 
Determina que os hipermercados, 
supermercados e similares, destaque em local 
separado as embalagens de produtos de 
composto lácteo e seus derivados das de leite 
integral em pó. 
 
 

A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, usando de suas prerrogativas 
constitucionais: 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1º - Os hipermercados, supermercados e similares, deverão colocar em 
destaque os de produtos de composto lácteo e seus derivados, separados dos produtos de 
leite integral em pó. 

 
§1º - Entende-se como produtos de composto lácteo: produtos resultantes da 

mistura de leite (no mínimo 51%) e outros ingredientes lácteos ou não lácteos. Costuma 
conter açúcar e aditivo alimentares. Não é indicado para crianças menores de 1 ano e não 
substitui o leite materno.  
 

§2º - Toda embalagem de produto de composto lácteo deve conter a informação 
expressa e legível em seu rótulo conforme a Instrução Normativa 28, de 12 de junho de 
2007, do Ministério da Agricultura.  
 

Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se como local separado aquele designado 
exclusivamente para a oferta dos produtos de que trata esta Lei, podendo ser um setor do 
estabelecimento, um corredor, uma gôndola, uma prateleira ou um quiosque, expostos com 
sinalização através de painéis, indicadores laterais ou frontais ou qualquer outro meio de 
impressão gráfica que possibilite a visualização e entendimento do consumidor. 

 
Art. 3º - O local de venda das embalagens deverá ser identificado pela expressão 

“Produtos de compostos lácteos”, em letras, símbolos ou sistemas de linguagem de fácil 
compreensão. 
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§1º O local de venda das embalagens deverá ainda conter:  
 
I – frases de advertência para alertar que o produto não substitui o aleitamento 

materno; 
 
II – não indicação para determinadas faixas etárias; 
 
III – aviso de que muitos compostos lácteos contêm maltodextrina, um tipo de 

açúcar com alto teor glicêmico, que fornece quantidade elevada de calorias; 
 
IV – alerta de que o consumo excessivo de açúcar é prejudicial à saúde, 

especialmente em crianças, ocasionando obesidade infantil, diabetes, cáries etc. 
 

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta Lei acarretará a aplicação das 
sanções dispostas no artigo 56 da Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), sem prejuízo de outras penalidades constantes nas demais legislações 
pertinentes. 

 
                Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias da data de sua 
publicação. 

 
 

 

Deputado FELIPE SOUZA - Patriota  
Ouvidor 
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JUSTIFICATIVA 
 

Muitos consumidores ficam confusos quando se deparam nos estabelecimentos 
comerciais com vários tipos de produtos derivados do leite, dentre os quais pode-se 
destacar: leite em pó e composto lácteo. A confusão fica ainda maior quando há uma 
variedade ainda mais de produtos como leite em pó integral, leite em pó desnatado 
instantâneo e até mesmo composto lácteo com fibras. 

 
O composto lácteo surgiu como uma alternativa ao leite de vaca. É parte leite de 

vaca (que deve ser no mínimo de 51%), óleos vegetais (no lugar da gordura animal) e 
probióticos. É um produto industrializado, mais caro do que o leite em pó.  

 
No entanto, muito consumidores o utilizam sem nem saber que se trata de um 

composto lácteo, compram o produto pensando que é leite, e acabam levando gato por 
lebre devido a embalagem ser muito semelhante à do leite em pó.  

 
O objetivo dessa propositura é alertar os consumidores sobre a enorme 

diferenciação do leite em pó ao composto lácteo, para que dessa forma o consumidor não 
venha a ser induzido ao erro, fazendo a escolha correta de sua embalagem e sabendo 
distinguir a qualidade, identidade e composição do produto.  
 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação do presente 
projeto de lei.  
 

 

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DOAMAZONAS, em Manaus, 02 de 

fevereiro de 2021. 

 
 
 

Deputado FELIPE SOUZA - Patriota  
Ouvidor 
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