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NA INDÚSTRIA ALIMENTAR E FARMACÊUTICA 
 
RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar a efetivação do Direito Humano à 
alimentação adequada através de uma política pública regulatória, especificamente no que tange 
à escolha do modelo adequado de rotulagem nutricional de advertência, promovida no âmbito 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária(ANVISA). O tema passa por um processo de 
discussão envolvendo diversos atores, tanto por parte da indústria alimentícia como também 
oriundos da sociedade civil em geral, gerando propostas diversas com peculiaridades próprias. 
Atualmente, o debate sobre rotulagem frontal representa um dos principais tópicos de debate 
sobre a agenda regulatória. Na União Europeia, por exemplo, a França adotou, em outubro do 
ano passado, o modelo NutriScore, o qual visa cruzar as informações nutricionais de um 
alimento e classificá-lo de A a E, dando ênfase tanto aos pontos negativos (como excesso de 
calorias, açúcares, sal etc.) quanto aos positivos (como a presença de vegetais, fibras e 
proteínas). Embora todas apresentem o objetivo comum de aprimorar o acesso à informação 
nutricional, a questão central versa acerca de qual modelo seria mais efetivo na consecução do 
referido propósito, uma vez que a regulação gera impacto direto no condicionamento do 
tradeoff alimentar da população – e, assim, promove maior racionalização na aquisição de 
alimentos, privilegiando a opção por itens de melhor valor nutricional, em detrimento dos 
ultraprocessados: segundo MONTEIRO et al (2013), o processamento alimentar “é uma das 
principais causas da atual pandemia de obesidade e de doenças e agravos não transmissíveis”. 
Por consequência, tal conjuntura tem o condão de efetivar a garantia do direito à saúde 
insculpido na CRFB/88, em seu artigo 6º, que também se consubstancia em uma finalidade 
institucional da ANVISA, de acordo com o artigo 6º da Lei 9782/99, fomentando o princípio 
da prevenção, um dos pilares do Direito Sanitário. Para tanto, cumpre ressaltar brevemente a 
importância da Análise de Impacto Regulatório (AIR) na otimização da transparência no 
processo regulatório. A metodologia adotada foi o raciocínio indutivo, a partir da análise dos 
debates travados no âmbito da agência reguladora, para confirmar a tese da importância da 
política pública regulatória na conformação de comportamentos, com o auxílio de estudos 
técnicos, doutrina especializada sobre o tema e bibliografias secundárias. Diante do exposto, 
busca-se apontar de que forma a política pública regulatória da rotulagem nutricional é 
imprescindível à concretização do Direito Humano Fundamental à Saúde, por meio de 
informações mais claras e acessíveis em embalagens. Esta pesquisa é fruto de parte do trabalho 
desenvolvido no âmbito do Projeto REAJA – Rede de Estudos e Ações em Justiça Alimentar, 



vinculado à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), sob 
coordenação do Prof. Leonardo Alves Corrêa.  
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