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Apresentação
.

1. Dhana - histórico, marco legal e conceitos;
2. Sistemas alimentares, fome e outras formas de má nutrição;
3. Exigibilidade;
4. Sisan e exigibilidade.



Dhana - Histórico e marco legal 

❖ DUDH, PIDESC (art. 11) e PDCP
❖ Cúpula 1996 
❖ CG nº 12 (disponibilidade, acesso, adequação) + sustentabilidade
❖ Diretrizes Voluntárias (indivisibilidade)
❖ Agenda 2030

○ É a agenda de Direitos Humanos das Nações Unidas, que integra 193 Países membros e que foi recepcionada pelo Poder Judiciário Brasileiro, por meio do 
Conselho Nacional de Justiça, tendo como marco inicial a criação do Comitê Interinstitucional da Agenda 2030. 

❖ Marco legal - CF, Losan e outras leis
❖ Princípios



Dhana - conceitos relevantes

❖ Dhana: Duas dimensões
❖ Porque falar em direito à nutrição?

❖ Processo Alimentar (obtenção, processamento, comercialização/troca, 
consumo, aproveitamento, regeneração)

❖  Obrigações de respeitar, proteger, facilitar - CG 12 e art. 2º, §2º Losan

○ É dever do poder público respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a 
realização do direito humano à alimentação adequada

❖ Obrigações extraterritoriais



Sindemia Global e Sistemas Alimentares



VIGISAN- Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da 
Pandemia da Covid-19 no Brasil

• 116,8 milhões de pessoas em insegurança alimentar- 55% população Brasileira
• 19 milhões de pessoas passando fome- 9% população  (REDEPENSSAN, 2021) e é maior para 

alguns grupos e em algumas regiões

• Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019), 
referentes aos anos de 2017 e 2018, período anterior a pandemia, informam que nada 
menos que 10,3 milhões de pessoas, estavam sofrendo fome. 

Crescimento da Fome
Entre 2013 e 2018- cresceu em 8% 
Entre 2018 e 2020- cresceu em 27,6%

Cenário de fome e risco de fome



● No Brasil, o percentual de pessoas obesas em idade adulta dobrou, passando de 12,2%, entre 2002 e 2003, 
a 26,8%, em 2019. No mesmo período, a proporção da população adulta com excesso de peso passou de 
43,3% para 61,7%, ou seja, 2/3 da população[1]. O Brasil já possui, portanto, 96 milhões de pessoas com 
excesso de peso e 41,2 milhões de adultos obesos

• 44% das pessoas reduziram o consumo de carnes, 41% o consumo de frutas, 40,4% o consumo de queijos e 
laticínios, e 36,8% de hortaliças e legumes. 

• Nos domicílios em situação de insegurança alimentar, 85% reduziram o consumo de alimentos saudáveis  
(GALINDO et al., 2020)

Outras formas de má nutrição



• Crescimento da pobreza e da extrema pobreza;
• Desmonte das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional - (EC 95);
• Demolição da estrutura institucional - extinção do Consea;
• Destruição dos meios de subsistência;
• Alta dos preços de alimentos básicos
obs: A pandemia agravou uma situação já existente

Cinco fatores que aprofundam a fome no país



Exigibilidade

❖ Marco legal - Instrumentos internacionais e art. 2º, §2º Losan;
❖ Exigibilidade - exigir e obter resposta em tempo hábil;
❖ Administrativa, quase-judicial, judicial e política e ações diretas;
❖ Experiências concretas de exigibilidade do Dhana pelo MP no Brasil (Pnae, 

Núcleo Josué de Castro)



SISAN e exigibilidade
❖ Como realizar o Dhana?
❖ Marco legal - Losan, Lei 11.346: SISAN e planos de 

SAN
❖ Extinção e não funcionamento dos entes nacionais 

do SISAN
❖ Persistem os entes estaduais e municipais do 

SISAN
❖ SISAN - objetivo, componentes e os princípios de 

articulação, participação e pactuação federativa
❖ Importância dos Planos de SAN:

○ Como garantir o dhana?
○ Participação - sujeitos de direitos
○ Instrumento de prestação de contas e de 

monitoramento 



Obrigada! ☺ valeria@fianbrasil.org.br 


