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RESUMO 
 

O presente estudo aborda a proteção do consumidor nas relações de consumo, no que diz respeito ao 

acesso à informação clara e adequada nos rótulos dos alimentos industrializados. Dessa forma, o 

direito à informação do consumidor deve ser respeitado gerando, por consequência, o dever de informar 
dos fornecedores. Para mais, a alimentação adequada deve ser vista sob a perspectiva de um Direito 

Humano Fundamental (DHAA), não podendo ser violado sobre aspecto algum. Em vista disso, é 

necessário realizar a distinção entre a oferta publicitária e a oferta não publicitária para entender qual 

o momento o fornecedor estará obrigado ao cumprimento dos termos da oferta. Para proteger os 

consumidores das atividades de omissão nos rótulos dos alimentos por parte da indústria, é necessário 

que haja a intervenção Estatal. 
 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: direito à informação; rótulos; alimentos industrializados; segurança alimentar; 

oferta; órgãos fiscalizadores;  
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INTRODUÇÃO 
 
Com o mercado de consumo altamente globalizado, os consumidores brasileiros 

passaram a se alimentar de forma diversa de como se alimentavam nas décadas 

passadas. Somado a isso, a rotina moderna assumiu contornos muito mais intensos 

e a população acabou tendo menos tempo para se alimentar em seu cotidiano. Devido 

ao imediatismo da nova sociedade, a indústria inovou trazendo alimentos 

processados, com o intuito de facilitar a vida da população. 

 

No entanto, não se pode negar que a inovação da indústria, que atendeu aos 

interesses da população, trouxe também, diversos malefícios associados ao consumo 

de alimentos ultra processados, cujo consumo, conforme classificação da OMS, está 

diretamente ligado ao surgimento de doenças graves, como o câncer, hipertensão, 

obesidade, dentre outras. 

 
Devido a isso, o presente estudo busca analisar se realmente há uma proteção efetiva 

do consumidor na atuação do fornecedor de alimentos industrializados, tendo em vista 

que se encontra no pólo mais vulnerável da relação, e sua dignidade, portanto, deve 

ser respeitada. 

 

É importante resguardar o direito ao acesso à informação clara e precisa, para que 

assim, o consumidor possa realizar uma escolha consciente daquilo que irá consumir. 

Nesse sentido, será realizada uma breve análise sobre o papel da indústria no dever 

de informar, como uma forma de respeitar o princípio da confiança e da boa-fé para 

com o consumidor. 

 
Em seguida, pretende-se analisar a oferta publicitária e a oferta não publicitária nas 

relações de consumo, observando se ambas integram o contrato obrigando o 

fornecedor a cumprir com as informações estabelecidas. Ainda, neste mesmo 

capítulo, planeja-se estudar o que pode ser feito para prevenir os consumidores contra 

os riscos dos alimentos industrializados, realizando uma breve comparação com o 

direito equiparado. 
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Além disso, propõe-se estudar a importância de uma alimentação saudável, tendo em 

vista que é uma atividade humana essencial, sendo um dever do Estado, proteger os 

consumidores das omissões das indústrias alimentícias, com relação à tabela de 

ingredientes, atuando de forma mais rígida para combater esse problema, e garantir 

a todos uma alimentação adequada. 
 
Em continuidade a esse questionamento, programa-se observar o que diz a 

Legislação Brasileira sobre esse assunto, analisando se os órgãos públicos existentes 

designados para fiscalizar a atuação da indústria alimentícia, são eficientes para 

tutelar os direitos dos consumidores. 
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1 DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR E O DEVER DE 
INFORMAR DA INDUSTRIA ALIMENTÍCIA 
 

Conforme exposto, a inovação da indústria de alimentos trouxe consigo variados 

benefícios. Todavia, a chegada dos alimentos ultra processados também acarretou 

malefícios na vida dos seres humanos, tendo em vista que os alimentos passam por 

diversas etapas na produção até chegar ao consumidor.  

 

Em vista disso, esse alimento processado e embalado acaba perdendo sua qualidade 

nutricional, se tornando um alimento não nutritivo, devido a alta quantidade de 

componentes químicos em sua composição, que acabam se tornando prejudiciais 

para a saúde de quem vai consumir.  

 

Nesse contexto, o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor trouxe uma 

proteção ao público que irá consumir esses alimentos, tendo direito “a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 

de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, 

bem como sobre os riscos que apresentem”. 

 

Dessa forma, nota-se que a informação é tanto um direito do consumidor, como 

também é um dever da indústria alimentícia, haja vista que todos aqueles que irão 

consumir determinado produto devem ter condições de avaliar a qualidade, e entender 

os ingredientes que o compõem. Todavia, o que ocorre é o não reconhecimento dos 

ingredientes presentes no rotulo dos alimentos, conforme destaca a autora Rossana 

Proença (2019), 

 
(...) a própria industrialização é percebida como um processo que pode 
distanciar o alimento das pessoas, na medida em que, muitas vezes, pode 
dificultar a percepção da origem e/ ou dos ingredientes que compõem um 
determinado alimento. Os rótulos com informações alimentares e nutricionais, 
por exemplo, que têm importância em políticas públicas de saúde e 
segurança do consumidor, podem, como destaca Pollan (2), causar 
estranheza pela falta de reconhecimento dos nomes de produtos químicos 
citados na lista de ingredientes como componentes alimentares. 

 

Além disso, o art. 5º, inciso XXXII da Constituição da República estabeleceu que, “o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. Esse artigo trata dos 
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direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, promovendo a dignidade humana, 

logo não podem ser violados. Nesse sentido, a Constituição deve atender aos anseios 

da Sociedade, de modo que (PEREIRA; NASCIMENTO, 2016, p. 250),  

 
Nesse cenário, estabelecido pelas novas tecnologias de informação e 
comunicação, novos direitos foram sendo estabelecidos e os demais 
precisaram encontrar sua ressignificação. Para tal, o novo constitucionalismo 
preocupado em atender os anseios da população necessita adequar-se no 
sentido de estabelecer e garantir direitos de cunho social e participativo. 

 

 

1.1 TEORIA DA CONFIANÇA NA PERSPECTIVA DO CONSUMO DE 

ALIMENTOS  
 

Todos aqueles que adquirem um produto para consumi-lo, fazem a compra 

depositando confiança no fornecedor, ou seja, o consumidor tem a expectativa de que 

aquele que produziu o alimento está agindo de boa-fé, zelando pelo controle de 

qualidade daquilo que produz, sem negligenciar a necessidade de fornecer as 

informações indispensáveis para o consumo do produto fabricado.  

 

Nesse sentido, se o fornecedor anunciou que o seu produto é saudável e só possui 

ingredientes “do bem”, ele deve cumprir com a oferta, dado que nos termos do artigo 

30º do Código de Defesa do Consumidor a promessa vincula. À oferta, portanto, 

estabelece um vínculo entre fornecedor e consumidor, respeitando o chamado 

Princípio da Confiança. 

 

Em vista disso, consoante o autor Ezequiel Morais, o Princípio da Confiança está 

diretamente relacionado com o Princípio da Boa-fé Objetiva, visto que: 

 

(...) a confiança legitima é assentada em um dever geral de conduta, de 
acordo com os usos e costumes e conforme o que se espera das partes, 
servindo de limite ao exercício de direitos subjetivos e/ou de suporte para 
interpretação dos contratos. São impostos os deveres de prevenir e de não 
criar ou sustentar falsas expectativas entre os contratantes; ao contrário 
estarão a incidir os defeitos do negócio jurídico, nas suas mais diversas 
matizes. Impende dizer que os princípios da probidade e da confiança são de 
ordem pública e podemos perceber a sua incidência, mesmo que implícita, 
no artigo 112 do Código Civil (“nas declarações de vontade se atenderá mais 
à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”).  
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Isto, pois, deve-se zelar tanto pela segurança jurídica do consumidor, quanto pela boa-

fé objetiva do fornecedor. 

 

 

1.2 A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR EM 

TODAS AS PRÁTICAS COMERCIAIS 
 

Como mencionado anteriormente, o direito à informação do consumidor deve ser 

respeitado gerando, por consequência, o dever de informar dos fornecedores. Dito 

isso, o direito à informação é uma garantia constitucional, que possui natureza de 

cláusula pétrea, não podendo ser suprimida ou reduzida por meio de emenda 

constitucional. Nesse sentido, consoante Adriano Pedra em obra (PEDRA, 2016, 

p.56), alegou que: 

 
As mudanças no texto constitucional terão as cláusulas pétreas como 
obstáculos concorrentes ao conteúdo. A existência de limites ao poder 
reformador objetiva impedir modificações fundamentais, com a consagração 
de certas intangibilidades. As cláusulas pétreas traduzem um esforço do 
constituinte para assegurar a integridade da Constituição, obstando que 
eventuais reformas provoquem a sua destruição. 

 

Partindo desse pressuposto, Rizzato salientou que (NUNES, 2018, p.95), 

 
Sabe-se que o exercício de um direito subjetivo significa a possibilidade da 
exigência de alguém. Isto é, a prerrogativa de um corresponde à obrigação 
de outro. Assim, quando a Constituição garante a todos o acesso à 
informação, tem-se de entender que essa informação deve estar com alguém 
que terá a obrigação de fornecê-la.  

 

Em outras palavras, quando surge um direito, também surge uma obrigação. Isso quer 

dizer que, o direito de um termina quando começa o do outro, tendo em vista que 

todos devem ser respeitados. Para um melhor entendimento, consoante a autora 

Bruna Lyra (2018, p.45),  

 
Reconhecer deveres, inicialmente, não se reduz à restrição de direitos. A 
norma constitucional determina a observância de direitos que apresentam 
restrições e/ou limitações a outros direitos, como é o caso da autonomia 
privada ser um espaço de liberdade de ação ao indivíduo (livre iniciativa), 
desde que não ofenda, por sua vez, os direitos do consumidor. 
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Para mais, esse direito também está presente em forma de princípios no Código de 

Defesa do Consumidor, tais como o Princípio da Transparência e o Princípio da Boa-

fé, estabelecendo diretrizes da relação entre o consumidor e fornecedor.  

 

Esse direito será efetivado, no âmbito das relações entre a indústria alimentícia e o 

consumidor, através da exposição de rótulos nas embalagens dos produtos, com 

acesso fácil à leitura, oportunizando a todos os consumidores a possibilidade escolher 

aquilo que irão consumir. À vista disso, consoante o ministro do Superior Tribunal de 

Justiça, Humberto Martins: 
 
Como sabido, quem conhece o produto ou serviço oferecido (porque o 
produziu ou tem vínculo com o processo de fabricação ou distribuição) deverá 
prestar ao consumidor (que desconhece todo esse processo) informação 
suficiente para que este tenha liberdade de escolha diante dos bens 
oferecidos no mercado ou possa se prevenir quanto à eventual periculosidade 
ou nocividade de um produto ou serviço já adquirido. Além do mais, no 
fomento ao consumo e na cadeia fornecedora, o dever de informar 
corresponde a um ônus pró-ativo do fornecedor (seja ele um parceiro 
comercial ou não do consumidor). 

 

Desse modo, é possível destacar dois principais momentos em que o fornecedor deve 

apresentar informações ao consumidor. O primeiro momento se refere a fase pré-

contratual, é quando ocorre a oferta não publicitária, na qual o fornecedor deve 

garantir as informações necessárias sobre o produto, para estabelecer desde já, uma 

relação de confiança com o consumidor. 

 

Já o segundo momento, concerne a fase contratual. Nesse sentido, consoante 

Loureiro (2002, p.75),  

 
Na fase de celebração do contrato os deveres coincidem com os da etapa 
anterior, mas com uma transcendência maior. A atitude que se exige das 
partes na fase de celebração do contrato pode ser qualificada como lealdade 
ao tratar, clareza e abstenção de qualquer forma de dolo que possa induzir a 
uma falsa determinação da vontade da parte contrária.” E continua: “A mesma 
transparência que deve existir nas negociações, deve também prevalecer no 
momento em que as partes expressam sua manifestação de vontade com o 
fim de concluir o negócio jurídico.  
 

 

Diante disto, em ambas as fases supracitadas, toda a informação passada pelo 

fornecedor irá vincular o fornecedor ao seu cumprimento, valendo lembrar que nestas 
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fases pré-contratual e contratual o consumidor tomará sua decisão definitiva, sobre 

adquirir determinado produto ou não.  

 

 

1.3 SEGURANÇA ALIMENTAR 
 

O conceito de segurança alimentar, conforme Ana Vasconcelos e Leides Moura 

(VASCONCELOS e MOURA, 2018, p.4): 
 
A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito ao 
acesso a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer outras necessidades essenciais. Pressupõe-se que seu 
alcance implique a convergência de políticas e programas de vários setores 
com capacidades para promover, na dimensão individual e coletiva, o acesso 
à alimentação adequada, requerendo um amplo processo de 
descentralização, territorialização e gestão social.  

 

Nesse sentido, vale ressaltar que o artigo 3º da Lei 11.346/2006 também expõe uma 

definição bem semelhante sobre segurança alimentar, trazendo, dentre os diversos 

objetivos, a produção de conhecimento e o acesso a informação do consumidor.  

 

Se tratando da indústria de alimentos ultra processados, é necessário esclarecer que 

a mesma trouxe diversos benefícios para a vida dos seres humanos, tais como a 

praticidade e a diminuição do preço dos produtos. Contudo, ela também ocasionou a 

perda da qualidade nutricional dos alimentos, tendo em vista que para atender a todos, 

e aumentar o tempo de vida na prateleira dos supermercados, são utilizados 

ingredientes que podem fazer mal para aqueles que irão consumir. 

 

Ademais, alimentar-se faz parte do grupo das atividades humanas mais importantes 

existentes, de modo que a alimentação adequada deve ser vista sobre a perspectiva 

de um direito humano fundamental (DHAA), não podendo ser violado sobre aspecto 

algum. 

 

 Assim, consoante o Mestre em saúde pública Flávio Valente, o acesso à alimentação 

“é um direito humano em si mesmo, na medida em que a alimentação se constitui no 

próprio direito a vida. Negar este direito é antes de mais nada, negar a primeira 

condição para a cidadania, que é a própria vida”. (VALENTE, 2002, p. 137) 
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2 A OFERTA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
INDUSTRIALIZADOS  
 

Ao analisar o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, é possível extrair o 

conceito de oferta, disposto pela norma: 

 
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 
qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços 
oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela 
se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

 

É possível afirmar então, que a oferta é um instrumento utilizado pelo fornecedor para 

otimizar suas vendas, ou seja, “é uma manifestação de vontade unilateral através da 

qual uma pessoa faz conhecer sua intenção de contratar e as condições essenciais 

do contrato”. (GUESTIN; DESCHE, 1985, p. 110). 

 

Para mais, a oferta corresponde a fase pré contratual, onde o fornecedor irá fazer a 

proposta (especificando informações sobre o produto), para que o consumidor possa 

aceitar ou não. Logo, ela irá integrar o contrato e o fornecedor estará obrigado ao 

cumprimento das informações especificadas. No mesmo sentido, Atílio Aníbal diz que 

(ALTERINI, 1998, p.268 apud POZZETI, 2006, p.65): 

 
A oferta é um ato jurídico unilateral e receptível que tem por finalidade a 
formação de um contrato. Vejamos: 1. Ato jurídico unilateral porque depende 
somente da vontade do ofertante (art. 946, Cod. Civil). 2. Receptível – com 
destinatário – porque se oferta a alguém para que tome conhecimento da 
proposta e, se for o caso, seja aceitante. 3. Com uma finalidade especial que 
o define como oferta, com o consequente caráter vinculante(...). 

 

No entanto, é importante ressaltar que pelo Princípio da Vinculação toda oferta obriga 

o fornecedor ao cumprimento de seus termos. Contudo, há que se fazer uma 

importante distinção entre a oferta publicitária e a oferta não publicitária, haja vista que 

apenas sobre esta última hipótese recai o dever de informar. 
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2.1 OFERTA PUBLICITÁRIA E OFERTA NÃO PUBLICITÁRIA DA 

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 
 

A publicidade traz consigo a finalidade de fomentar a circulação de bens e serviços, 

incentivando a aquisição ou utilização de produtos e serviços. Para tanto, faz o uso 

de técnicas persuasivas capazes de estimular o desejo de consumir, consequente fato 

gerador do lucro do fornecedor. 

 

Consoante Idemir Bagatini (2005, p.66), 

 
Na sociedade moderna a publicidade é uma das formas mais poderosas de 
persuasão, manipulação e limitação do poder decisório do consumidor. É 
uma forma poderosa ao alcance do fornecedor para incentivar e forçar o 
consumo de produtos e de serviços. A cada dia percebe-se com mais clareza 
a importância da publicidade, pois a sociedade de consumo contemporânea 
não pode prescindir desse recurso. A sociedade de consumo tem-se tornado 
indissociável da publicidade.  

 

Desse modo, a publicidade visa atingir o maior público possível, podendo ser 

veículada a partir de diversos meios de comunicação, como a televisão, o rádio, a 

internet, redes sociais, etc. 

 

Tratando-se da indústria alimentícia, o fornecedor faz surgir no consumidor, através 

da publicidade, o desejo pelo alimento ofertado. Seja por ele ter uma boa aparência, 

ou por ele ter informações que o levem a realizar a compra, como a criação de 

promoções. Para um melhor entendimento, segundo o Manual de Direito do 

Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor (2014, p. 146), 

 
A publicidade, na sociedade de massa, dissemina, portanto, não apenas 
informações sobre os produtos, mas busca convencer os consumidores da 
imprescindibilidade, conveniência ou importância de se adquirir certos bens. 
Com isso, difunde também valores e noções sobre estilos de vida e padrões 
do que pode ser considerado normal, esperado, interessante ou mesmo 
desejável. Para ser bem-sucedida, a mensagem deve dialogar ou refletor, em 
alguma medida, valores e sentimentos dos indivíduos de determinada 
sociedade. Nesse sentido, e como veremos mais a frente, discutir publicidade 
implica discutir também, em alguma medida, valores, o que torna o tema 
bastante controvertido e objeto de acaloradas discussões.  

 

Nesse contexto, pode-se utilizar como exemplo a publicidade abaixo realizada pelo 

Mc Donald’s. Resta claro que o anúncio irá atingir seu objetivo, pois além de captar 



 14 

novos clientes, também incentivará aqueles que já consomem o produto, uma vez que 

está em promoção.  

 

1 

 

Além disso, a publicidade pode ser utilizada de duas formas, a primeira aparece 

apenas como uma forma de persuadir o consumidor, sem conter informações 

relevantes sobre o produto. Já a segunda é a publicidade informativa, que além de ter 

o objetivo de estimular o consumo, aparece com o intuito de fornecer determinadas 

informações sobre o produto. 

 

No segundo cenário, é onde o fornecedor de alimentos apresenta informações 

suficientemente precisas na publicidade daquilo que pretende vender, de modo que 

essa informação, conforme o artigo 30 do CDC, irá integrar o contrato. Nesse sentido, 

o Ministro do STJ Luiz Felipe Salomão (Resp. nº 1.365.609-SP), salientou que: 

 
Deveras, inequívoco o caráter vinculativo da oferta, integrando o contrato, de 
modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também 
pelas expectativas que a publicidade venha a despertar no consumidor, 
mormente quando veicula informação de produto ou serviço com a chancela 
de determinada marca, sendo a materialização do principio da boa-fé 
objetiva, exigindo do anunciante os deveres anexos de lealdade, confiança, 
cooperação, proteção e informação, sob pena de responsabilidade.  

 

 
1 Disponível em:< https://publicidadeecerveja.com/2019/10/04/mcdonalds-e-coca-cola-se-juntam-em-
acao-promocional-de-dar-agua-na-boca/>. Acesso em: 15 de maio de 2021. 



 15 

Por outro lado, tem-se a oferta não publicitária, onde entra a rotulagem dos alimentos, 

haja vista que é obrigatória de acordo com a Resolução da ANVISA RDC 360/03, não 

podendo o vendedor escolher se vai colocar na embalagem ou não.  Esse tipo de 

oferta não necessariamente irá conter conteúdo persuasivo para instigar a compra do 

consumidor, muitas vezes é apenas um conteúdo informativo obrigatório sobre o 

alimento. 

 

 

2.2 PREVENÇÃO DE RISCOS NO CONSUMO DE ALIMENTOS 

INDUSTRIALIZADOS 
 

É sabido que a substituição de alimentos in natura por alimentos processados 

industrializados pode acarretar malefícios a saúde. Segundo o Ministério da Saúde: 
 
Parte desse panorama mundial é caracterizado por mudanças alimentares 
que envolvem a substituição de alimentos in natura e minimamente 
processados por alimentos industrializados prontos para o consumo 
(processados ou ultra processados), ricos em sódio e açúcar, tendência 
também observada em áreas metropolitanas do Brasil em 2002/2003.3 Essas 
transformações promovem desequilíbrios nutricionais e uma ingestão 
excessiva de calorias, contribuindo para o aumento de obesidade, diabetes 
melito (DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS), doenças do coração e 
câncer.  

 

Como pode ser observado, isso ocorre, pois, os alimentos industrializados possuem 

altas quantidades calóricas ao passo que são pouco nutritivos, tendo em vista que os 

ingredientes utilizados para a fabricação não são tão saudáveis, tais como os 

conservantes, e podem ser prejudiciais. 

 

No entanto, a tabela nutricional dos alimentos ultra processados no Brasil é escassa 

no sentido de transmitir tais informações ao consumidor, especialmente considerando 

que poucos têm conhecimento técnico suficiente para compreender o significado de 

cada ingrediente apresentado.  

 

Um exemplo clássico é o biscoito Cheetos, um dos salgados mais consumidos 

mundialmente, que por sua vez possui uma rotulagem nutricional obscura, dado que 

seus ingredientes são de difícil compressão, veja: 
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Explosão Cheddar - Salgadinho de milho sabor queijo cheddar - Ingredientes: 
farinha de milho fortificada com ferro e ácido fólico, óleos vegetais (70% óleo 
de girassol), preparado para salgadinho sabor queijo cheddar (maltodextrina, 
soro de leite, sal, óleo vegetal de soja, xarope de glicose, leite desnatado em 
pó, caseinato de sódio, realçador glutamato monossódico, antiumectante 
dióxido de silício, aromatizante, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos 
graxos, estabilizante fosfato dipotássico, acidulantes: ácido láctico e ácido 
acético e corante natural urucum). (Contém sulfito)2 

 

Nesse sentido, é possível notar diversos ingredientes com nomenclaturas 

inacessíveis, tais como antiumectante dióxido de silício, emulsificante mono e 

diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizante fosfato dipotássico, acidulantes: ácido 

láctico e ácido acético e corante natural urucum), maltodextrina, dentre outros. 

 

A principal problemática dessa causa está no fato de que a falta de compreensão da 

tabela de nutrientes pode contribuir bastante com o consumo inadequado desses 

alimentos, e via de consequência, o aumento da obesidade, problemas cardíacos, 

diabetes e a má alimentação da população. À vista disso, consoante o artigo publicado 

pela revista Contexto e Saúde (CRUZ; PEREIRA; HENN, apud BENDINO; 

POMPOLIM; OLIVEIRA, 2019, p.38): 
 

Em virtude das mudanças nos ingredientes utilizados na elaboração dos 
alimentos industrializados, a embalagem e a rotulagem dos alimentos são de 
grande importância para que seja estabelecida uma conexão entre o produto 
e o consumidor. Os rótulos servem para informar sobre o que está sendo 
ingerido, porém, pela falta de conhecimento ou dificuldade de entendê-los, os 
consumidores acabam não dando a devida importância na hora da compra e, 
consequentemente, fazendo escolhas que não contribuem para uma 
alimentação saudável. 
 

No mesmo artigo também foi colocado um estudo realizado, 
 

Um estudo realizado por Santos et al. (2016) verificou associação entre a 
compra de alimentos industrializados com a alta taxa de prevalência de 
DCNTs, relacionadas ao frágil conhecimento em educação e saúde da 
população em geral e também à interpretação de rótulos de alimentos.  
  

 

Assim sendo, para garantir o pleno exercício de direitos dos consumidores, o ideal 

seria que as nomenclaturas utilizadas nos rótulos dos alimentos apresentassem maior 

 
2 Disponível em:<https://www.farmaciaseconomizar.com.br/salgadinho-cheetos-49g-mix-de-
queijos/14550-01>. Acesso em: 01 de maio de 2021. 



 17 

clareza. Para isso, o Estado deveria atuar de forma mais impositiva, adotando 

medidas que realmente protegem o pólo mais vulnerável da relação: o consumidor. 

 

Fazendo uma breve comparação com o direito equiparado, em outros países como o 

Chile, as informações nutricionais apresentam maior seguridade ao consumidor, já 

que a advertência presente no rótulo dos alimentos ultra processados é clara e de fácil 

entendimento. Nesse contexto, segundo o artigo publicado pelo IDEC, 

 
Desde 2016, no Chile, os produtos processados e ultraprocessados 
disponíveis nas prateleiras dos supermercados passaram a exibir alertas na 
forma de um octógono preto na parte da frente das embalagens que sinalizam 
quantidades excessivas de nutrientes prejudiciais para a saúde, como sódio, 
açúcar e gordura. Com os resultados desta pesquisa, autoridades e 
acadêmicos ganham evidências da eficácia deste sistema, que agora se 
espalha pelo mundo. (IDEC, 2018) 

 

 
 

No mesmo artigo, foi colocado um estudo divulgado pela Universidade do Chile que 

apontou o fato de que a regulagem nutricional de advertência apresentou resultados 

positivos, uma vez que gerou mudança nos hábitos alimentares da população chilena. 

Assim, além da diminuição da procura desses produtos, segundo a pesquisa: 

 
Foi detectada uma diminuição na média de sódio e açúcar dos alimentos 
ultraprocessados. Com base na comparação da informação nutricional 
declarada nas embalagens de mais 10 mil produtos disponíveis nos 
supermercados, antes e depois da implementação da lei, foi possível 
observar uma queda de 20% a 35% na quantidade de açúcar de bebidas 
adoçadas, lácteos e cereais matinais de maior consumo entre os chilenos. 
Entre os queijos e embutidos, a queda ficou entre 5% e 10% tanto de açúcar 
como de sódio. (IDEC, 2018) 
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Outrossim, além da intervenção do Estado para tutelar os Direitos do Consumidor até 

que a mudança nos rótulos seja realizada, o que pode ser feito por aqueles que irão 

consumir é não ceder à praticidade e evitar a compra desses alimentos 

industrializados.  

 

 

2.3 ROTULAGEM DE ALIMENTOS COMO OFERTA NÃO 

PUBLICITARIA 
 

De acordo com a resolução RDC 259, de 20 de setembro de 2002 publicada pela 

ANVISA, rotulo é “toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou 

gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou litografada ou 

colada sobre a embalagem do alimento”. 

 

Assim sendo, Roberto Luiz Machado, em seu livro Manual de Rotulagem de Alimentos 

(MACHADO, 2015, p. 9), pontuou que: 

 
Do ponto de vista da defesa do consumidor, a rotulagem dos alimentos visa 
disponibilizar informações sobre o produto corretas, claras, precisas e 
ostensivas, escritas em língua portuguesa, apresentando suas 
características, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e 
origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que possam 
apresentar à saúde e segurança dos consumidores.  

 

Nesse sentido, à rotulagem dos produtos alimentícios é a principal forma de 

comunicação entre o consumidor e o fornecedor, visto que é através dela que o 

consumidor irá exercer o seu direito à segurança alimentar, podendo escolher de 

forma consciente, aquilo que irá consumir.  

 

Desse modo, o que se espera dentro dessa relação é o respeito entre ambas as 

partes, obedecendo o Princípio da Boa-fé previsto no art. 4º, inciso III do CDC. 

Portanto, o consumidor do alimento deposita confiança na empresa que o fabrica, 

acreditando nas informações colocadas na embalagem. Para reiterar, no acordão 

1168030 do TJDFT, o Relator Fernando Lima alegou que: 
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O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes de uma relação de consumo a 
adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, 
correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa depositada nessa 
relação. Nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva cria deveres anexos à 
obrigação principal, os quais devem ser também respeitados por ambas as 
partes contratantes. Dentre tais deveres, há o dever de cooperação, que 
pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual, que, 
uma vez descumprido, implicará inadimplemento contratual de quem lhe 
tenha dado causa (violação positiva do contrato). 

 

Para mais, como mencionado anteriormente, à publicidade informativa tem como 

objetivo levar o consumidor a realizar a compra, se utilizando de técnicas persuasivas, 

expondo informações sobre o alimento ofertado.   

 

À vista disso, a rotulagem faz parte da oferta não publicitária podendo configurar 

inclusive publicidade informativa, por meio da qual o fornecedor se desonera do dever 

de informar, que decorre ao direito básico do consumidor à informação previsto no 

artigo 6º, inciso III do CDC. A oferta publicitária, por sua vez, é facultativa e visa 

estimular o desejo de consumir, e não trará necessariamente conteúdo informativo. 

 

 

3 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO  
 

Como foi abordado anteriormente, os rótulos dos alimentos industrializados no Brasil 

não são de fácil compreensão para os consumidores, pois possuem nomenclaturas 

complexas, que demandam conhecimento técnico para seu entendimento.  

 

O que se busca compreender é se a atuação dos órgãos públicos, responsáveis por 

realizar o controle sanitário dos alimentos industrializados, é suficiente para proteger 

o consumidor. Em vista disso, será feita uma breve análise da legislação. 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), na resolução – RDC nº 360 de 

2003, informou que à rotulagem nutricional se torna obrigatória para proteger o 

consumidor, dando a possibilidade de o mesmo poder compreender quais 

ingredientes compõem o alimento, e ainda evitando obstáculos técnicos ao comércio. 
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Para mais, à Resolução da ANVISA RDC 359/03 aborda sobre o regulamento técnico 

de porções de alimentos embalados para fins de rotulagem nutricional. Nessa 

resolução, às porções estabelecidas nos rótulos dos alimentos, foram decididas 

baseando-se em uma alimentação saudável, através de uma dieta de 2000 kcal por 

dia. 

 

Houve uma inovação na legislação de rotulagem de alimentos, através da Resolução 

429 de 2020. O principal ponto da norma foi a alteração do formato do rotulo frontal 

dos produtos, incluindo um selo de advertência na parte frontal da embalagem.  

 

Essa mudança tem como objetivo alertar o consumidor quando há o excesso de 

nutrientes que podem prejudicar uma alimentação saudável, dando a possibilidade de 

o consumidor poder escolher, de forma consciente, aquilo que irá consumir. Desse 

modo, consoante o artigo publicado pela ANVISA, 

 
A Diretoria Colegiada da Anvisa aprovou por unanimidade, nesta quarta-feira 
(7/10), a nova norma sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados. A 
medida melhora a clareza e a legibilidade das informações nutricionais 
presentes no rótulo dos alimentos e visa auxiliar o consumidor a realizar 
escolhas alimentares mais conscientes.    

 

Nesse novo modelo de rotulagem nutricional aparece um símbolo informativo na parte 

da frente do produto, identificando o alto teor de três nutrientes: açúcares, gorduras 

saturadas e sódio. Essa mudança foi aprovada em 2020 e ocorrerá em 2022. 
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3 

Vale destacar que para realizar essa mudança, foram observados dois tipos de 

modelo de rotulagem frontal, sendo a de advertência (apresentado acima) e a de 

sinalização. O modelo de sinalização, utilizado no Reino Unido, se mostra bastante 

eficaz, tendo em vista que são utilizadas as três cores do semáforo para indicar os 

valores altos e baixos de cada ingrediente, contendo informações mais claras e menos 

técnicas aos consumidores, conforme ilustrado abaixo. No entanto, foi escolhido o 

modelo de rotulagem de advertência. 

 

 
3 Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/aprovada-norma-
sobre-rotulagem-nutricional>. Acesso em: 02 de maio de 2020. 
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4 

 

Devido a isso, neste capítulo será analisado quais são os órgãos fiscalizadores 

responsáveis pelo controle desses alimentos, e quais são às suas respectivas 

funções, examinando se a atuação desses órgãos é realmente eficaz na proteção do 

direito dos consumidores. 

 

 

3.1 ÓRGÃOS FISCALIZADORES  
 

No Brasil existem diferentes órgãos públicos responsáveis pelo controle sanitário dos 

alimentos. Dentre eles, tem-se os principais, sendo a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a 

Vigilância Sanitária e o Instituto Nacional de Metrologia, qualidade e tecnologia 

(INMETRO). 

 

Nesse sentido, cada órgão possui sua própria competência para regulamentar. A 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tem como principal função à 

promoção da saúde da população, através de um controle de fiscalização da produção 

e transporte dos alimentos. Nesse ínterim, 

 
A Anvisa é o órgão que estabelece quais as informações devem constar nos 
rótulos dos alimentos, visando garantir a qualidade do produto e a saúde da 
população. As regras são importantes para que as empresas forneçam à 
população dados que ajudem na hora da escolha do produto. (ANVISA, 
2020). 

 
4 Disponível em:< https://rederotulagem.com.br/modelo-grafico/>. Acesso em: 12 de maio de 2021. 
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Desse modo, se tratando da embalagem dos alimentos industrializados, a ANVISA 

tem a competência primordial para estabelecer quais informações são obrigatórias na 

rotulagem do produto. 

 

Já o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), tem como principal 

competência à inspeção dos alimentos de origem exclusivamente animal, bebidas em 

geral e vegetais in natura. Portanto, consoante o portal do órgão mencionado,  

 
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é responsável 
pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento 
do agronegócio e pela regulação e normatização de serviços vinculados ao 
setor. No Brasil, o agronegócio contempla o pequeno, o médio e o grande 
produtor rural e reúne atividades de fornecimento de bens e serviços à 
agricultura, produção agropecuária, processamento, transformação e 
distribuição de produtos de origem agropecuária até o consumidor final. 

 

Outro órgão público responsável pelo controle sanitário dos alimentos é o Instituto 

Nacional de Metrologia, qualidade e tecnologia (INMETRO). Este órgão é o 

responsável pela padronização dos pesos e medidas dos alimentos, propondo normas 

sobre o conteúdo e suas formas de apresentação, fazendo isso através da Portaria 

INMETRO nº 157 de 2002. 

 

Dessa forma, pode-se concluir que, diversos são os órgãos públicos destinados para 

realizar o controle de qualidade dos alimentos, de maneira complementar, cabendo a 

cada um, sua própria competência. No entanto, o que se busca compreender, é se os 

respectivos órgãos são suficientes para tutelar os direitos do consumidor. 

 

 

3.2 O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E O CONTROLE DE 

QUALIDADE DOS ALIMENTOS 
 
Como pôde ser observado, a competência para realizar o controle sanitário dos 

alimentos foi designada à diversos órgãos públicos. Desse modo, cada órgão é 

responsável por uma etapa, até que o produto chegue nas mãos do consumidor. 

Segundo o artigo escrito por Henri Acselrad publicado pela revista da FGV 

(ACSELRAD, 1994):  
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A atividade do controle de qualidade tornou-se o veículo pelo qual assegura-
se ao produto os requisitos cujo não atendimento tende a refletir-se 
negativamente na realização mercantil da produção, pela incidência de lotes 
defeituosos, pelo comprometimento de imagens de marca e pela perda de 
partes de mercado. 

 

Por isso, a fiscalização do controle de qualidade dos alimentos se mostra tão 

importante, tanto para quem vai consumir, quando para a empresa que fabrica os 

produtos, já que se houver alguma irregularidade, ainda terá o tempo para realizar as 

correções necessárias, que impedirão à ocorrência de acidentes no consumo desses 

produtos. 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) possui um papel de grande 

importância na inspeção dos alimentos industrializados. Isso ocorre, pois, além de ser 

uma das responsáveis pela rotulagem dos alimentos, também é o órgão responsável 

por fiscalizar os locais onde são fabricados os produtos, seu transporte e a 

comercialização, com o fim de manter os padrões e garantir a qualidade dos 

alimentos. (Secretaria de Estado de Saúde, Goiás)5. 

 

A ANVISA, ao realizar a inspeção dos estabelecimentos, irá verificar as 

documentações, os registros, a limpeza do ambiente, a equipe de funcionários, as 

máquinas e equipamentos utilizados, as embalagens, etc. Tudo isso, para garantir que 

o consumidor possa consumir determinado produto, sem ter que se preocupar.  

 

Por outro lado, além dos órgãos públicos mencionados, muitas empresas também 

adotam o seu próprio controle de qualidade interno, contratando profissionais 

competentes para fiscalizar a produção do alimento. 

 

Nesse sentido, é possível observar que os órgãos designados para fiscalizar o 

controle de qualidade dos alimentos cumprem devidamente o seu papel, se tratando 

da inspeção. Todavia, a tabela nutricional dos alimentos ainda apresenta diversos 

problemas que precisam ser sanados.  

 

 
5 Disponível em:< https://www.saude.go.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-sanitaria>. Acesso em: 
02 de maio de 2020. 
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Logo, conclui-se que deve haver maiores mudanças no modelo de rotulagem no 

Brasil, com o fim de proteger o consumidor dos alimentos que parecem ser nocivos, e 

que podem estar causando prejuízos a longo prazo para aqueles que o consomem. 

 

 

3.3 A ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES COMO FORMA DE 

EFETIVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS 
 

Diante de todo o exposto, nota-se que apesar de todos os órgãos públicos existentes 

designados para legislar e fiscalizar o controle de qualidades dos alimentos da 

indústria, ainda faltam diversos mecanismos para tutelar os direitos do consumidor. 

 

Em primeira instância, é preciso salientar que as empresas que produzem os 

alimentos ultra processados ainda negligenciam certos ingredientes na tabela 

nutricional. Essa negligência ocorre tanto na publicidade realizada na embalagem do 

alimento, quanto na utilização de nomenclaturas que demandam conhecimento 

técnico para decifrar.  

 

Com relação à publicidade, um exemplo que pode ser citado é a publicidade realizada 

pela empresa do biscoito Nesfit. Na parte frontal da embalagem são colocadas 

diversas informações que induzem o consumidor a pensar que o alimento é saudável, 

veja: 
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 6 

 

Na embalagem acima, além de dizer que o produto possui ingredientes saudáveis, 

ricos em vitaminas, fibras, etc, também aparece a propaganda de um programa de 14 

dias chamado “operação biquíni”, levando o comprador a acreditar que se consumir o 

produto, irá emagrecer. 

 

No entanto, ao analisar a tabela de ingredientes é possível notar que o produto não é 

tão saudável quanto aparenta ser. Isso porque, contém elevadas quantidades de 

açúcar em sua composição, além dos diversos ingredientes com nomenclaturas 

complicadas apresentados no rotulo nutricional do alimento.  

 

 
6 Disponível em:< https://www.mercaderia.com.br/produtos/detalhe/2636/cereal-matinal-nestle-nesfit-
operacao-biquini-300g>. Acesso em: 20 de maio de 2021. 
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Dessa forma, os órgãos públicos deveriam atuar de forma mais rígida com relação ao 

setor de alimentos, tendo em vista que todos possuem o direito à uma alimentação 

saudável e adequada, e, para isso, o Estado precisa oferecer mecanismos para que 

cada um possa realizar uma escolha consciente daquilo que irá consumir. 

 

Para mais, apesar de o novo modelo de rotulagem nutricional frontal ter sido aprovado 

no Brasil, a falta de informações claras na embalagem não é o único problema. Como 

mencionado anteriormente, muitas empresas ainda utilizam nomenclaturas de difícil 
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acesso na tabela de ingredientes, impossibilitando que o consumidor exercite seu 

direito à informação. 

 

Devido a isso, seguindo o comando estabelecido pela Constituição Federal, o Estado 

deve promover políticas públicas para garantir o acesso a uma alimentação adequada, 

haja vista que é um direito humano fundamental. Partindo desse pressuposto, 

consoante o artigo de revista publicado por Aloisio Krohling (2018, p.9) 

 
Os direitos humanos (civis, políticos, sociais, econômicos, ecológicos e 
culturais) supõem a defesa e aprofundamento da democracia participativa e 
da cidadania consciente, isso significa exercício de libertação e 
reconhecimento da liberdade como valor ético fundamental e atento às 
exigências políticas intervenientes. A luta pela equidade e justiça social deve 
estar no horizonte da universalização do acesso aos bens e serviços públicos 
de todos os cidadãos e, mormente, dos agentes públicos no desempenho da 
gestão democrática.  

 

Diante disto, por se tratar de um direito humano fundamental o Estado não poderá se 

abster do dever de proteger os consumidores da indústria de alimentos processados, 

devendo atuar de forma mais eficiente para combater as fraudes e negligências nas 

embalagens dos alimentos. 

 

Todavia, não se pode negar que à inovação da legislação ao adotar o modelo de 

rotulagem frontal de advertência no Brasil, irá ajudar bastante os consumidores a 

saber os componentes dos produtos na hora de realizar a compra. Segundo as 

pesquisas realizadas, atualmente, esse é o melhor modelo de rotulagem.  
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CONCLUSÃO 
 

É notório que uma alimentação saudável é um dos maiores pilares para a saúde dos 

seres humanos, e que, sem ela, podemos desenvolver doenças crônicas associadas 

ao consumo de alimentos industrializados, que contenham altas quantidades de 

açúcar, sódio, etc em sua composição.  

 

Ademais, se alimentar é indispensável à manutenção de uma sadia qualidade da vida, 

tendo em vista que é através da alimentação que os indivíduos se mantem vivos e 

saudáveis no dia a dia.  

 

Com o advento da globalização e o cotidiano cada vez mais acelerado, o que antes 

fazia parte da rotina da população, como plantar e cultivar sua própria comida, hoje 

se tornou algo raro. Isso ocorre, pois, além da falta de tempo, o crescimento 

exponencial da população fez com que as indústrias inovassem, trazendo alimentos 

mais práticos e acessíveis a todos. 

 

No entanto, esses alimentos produzidos pela indústria foram cada vez mais 

procurados e os alimentos in natura passaram a ser substituídos. Esse fator acabou 

gerando problemas na saúde daqueles que introduziram os produtos industrializados 

em sua rotina, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, e tantas outras 

que assolam a população hoje em dia.  

 

Sendo assim, há uma maior demanda da intervenção Estatal na fiscalização da 

indústria alimentícia, como uma forma de proteger a saúde da população, e 

consequentemente, a dignidade humana do consumidor. Todavia, observamos que o 

Estado ainda precisa criar políticas públicas para melhorar a compreensão do 

consumidor da tabela nutricional do alimento, tais como matérias explicativas, 

propagandas e campanhas de conscientização da população de um modo geral. 

Basta lembrar da Campanha contra as Gorduras Trans, que foram praticamente 

abolidas dos produtos de um modo geral, beneficiando a sociedade com um todo. 
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Mas apesar disso, ocorreram mudanças bastante positivas na aprovação do novo 

modelo de rotulagem frontal de advertência, já que o consumidor terá maior chances 

de compreender ingredientes, ou pelo menos conhecer o grau de nocividade dos 

produtos em um futuro próximo. 

 

Todavia, apesar de o novo modelo de rotulagem se mostrar eficaz na questão do 

entendimento da tabela nutricional por parte dos consumidores, ainda há dificuldade 

para interpretar os ingredientes, uma vez que as empresas ainda continuam utilizando 

nomenclaturas complicadas para mascarar um ingrediente que é nocivo aos seres 

humanos.  

 

Em suma, o Estado, além de aperfeiçoar sua fiscalização, deve implementar punições 

mais severas para combater às ocultações propositais e inconsistências informativas 

nas tabelas nutricionais. Apenas com isso, as empresas se sentirão desestimuladas 

à promoção de omissões propositais, buscarão novas alternativas mais saudáveis 

para o consumidor, e assim, garantiria maior agilidade na fiscalização pelos órgãos 

públicos e melhor clareza e compreensão por parte dos consumidores.  
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