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São Paulo, 14 de j ulho de 2010 

 
À 
$GYRFDFLD�*HUDO�GD�8QLmR��$*8��
$�&��0LQLVWUR�/XtV�,QiFLR�/XFHQD�$GDPV��
$GYRJDGR�*HUDO�GD�8QLmR�
 
 
 
5HI��� &RQVLGHUDo}HV�VREUH�D�UHFRPHQGDomR�j�$19,6$�GH�VXVSHQVmR�GD�5HVROXomR�GH�

'LUHWRULD�&ROHJLDGD��5'&��Q������������
 
 
Prezado Senhor, 
 

 As ent idades abaixo-assinadas vêm, por meio da presente,  manifestar-se 

contrariamente à recomendação da AGU para a suspensão da Resolução de Diretoria 

Colegiada (RDC) n.º 24/ 2010 – que versa sobre a oferta, propaganda, publicidade, 

informação e outras prát icas correlatas cujo obj et ivo sej a a divulgação e a promoção 

comercial de alimentos considerados com quant idades elevadas de açúcar, de gordura 

saturada, de gordura t rans, de sódio, e de bebidas com baixo teor nut ricional.  

 A Const ituição Federal dá competência e poder ao Execut ivo para regular os 

assuntos que at inj am o direito à saúde. Essa máxima encont ra-se prevista no art igo 196 

da CF:  

$UW�������$�VD~GH�p�GLUHLWR�GH�WRGRV�H�GHYHU�GR�(VWDGR��JDUDQWLGR�

PHGLDQWH� SROtWLFDV� VRFLDLV� H� HFRQ{PLFDV� TXH� YLVHP� j� UHGXomR� GR�

ULVFR� GH� GRHQoD� H� GH� RXWURV� DJUDYRV� H� DR� DFHVVR� XQLYHUVDO�

LJXDOLWiULR� jV� Do}HV� H� VHUYLoRV� SDUD� VXD� SURPRomR�� SURWHomR� H�

UHFXSHUDomR��

� Nesse sent ido, a sociedade civil aqui representada, reconhece a competência da 

agência reguladora ANVISA em regular o tema abordado na RDC 24/ 2010. Da mesma 

forma reconhecemos a importância da referida resolução como um signif icat ivo avanço 

em prol da efet ivação de direitos const itucionais. 

A Const ituição Federal garante, em seu art igo 6º,  a al imentação como um direito 

social.  Esta al imentação deve ser saudável e suficiente para assegurar o pleno 

desenvolvimento f ísico, psicológico etc. dos indivíduos, em part icular daqueles que se 
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encont ram em processo de desenvolvimento. Adicionalmente, a promulgação da Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nut ricional (Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 

2006) formalizou o obj et ivo de promover a realização do Direito Humano à Alimentação, 

at ravés de polít icas e programas públicos. Há de se destacar que o Estado Brasileiro 

tem, entre out ras, a obrigação de buscar todos os meios para proteger as duas 

dimensões do DHAA, quais sej am, que todos os residentes de seu territ ório estejam 

livres da fome e tenham uma alimentação adequada. 

 A inovação dessa nova regra da ANVISA representa um signif icat ivo avanço para a 

sociedade brasileira, que segue uma tendência mundial ao reconhecer a forte inf luência 

da comunicação mercadológica no aumento do número de casos de obesidade e doenças 

crônicas relat ivas ao consumo excessivo de sal,  açúcar e gorduras.  

 Em 2005, a OMS reconheceu a comercialização de alimentos não saudáveis para a 

população infant il como um fator que cont ribui para o aumento dos níveis de obesidade 

e sobrepeso. Agora, novas recomendações da mesma OMS deixam claro que os governos 

têm a responsabilidade de garant ir a tomada de medidas efet ivas. Neste ano, em maio,  

a Organização Mundial da Saúde (OMS) editou recomendação na qual considera que há 

uma base sólida para que os governos desenvolvam polít icas que reduzam o impacto da 

comercialização de al imentos e bebidas não saudáveis na população infant il.   

 Ao recomendar a suspensão da regulamentação ora editada, a AGU coloca o Brasil  

em descompasso com as discussões ocorridas nacional e internacionalmente sobre o 

tema e subscreve interesses que não se coadunam com o papel do Estado no âmbito da 

saúde.  

 Na expectat iva de que a AGU manifeste-se favoravelmente à validade e 

legit imidade dessa norma, subscrevemos. 

 Atenciosamente, 

,GHF�²�,QVWLWXWR�%UDVLOHLUR�GH�'HIHVD�GR�&RQVXPLGRU�

3URMHWR�&ULDQoD�H�&RQVXPR�²�,QVWLWXWR�$ODQD�

$6%5$1�²�$VVRFLDomR�%UDVLOHLUD�GH�1XWULomR�

)%66$1���)yUXP�%UDVLOHLUR�GH�6REHUDQLD�H�6HJXUDQoD�$OLPHQWDU�H�1XWULFLRQDO�



 
 

 3

236$1� �� 2EVHUYDWyULR� GH� 3ROtWLFDV� GH� 6HJXUDQoD� $OLPHQWDU� H� 1XWULomR� ²�

8QLYHUVLGDGH�GH�%UDVtOLD�

$%5$1'+�²�$omR�%UDVLOHLUD�SHOD�1XWULomR�H�'LUHLWRV�+XPDQRV���

6,1(63���6LQGLFDWR�GRV�1XWULFLRQLVWDV�GR�(VWDGR�GH�6mR�3DXOR�

6LVWHPD�&)1���&RQVHOKRV�)HGHUDO�H�5HJLRQDLV�GH�1XWULFLRQLVWDV�

)$6(�²�)HGHUDomR�GH�ÐUJmRV�SDUD�D�$VVLVWrQFLD�6RFLDO�H�(GXFDFLRQDO�


