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RESUMO: Trata-se do estudo acerca da (in) eficácia da legislação sanitária a 
partir do estudo da maior operação da história brasileira de fraudes alimentares, 
isto é, a Operação Carne Fraca. Subdividia em três fases, a referida investigação 
foi responsável, em apertada síntese, pela emissão de cerca de 300 mandados 
judiciais que culminaram em 38 mandados de prisão, 77 conduções coercitivas, 
197 buscas e apreensões, e, até o momento, 10 condenações em primeira 
instância. O objetivo precípuo da operação era investigar duas das maiores 
empresas no ramo alimentício pecuário brasileiro, qual sejam, JBS e BRF S.A, 
pela prática, em conjunto com servidores da administração pública, de corrupção 
ativa e passiva. Por outro lado, no desdobrar das investigações, vislumbrou-se, 
além das fraudes econômicas, aquelas danosas a saúde, por meio da 
adulteração, utilização de invólucro ou recipiente com falsa indicação e, até, 
utilização de emprego de substâncias ou processo não permitido na fabricação 
de carnes distribuídas no mercado interno e externo. Os efeitos não podiam ser 
mais nefastos. A deflagração da operação provocou quedas expressivas na 
bolsa de valores brasileira, qual seja, a IBOVESPA, bem como restrições e 
suspensões, ainda que temporárias, na exportação de produtos pecuários. 
Outrossim, a dúvida quanto à qualidade dos produtos significou a redução do 
consumo interno e a demissão de diversos trabalhadores do setor. Todavia, mais 
do que as consequências econômicas, os desrespeitos qualitativo e quantitativo 
das normas sanitárias foram responsáveis pela ingestão de alimentos impróprios 
ao consumo humano. Supostamente inofensivas, as doenças transmitidas por 
alimentos (DTA), segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), repercutem 
no óbito anual de cerca de 33 milhões de pessoas. Nesse sentido, as DTAs são 
uma importante causa de morbidade e mortalidade em todo mundo. E, 
inobstante a prevenção e a proteção sanitária serem medidas mais adequadas 
para o contingenciamento de doenças transmitidas pelo consumo de alimentos 
impróprios, a era da edição de normativas essenciais para o desenvolvimento 



social e, neste caso, de políticas sanitárias eficazes repressivas após eventos 
danosos tem prevalecido ao longo da história do direito brasileiro. Isso porque 
os elementos propulsores para formulação e reformulação do sistema jurídico 
que regula a produção, comércio e consumo de produtos com repercussão direta 
na saúde são engajados, ordinariamente, em eventos fraudulentos de 
repercussão negativa à saúde. Desta feita, o presente estudo tem como escopo 
analisar, a partir do caso prático delineado, o tratamento jurídico-penal na seara 
das fraudes alimentares, com ênfase na alimentação adequada, pressuposto 
essencial para garantia da sadia qualidade de vida, delineando as repercussões 
econômicas e sociais nacionais e, em atenção ao mercado exportador, 
internacionais que envolvam o desrespeito à legislação sanitária. Finalmente, 
lançando mão de uma metodologia de pesquisa de procedimento somada ao 
método dedutivo, realizar, se possível, um estudo sobre eventuais políticas 
públicas a serem implementadas com o viés de auxiliar no combate a ingestão 
de alimentos impróprios ao consumo humano. 
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