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O Põe no Rótulo 



O Põe no Rótulo 



O Põe no Rótulo 

- Escopo foi ampliando-se porque a contribuição poderia (e 
deveria) ir além da rotulagem de alergênicos 
- Todos devem ter os seus direitos à alimentação e à saúde respeitados. 

- Para que os consumidores possam fazer escolhas conscientes e 
informadas, a composição e os riscos devem ser informados com 
clareza, observados os limites à publicidade. 

 

 



Construção das  
“novas tendências” 





Construção das “novas tendências” 

- 15/03/1962: discurso de John Kennedy 
- “O direito de ser informado - de ser protegido contra informações 

fraudulentas, enganosas ou grosseiramente enganosas, publicidade, 
rotulagem ou outras práticas, e para receber os fatos que ele precisa para 
fazer uma escolha informada”. 

 

- 21/10/1969: Decreto-lei 986/69 
- “Art. 12. Os rótulos de alimentos de fantasia ou artificial não poderão 

mencionar indicações especiais de qualidade, nem trazer menções, figuras 
ou desenhos que possibilitem falsa interpretação ou que induzam o 
consumidor a êrro ou engano quanto à sua origem, natureza ou 
composição”. 

 



Construção das “novas tendências” 

- 11/09/1990: Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90 
- A oferta e apresentação de produtos devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre 
suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, 
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como 
sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos 
consumidores; 

 

- É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva, assim como 
métodos comerciais coercitivos ou desleais. 



Construção das “novas tendências” 

- Legislação da Anvisa 
- RDC 259/02 –  Regulamento Técnico sobre Rotulagem de 
- Alimentos Embalados (rotulagem geral) 
- RDC 359/03 –  Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados 

para Fins de Rotulagem Nutricional 
- RDC 360/03 – Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de 

Alimentos Embalados (rotulagem nutricional) 
- RDC 24/10 – Oferta, propaganda, publicidade, informação e outras 

práticas correlatas (suspensa judicialmente) 
- + normas para grupos específicos, como fenilcetonúricos, alérgicos ao 

corante tartrazina, celíacos (Lei 10.647/03), alérgicos, intolerantes à 
lactose. 



Construção das “novas tendências” 

- Outros exemplos de medidas relevantes: 
- Acordos para redução de sódio e açúcar (não vinculante) – impacto 

destes acordos nos rótulos; 

- Rotulagem de alimentos produzidos a partir de OGM (PLC 34/2015); 

- Rotulagem da cerveja “sem álcool” (decisão judicial). 



Contexto fático 



“É como se “gordura reduzida” fosse 
alto em gordura, “low fat” fosse muita 
gordura e “fat free” fosse alguma 
gordura”. 

Contexto fático 

Os consumidores estão com dificuldade 
para compreender as informações nos 
rótulos. 

- Legibilidade prejudicada; 

- Tecnicidade de termos (e das regras); 

- Disputa entre informações obrigatórias e 
elementos de marketing; 

- Modo de apresentar as informações 
nutricionais não é eficaz. 













   







Contexto fático 

- Elevada quantidade de pessoas com sobrepeso e obesas  
- 2 milhões e 800 mil pessoas, no mundo, morrem em virtude do sobrepeso ou 

da obesidade (OMS, Estatísticas da Saúde Mundial 2012);  

- 33,5% das crianças entre cinco e nove anos têm excesso de peso e 14,3%, 
obesidade; entre os adolescentes, essas prevalências são de 20,5 e 4,9%, 
respectivamente (IBGE, POF 2008/2009). 



Contexto fático 

- A alimentação inadequada é o principal fator de risco 
modificável e, por isso, a importância de políticas públicas que 
visam à promoção de hábitos alimentares mais adequados 

- Custo para a saúde pública (Oliveira, 2013 e Ellen MacArthur Foundation, 
2019) 

 

- Estado tem o poder-dever de proteger à alimentação 
adequada da população, por meio da garantia do direito à 
informação (coibindo publicidade enganosa e abusiva) e do 
estímulo à produção de alimentos mais saudáveis. 





PROCESSOS DE REVISÃO EM ANDAMENTO JUNTO À ANVISA 

Rotulagem nutricional Rotulagem geral 

Interno, mas alinhado com 
tendência da região 

No âmbito do Mercosul 

Expectativa de que proposta de 
regulamentação seja apresentada 
ainda neste ano 

Não há um cronograma definido 
(e nem definível) 
 

Foco na apresentação das 
informações nutricionais (tabela + 
alerta frontal) 

Foco na legibilidade, 
compreensibilidade e 
confiabilidade das informações 



Contexto fático 

“(...) o principal problema 
regulatório é a dificuldade de 
utilização da rotulagem 
nutricional pelos 
consumidores brasileiros” 
(Relatório Preliminar de 
Análise de Impacto 
Regulatório sobre Rotulagem 
Nutricional). 





Proteção jurídica do  
direito à alimentação 





Fome 

DUDH (1948): art. XXV 
– proteção contra a 
fome – acesso a 
alimento para “saúde 
e bem-estar” 

Alimentação adequada 

PIDESC (1966) : art. 11 
- conditio sine qua 
non para nível de vida 
adequado – combate 
à fome + “princípios 
de educação 
nutricional” 

Alimentação nutricionalmente 
adequada 

-Protocolo à Convenção 
Americana sobre 
Direitos Humanos: art. 
12 – Protocolo de San 
Salvador (1999): “direito 
a uma nutrição 
adequada” 

Proteção jurídica do direito à alimentação 

- Proteção internacional: 

 



- Para o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 
ONU (Comentário nº 12, mai/1999), o direito à alimentação 
abrange três elementos: 

O que? 

Quanto custa 
e onde tem? 

Existe? 

-Disponibilidade: quantidade suficiente para gerações 
atuais e futuras; 
-Adequação: foco na qualidade, a fim de se garantir as 
necessidades dietéticas de uma dada população; 
-Acessibilidade: econômica e física. 

 

Proteção jurídica do direito à alimentação 



- Proteção nacional: 
- Constituição de 1988 (art. 6º – direito social) 

- Lei 11.346/06 – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional – SISAN (art. 2º: “Alimentação adequada é direito 
fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana 
e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição 
Federal”) 

 
Alimentação 

adequada 
Saúde 

Proteção jurídica do direito à alimentação 



- Política Nacional de Alimentação e Nutrição – PNAN  
(atualizada pela Portaria n 2.715/11)  
- Melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da 

população por meio da promoção de práticas alimentares adequadas 
e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o 
cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição.  

 

- Guia Alimentar (2014) 
- “Uma das  estratégias para implementação da diretriz de promoção 

da alimentação adequada e saudável”. 

 

Proteção jurídica do direito à alimentação 



- Art. 170, CF: desenvolvimento de atividade econômica encontra 
limite na agenda de direitos humanos: 

 
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado   
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação”. 

Proteção jurídica do direito à alimentação 



- Proteção jurídica ao direito à alimentação na prática: 

Proteção jurídica do direito à alimentação 

Limites à livre 
iniciativa 

• CF 

• CDC 

• ECA 

• Dever de 
proteção a 
grupos 
vulneráveis 

Direito à 
informação 

• Informações 
nutricionais* 

• Ingrediente 
transgênico* 

• Alegações* 
(limites) 

Alimentação 
especial 

• Fenilcetonúricos 

• Celíacos 

• Alérgicos 
alimentares 

• Intolerantes à 
lactose 



Rótulos como ponto de partida  
e de chegada 



- O crescimento econômico deve ser “sustentável, inclusivo e 
sustentado” (Resolução A/RES/70/1 da ONU / Agenda 2030, 2015). 

 

- Agenda 2030 (2015): a agenda é um plano de ação para as pessoas, 
para o planeta e para a prosperidade. 

- 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com 169 metas 
associadas, que são integradas e indivisíveis. 

- Metas do Brasil: até 2030, garantir o acesso de todas as pessoas a alimentos seguros, 
culturalmente adequados, saudáveis e suficientes durante todo o ano, e erradicar as 
formas de má-nutrição relacionadas à desnutrição, reduzir as formas de má-nutrição 
relacionadas ao sobrepeso ou à obesidade. 

Rótulos como ponto de partida e de chegada 



Johan Rockström and Pavan Sukhdev 



- Princípios Orientadores 
(ONU, 2011) - “Guiding 
Principles on Business and 
Human Rights” 
(A/HRC/17/31) – relatório 
elaborado por John Ruggie 

 

Rótulos como ponto de partida e de chegada 



- Processos de revisão das regras de rotulagem por parte da 
Anvisa são necessários e urgentes, mas é preciso ir além! 
- “(...) a rotulagem nutricional é parte de uma abordagem mais 

abrangente, que depende da implementação de diversas outras 
medidas complementares” (Relatório Preliminar de Análise de 
Impacto Regulatório sobre Rotulagem Nutricional); 

- Produção de alimentos deve levar em conta o impacto do produto na 
saúde pública e no meio ambiente: “pegadas” devem ser reduzidas 
com ações preventivas + controle de impacto; 

- Necessidade de se reconhecer a dupla abusividade da publicidade de 
alimentos dirigida a crianças (art. 37, §2º, CDC). 

 

Rótulos como ponto de partida e de chegada 



Rótulos, 
publicidade, SAC 

e recall 

Orientação dietética 
/ leitura de rótulos 

Regulamentação, 
fiscalização e sanção 

Vigilância Sanitária 

RÓTULO 
Indústria Alimentícia 

Consumidores 

Profissionais de saúde 

Colaboração 
técnica, registro de 

ocorrência no 
SIAC* 

Meio Ambiente 
Saúde pública / direitos 
fundamentais. 



Ressignificação! 

X 



Se as coisas são inatingíveis... ora! 
Não é motivo para não querê-las... 

Que tristes os caminhos, se não fora 
A presença distante das estrelas!  

(Mario Quintana) 

Muito obrigada! 
 

cecilia.cury@uol.com.br 
poenorotulo@gmail.com 

www.poenorotulo.com.br 

facebook.com/poenorotulo 

twitter.com/poenorotulo 

instagram.com/poenorotulo 

 


