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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é apresentar sucintamente como se formou o marco 
regulatório de biossegurança no Brasil, estudando a sua relação com o princípio da precaução 
em seara ambiental, bem como seus aspectos em área de segurança alimentar e nutricional e 
de defesa do consumidor. Para sua confecção, foram realizadas pesquisas doutrinárias, 
jurisprudenciais e legislativas sobre o tema, analisando-se, também, material jornalístico a 
respeito do contexto político-social em que os alimentos transgênicos foram introduzidos em 
território nacional. Busca-se avaliar como alguns preceitos constitucionais e 
infraconstitucionais vêm sendo relativizados ao longo do histórico de comercialização dos 
transgênicos, sobretudo quanto à necessidade de licenciamento ambiental para a liberação de 
organismos geneticamente modificados no meio ambiente. Ainda, diante da incerteza 
científica sobre os riscos do consumo de transgênico, analisa-se a aplicabilidade do princípio 
da precaução em sede de segurança alimentar e nutricional, tendo em vista o direito humano à 
alimentação adequada e saudável. Ademais, estuda-se os princípios que norteiam a proteção 
do consumidor e os direitos básicos deste, com intuito de compreender a necessidade de 
rotulagem integral destes alimentos, a despeito de limites que permitam a omissão dessa 
informação na legislação atual. Por fim, aborda-se o Projeto de Lei nº 34 de 2015, que busca 
alterar a Lei de Biossegurança quanto à disposição que trata da informação do rótulo de 
alimentos transgênicos, apesar de lutas judiciais e jurisprudência firmada em sentido de 
preservar o direito à informação em sua plenitude. 

 
Palavras-chave: alimentos transgênicos; organismo geneticamente modificado; 

princípio da precaução; direito humano à alimentação adequada; segurança alimentar; direito 
de escolha; direito de informação; rotulagem; licenciamento ambiental, CTNBio; 
biossegurança. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The goal of this paper is briefly present how the regulatory framework for biosafety 
in Brazil was formed, studying its relationship with the precautionary principle in 
environmental harvest, as well as its aspects on the areas of food and nutrition security and 
consumer protection. For the making of this study, it was performed doctrinal, case law and 
legislation research on the subject, also analyzing journalistic material about the political and 
social context in which GM foods were introduced in the nation. The aim is to assess how 
some constitutional and infra-constitutional precepts have been relativized over the history of 
GM commercialization, especially as for the need for environmental licensing for the release 
of genetically modified organisms into the environment. Furthermore, in the face of scientific 
uncertainty on the risks of GMO consumption, to analyze the applicability of the 
precautionary principle in food and nutrition security radius, in view of the human right to 
adequate and healthy food. In addition, to study the principles that guide the consumer 
protection and their basic rights, in order to understand the need for whole labeling of these 
foods, despite limits that allow the absence of such information in the current legislation. 
Finally, it addresses the Draft Law No. 34 of 2015 which seeks to amend the Law on 
Biosafety regarding the provision dealing with the label information of GM foods, in spite of 
legal struggles and solid jurisprudence set to preserve the right to information in its fullness. 

 
Keywords: GM foods; genetically modified organism; the precautionary principle; 

human right to adequate food; food security; right to choose; right to information; labeling; 
environmental licensing, CTNBio; biosecurity. 
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1. INTRODUÇÃO 

Tem-se que a realidade social, enquanto dinâmica, encontra-se em constante mudança, 

e atualmente, como o alto desenvolvimento científico e tecnológico das últimas décadas, essas 

mudanças ocorrem de maneira ainda mais acelerada. A rapidez com que essas transformações 

são trazidas para a sociedade faz com que se abra um terreno de incerteza sobre os seus 

possíveis efeitos e consequências, por ainda estarmos aprendendo sobre as novas tecnologias 

à medida que elas continuam avançando ininterruptamente.  

A engenharia genética, biotecnologia1 e os transgênicos são frutos do crescente 

desenvolvimento científico e tecnológico, e como tal, abrem espaço para certos 

questionamentos e dúvidas, que ao longo do tempo são ou serão respondidas na medida em 

que o conhecimento humano consiga alcançar os avanços científicos e descobrir sobre seus 

desdobramentos. Até lá, porém, é necessário proceder com cautela, em busca de proteger-nos 

dos possíveis riscos que ainda desconhecemos ou os quais ainda não excluímos, logo, a 

biossegurança2 torna-se fundamental. 

A transgenia alimentar é tema que engloba aspectos sociais, políticos, econômicos e 

jurídicos, gerando efeitos em cada uma dessas esferas. Como tema tão diverso, ao abordar as 

suas repercussões no Direito como um todo, esta atinge diferentes áreas jurídicas. A discussão 

sobre organismos geneticamente modificados é pertinente ao estudo da propriedade industrial, 

por exemplo, porquanto é exceção à vedação de patente sobre seres vivos.  

Contudo, neste trabalho, serão analisados alguns pontos de sua repercussão sobre o 

direito ambiental, a segurança alimentar e nutricional, e a defesa do consumidor, buscando 

responder a três questões principais: Os alimentos transgênicos deveriam ter sido liberados 

pelo Poder Público? Alimentos transgênicos representam uma ameaça ao direito de 

alimentação adequada e a soberania alimentar nacional? A rotulagem desses alimentos deve 

informar a presença de OGM independentemente do teor de transgenia, ou a partir de certo 

ponto essa informação torna-se inútil ao consumidor? 

Para responder tais perguntas, será realizada uma abordagem sobre os riscos e 

benefícios desses alimentos alegados por duas correntes opostas, com o intuito de 

compreender as divergências sobre o tema. Assim, investiga-se o modo mais apropriado de se 

prosseguir diante das incertezas científicas sobre as consequências da liberação desses 
                                                
1 “Biotecnologia refere-se a qualquer técnica que utilize organismos vivos (ou parte deles), para produzir ou 
modificaar produtos, para melhorar plantas e animais ou para desenvolver microrganismos para usos 
específicos” (JUNIOR e VIEIRA, 2002, p. 29) 
2 “Biossegurança é o conjunto de normas legais e regulamentares que estabelecem critérios e técnicas para a 
manipulação genética, no sentido de evitar danos ao meio ambiente e à saúde humana. [...] tem por escopo 
diminuir ou evitar esses riscos inerentes à manipulação genética.” (SIRVINSKAS, 2013) 
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organismos no meio ambiente. Tratar-se-á, também, das normas da biossegurança, desde a 

autorização da comercialização de transgênicos até a regulamentação específica quanto ao 

direito à informação do consumidor, pertinente à segurança alimentar e nutricional deste. Por 

fim, explorar-se-á mudanças recentes e potencialmente iminentes sobre a rotulagem de 

alimentos transgênicos. 

 

2. TRANSGÊNICOS E BIOSSEGURANÇA 

2.1. OGM, TRANSGENIA E ALIMENTOS TRANSGÊNICOS 

Antes de compreendermos a problemática dos alimentos transgênicos na sociedade e 

Direito brasileiros, é necessário que entendamos o que são organismos geneticamente 

modificados (OGMs) e transgenia, para, então, percebermos como eles se ligam à alimentação 

humana. Embora costumem ser utilizados como sinônimos, especialmente quando falamos 

sobre alimentos transgênicos, os conceitos de organismos geneticamente modificados e 

transgênicos são distintos. 

Sucintamente, podemos conceituar OGM como aquele organismo que sofreu mudança 

artificial em seu material genético. A Lei nº 11.105 de 2005 carrega em seu art. 3º, inciso V, a 

sua própria definição de organismo geneticamente modificado, conceituando-o como 

organismo3 cujo material genético – ADN/ARN4 - tenha sido modificado por qualquer técnica 

de engenharia genética5.  

A Autoridade Europeia para Segurança Alimentar (EFSA)6, por sua vez, define OGM 

como um organismo no qual houve alteração de material genético de maneira que não 

ocorreria naturalmente através de fertilização e/ou recombinação natural, salientando, ainda, 

que organismos geneticamente modificados podem ser plantas, animais ou microrganismos 

como bactérias, parasitas e fungos. (EFSA, 2012, tradução do autor)7 

                                                
3 Organismo: toda entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material genético, inclusive vírus e outras 
classes que venham a ser conhecidas. (Art. 3º, I, da Lei 11.105/05) 
4 Ácido desoxirribonucléico - ADN, ácido ribonucléico - ARN: material genético que contém informações 
determinantes dos caracteres hereditários transmissíveis à descendência. (Art. 3º, II, da Lei 11.105/05) 
5 Engenharia genética: atividade de produção e manipulação de moléculas de ADN/ARN recombinante. 
Moléculas de ADN/ARN recombinante: as moléculas manipuladas fora das células vivas mediante a 
modificação de segmentos de ADN/ARN natural ou sintético e que possam multiplicar-se em uma célula viva, 
ou ainda as moléculas de ADN/ARN resultantes dessa multiplicação; consideram-se também os segmentos de 
ADN/ARN sintéticos equivalentes aos de ADN/ARN natural. (Art. 3º, III e IV, da Lei 11.105/05) 
6 European Foot Safety Authority é um organismo da União Europeia que fornece pareceres científicos 
requeridos, em maior parte, pela Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e Estados membros da União 
Europeia. 
7 No idioma original: “The term genetically modified organism (GMO) means an organism in which the genetic 
material has been altered in a way that does not occur naturally through fertilisation and/or natural 
recombination. GMOs may be plants, animals or micro-organisms, such as bacteria, parasites and fungi.” 
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Por outro lado, a transgenia é uma espécie dessa modificação genética, na qual a 

referida mudança é realizada especificamente através da introdução do material genético de 

um organismo de espécie diferente, doando ao organismo receptor novas características que 

não existiriam naturalmente. Ao tratar de plantas transgênicas, Franco Maria Lajolo e Marília 

Regini Nutti as definem como  

Aquelas que tiveram introduzido entre seus genes um novo gene ou 
fragmento de DNA, pelo processo do DNA recombinante ou engenharia 
genética. As etapas envolvidas no processo compreendem a localização do 
gene correspondente a uma característica desejada, a obtenção e clonagem 
ou multiplicação desse gene, a “engenharia” do gene, a transformação da 

célula do organismo receptor e, finalmente, a seleção, regeneração da planta 
e fixação da característica desejada. (citados por HEUSI e MEDEIROS et 
al., 2008, p. 3) 

Superados os conceitos de OGM e transgenia, analisa-se, então, no que consistiria um 

alimento transgênico ou alimento geneticamente modificado, geralmente empregados, e assim 

adotaremos, como sinônimos. Trata-se, em suma, daqueles alimentos compostos por 

organismos geneticamente modificados, ou que contenham derivados destes em sua 

composição. Considerando-se o conceito de alimento como o previsto no art. 2º, inciso I, do 

Decreto-Lei 986 de 1969, e empregando as junções dos conceitos abordados neste capítulo, 

temos que alimento geneticamente modificado seria toda substância ou mistura de 

substâncias, no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada, destinadas a 

fornecer ao organismo humano os elementos normais à sua formação, manutenção e 

desenvolvimento, que tenha tido seu material genético modificado por engenharia genética. 

(MIRANDA, 2001, p. 212). 

De forma mais clara, Adriana Carvalho Pinto Vieira e Pedro Abel Vieira Junior, 

ensinam-nos que  

Os alimentos transgênicos são definidos como sendo aqueles oriundos de 
uma planta transgênica ou de frutos, cereais ou vegetais delas extraídos, que 
são consumidos diretamente pelos seres humanos ou indiretamente, através 
dos produtos alimentares produzidos ou elaborados a partir da mencionada 
matéria prima. (JUNIOR e VIEIRA, 2006, p. 30-31) 

O exemplo de alimento transgênico mais conhecido é a Soja Roundup Ready da 

Monsanto, que corresponde a grande parte do plantio de semente transgênica no mundo. 

Segundo Luís Paulo Sirvinskas, “Denominam-se sementes transgênicas as que possuem 

material genético alterado por meio de inoculação de genes provenientes de outros compostos. 

Transgênico significa transferência de genes”, e acrescenta, “toda intervenção do homem no 
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meio ambiente deve ser realizada com muita cautela, para não causar mais danos do que 

benefícios” (SIRVINSKAS, 2013). 

 

2.2. RISCOS E BENEFÍCIOS ALEGADOS 

Ainda que os objetivos da engenharia genética em alimentos geneticamente 

modificados, em um primeiro momento, possam ser vistos como exclusivamente benéficos, 

como por exemplo o aprimoramento nutricional destes ou sua resistência a herbicidas, é 

inegável que, em realidade, há uma grande discussão sobre a contraposição dos riscos desses 

organismos. O fato é que o tema não toca somente ao discurso técnico-científico, porquanto a 

implementação de alimentos transgênicos na sociedade produz, também, efeitos sociais, 

econômicos, políticos, ambientais e jurídicos, que não podem ser ignorados.  

Ocorre que, apesar de tais alimentos terem estado presentes nas últimas décadas na 

agricultura mundial, ainda pouco se conhece sobre possíveis riscos do consumo destes no 

organismo humano, e mesmo das consequências ambientais provindas de sua cultura à longo 

prazo. As dúvidas quanto à segurança desses alimentos, portanto, fazem surgir uma 

polarização entre duas principais correntes sobre o tema que se posicionam uma em defesa à 

transgenia alimentar, e outra com grande desconfiança em relação a ela. Quanto a elas, 

elucida-nos Adriana Carvalho Pinto Vieira e Pedro Abel Vieira Junior que 

Embora os cientistas já detenham a fórmula de se fabricar organismos 
geneticamente modificados com êxito e segurança em relação a técnica das 
experimentações, surgem questionamentos envolvendo, de um lado uma 
corrente que defende sem limites a liberdade de investigação, colocando para 
a sociedade que os riscos de contenção desta estariam no fato de retardar o 
campo científico da pesquisa, levando a um retrocesso o desenvolvimento 
científico e tecnológico. Em contrapartida, desponta uma outra corrente que 
entende ser necessária a imposição de restrições às pesquisas científicas e à 
disponibilidade de produtos no mercado, oriundos destas investigações, por 
tratar-se de assunto, inclusive de “segurança pública”, uma vez que ainda 
não se tem uma avaliação concreta das consequências para o meio ambiente 
e à saúde, gerando riscos e incertezas que não são de todo conhecidos ou ao 
menos foram esclarecidos, por tratar-se de uma novidade tecnológica. 
(JUNIOR e VIEIRA, 2006, p. 32) 

Dessa forma, aqueles que atestam pela segurança dos organismos geneticamente 

modificados defendem alguns argumentos favoráveis à sua introdução no mercado de 

consumo. O primeiro e mais popular deles é a ideia de que a produção de alimentos 

transgênicos tem a capacidade de acabar com a fome do mundo, considerando, por exemplo, 

que a alteração genética das sementes poderá torná-las mais resistentes, aumentando e 
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barateando a produção final dos alimentos que, de outro modo, não resistiriam a força das 

pragas e dos herbicidas.  

Tal argumento, contudo, embora rotineiramente repetido por essa corrente, é 

reconhecidamente fruto de um mito, tendo em vista que o problema da fome mundial não se 

trata de insuficiência na quantidade de alimentos produzidos. Ao contrário, estatísticas da 

FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) demonstram que no 

mundo é produzido alimentos suficientes para alimentar a população mundial atual, e até 

mesmo a população estimada entre 9 e 10 bilhões de habitantes para 2050. A causa da fome, 

na verdade está na pobreza, desigualdade e má-distribuição de renda e propriedade (ELVER, 

2015).  

Nesse sentido, elucida eloquentemente Josué de Castro que “a fome não é mais do que 

uma expressão – a mais negra e a mais trágica expressão do subdesenvolvimento econômico” 

(CASTRO, 1984, p. 291). Desta forma, a produção de alimentos transgênicos não teria, 

isoladamente, o condão de acabar com a fome no mundo, que ultrapassa o fator tecnológico, 

perpassando por questões políticas, sociais e econômicas. 

Em contrapartida, a corrente que se posiciona contrária ao consumo de produtos 

transgênicos argumenta, inclusive, que a introdução de alimentos geneticamente modificados 

no mercado poderá agravar a fome mundial. Isso porque quase toda linhagem transgênica é 

produzida em grandes laboratórios de um pequeno grupo de empresas estrangeiras, que detêm 

a proteção de patentes e licenças sobre o OGM. Essas empresas exerceriam, portanto, um 

verdadeiro monopólio na produção, em detrimento das empresas rurais locais, dos pequenos 

produtores e agricultores, que são impedidos de cultivar, no plantio seguinte, as sementes 

transgênicas provindas de um plantio anterior, já que estão protegidas por patentes e licenças. 

Obriga-se, dessa forma, a aquisição da semente a cada plantio. (VIANA, 2009, p. 1299) 

Além disso, destaca Flávia Batista Viana que “fica o alerta para a questão do 

desemprego agrícola, já que as variedades transgênicas lançadas até agora são 

predominantemente do tipo que economizam o trabalho manual”8 (VIANA, 2009, p. 1299). 

Por ser a fome, na realidade, uma questão mais tocante à distribuição de renda do que à 

capacidade produtiva mundial, o desemprego e desigualdade representam fatores agravantes 

deste quadro. Sobre este monopólio, se posiciona Nelson Nery Junior  

                                                
8 “Pesquisas científicas já confirmaram que os transgênicos podem oferecer riscos para a agricultura por conta o 

sistema de patentes de sementes transgênicas que deixa o agricultor completamente dependente das empresas 
produtoras e também o risco de contaminação caso uma plantação transgênica não seja feita a uma distância 
segura de uma plantação tradicional.” (IDEC, 2012)  
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[...] há o perigo da criação da supersemente, isto é, de semente desenvolvida 
de tal maneira, que apenas algumas poucas empresas dominarão essa técnica 
da semente transgênica, de modo a constituir na prática um indesejável 
monopólio. Indesejável, evidentemente, para o mercado consumidor, porque 
para a empresa produtora da supersemente transgênica, esse monopólio 
atenderia os seus interesses. (JUNIOR, 2002, p. 226) 

Contudo, essa primeira corrente alega, ainda, que não há confirmação de riscos ou 

danos causados por alimentos geneticamente modificados, e que eles, inclusive trazem 

benefícios para a agricultura e o meio ambiente. Um deles seria a ideia de que plantas com 

características resistentes a pragas necessitam de menos agrotóxicos em sua produção, 

diminuindo a contaminação do solo e da água causada por esses agentes. Ainda, a alteração 

genética das sementes poderia conferir aos alimentos uma melhora nutricional, tornando-os 

mais saudáveis.  

Contrapondo-se, a segunda corrente aponta para a falta de estudos suficientes que 

afirmem pela ausência de nocividade dos OGMs em relação ao meio ambiente e à saúde 

humana, destacando haver riscos ao seu consumo. Indicam, por exemplo, que a alteração 

genética das plantas acarreta na redução da biodiversidade9, porquanto reduz-se a capacidade 

das espécies de se adaptarem às mudanças do meio ambiente devido à diminuição da 

variabilidade genética.  

Ademais, mesmos as espécies que não foram objeto de tecnologia poderiam ser 

afetadas, eis que com a proximidade de áreas cultivadas poderá ocorrer a polinização cruzada, 

isto é, o transporte - através de ventos, insetos e pássaros – de pólen10 de uma espécie 

transgênica para uma espécie nativa em terreno próximo, contribuindo para o 

desaparecimento desta, e diminuindo a biodiversidade. 

Quanto à menor necessidade de agrotóxicos alegados pelos defensores dos OGMs, os 

seus opositores argumentam que justamente o contrário aconteceria11, posto que a maior 

resistência das plantas geneticamente modificadas promoveria o desenvolvimento de maior 

resistência em suas pragas naturais, sendo necessário defensivos agrícolas ainda mais 

agressivos para contrabalanceá-las. Assim, os solos e as águas, na verdade, se veriam mais 

                                                
9 “Estudos realizados na Universidade Cornell constataram que larvas da borboleta Monarca sp, alimentadas 
com pólen de milho transgênico, ficaram em sua maioria atrofiadas. A liberação desse produto transgênico 
poderá causar a extinção de toda uma espécie da biodiversidade e da cadeia alimentar de outros animais.” 

(SIRVINSKAS, 2013) 
10 “Pólen.” Def. Conjunto de minúsculos grãos produzidos na antera e que contêm as células sexuais masculinas 

das plantas floríferas” (FERREIRA, 2008, p. 638) 
11 “No caso brasileiro, o que tem sido observado é o aumento no uso de agrotóxicos no estado do Rio Grande do 
Sul, com o surgimento da resistência das ervas espontâneas ao Glifosato, exigindo maior uso de herbicidas.” 

(CHRISTOFFOLI, 2009, p. 277) 
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contaminados, e as doenças comprovadamente causadas por agrotóxicos12, como o câncer, se 

agravariam. (VIANA, 2009, p. 1301) 

Em relação aos riscos à saúde humana, essa segunda corrente aponta pela 

impossibilidade de se conhecer todas as implicações do consumo de alimentos transgênicos, 

por serem os organismos geneticamente modificados uma tecnologia ainda recente. Contudo, 

argumenta que há alguns riscos que já foram identificados, como o aumento de alergias, a 

resistência do organismo a antibióticos, e o aumento da toxidade e de agrotóxicos no 

alimento, negados pelos defensores dos OGMs. 

De todo modo, ainda que essas duas correntes formem uma polarização na discussão 

da segurança de alimentos transgênicos, entende Flávia Batista Viana que  

É importante destacar que existem os mais ponderados, ou seja, aqueles que 
não são totalmente favoráveis e nem contrários ao consumo de alimentos 
provenientes das técnicas de transgenia, defendendo tão-somente que o 
indispensável é fazer uma verificação preliminar dos potenciais riscos que 
esses organismos geneticamente modificados possam causar ao meio 
ambiente e ao desenvolvimento sustentável da vida. (VIANA, 2009, p. 1296) 

Ponderando todos os argumentos trazidos em defesa e em cautela dos OGMs, e 

objetivando um equilíbrio entre desenvolvimento científico e econômico e interesse social, 

entende-se que no cenário atual ainda há muitas dúvidas sobre as consequências da 

modificação genética em alimentos. Não se nega o potencial benéfico da transgenia, 

sobretudo ao tratarmos de alimentos e medicamentos. Todavia, torna-se imprescindível que 

esse benefício seja sobrepesado com os possíveis riscos, e que haja, efetivamente, pesquisa 

em tempo suficiente para alcançar uma conclusão imparcial anterior ao lançamento de tais 

produtos no mercado.  

Tal pesquisa, por sua vez, não pode ser substituída por rápidos experimentos que não 

investigam verdadeiramente os efeitos de alimentos geneticamente modificados à longo 

prazo13, sob risco de ferir o princípio da precaução e da segurança.  

 

2.3. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E MEIO AMBIENTE 

                                                
12 O Parecer da CCT sobre o PL nº 34/2015 considera que “o cultivo de OGMs implica o aumento considerável 
da utilização de agrotóxicos, sobre os quais há certeza científica sobre a produção de danos à saúde do 
consumidor”.  
13 “Além das associações com danos que já constam de pesquisas científicas, outros tantos estudos demonstram 

que os transgênicos estão sendo liberados sem que sejam previamente submetidos a rigorosas avaliações de 
risco. Em geral, as autorizações acontecem com base nas informações e estudos conduzidos pelas próprias 
empresas donas das invenções e, naturalmente, interessadas em sua aprovação. Estamos sendo cobaias dessas 
invenções.“ (IDEC, 2010, p. 4)  



17 
 

Em 1992 ocorreu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), que buscava reafirmar a Declaração das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, adotada em 1972 em Estocolmo, com o objetivo de 

estabelecer uma nova colaboração global para a proteção da integridade do meio ambiente e 

desenvolvimento. Com a ECO-92, dentre outros avanços, foi realizada a Declaração do Rio 

Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, na qual vinte e sete princípios foram proclamados 

Especificamente, é o princípio de número 15 da Declaração que trata do princípio da 

precaução, e expõe que  

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. 
Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de 
certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de 
medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 

Historicamente, a ausência de comprovação científica da potencialidade lesiva de uma 

atividade sempre foi utilizada para postergar ou inibir ações de proteção ao meio ambiente. A 

importância deste princípio está na ideia de que, diante da irreparabilidade e irreversibilidade 

que em grande parte das vezes acompanham os danos ambientais (FIORILLO, 2010, p. 

111)14, o fato de haver dúvidas sobre a possibilidade de tais danos se instaurarem acarreta no 

benefício da dúvida em favor do meio ambiente, por medida de precaução. A ciência, 

enquanto atividade humana, nem sempre é capaz de fornecer respostas conclusivas sobre a 

inocuidade de certa atividade. Deste modo, conforme este princípio, a incerteza ou 

divergência científica sobre os efeitos de determinadas intervenções no meio ambiente não 

podem ser utilizadas para motivar a dispensa de medidas de proteção ambiental. 

Alguns doutrinadores adotam o princípio da precaução e o princípio da prevenção 

como sinônimos. Contudo, apesar da grande semelhança entre eles, os seus conceitos diferem, 

pois, enquanto a precaução está ligada à ideia de incerteza científica de danos ambientais, a 

prevenção se dá quando este dano é conhecido ou possível de se conhecer. O princípio da 

prevenção determina que se adote medidas de proteção ao meio ambiente diante da 

probabilidade de ocorrência de sua degradação. É o princípio da prevenção que pode ser 

observado no Princípio 6 da Declaração Universal sobre o Meio Ambiente de Estocolmo 

(1972), segundo o qual 
                                                
14 “Para tanto, basta pensar: como recuperar uma espécie extinta? Como erradicar os efeitos de Chernobyl? Ou, 

de que forma restituir uma floresta milenar que fora devastada e abrigava milhares de ecossistemas diferentes, 
cada um com o seu essencial papel na natureza? Diante da impotência do sistema jurídico, incapaz de 
restabelecer, em igualdades de condições, uma situação idêntica à anterior, adota-se o princípio da prevenção do 
dano ao meio ambiente como sustentáculo do direito ambiental, consubstanciando-se como seu objetivo 
fundamental.” (FIORILLO, 2010, p. 111-112) 
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Deve-se por fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais que 
liberam calor, em quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente 
não possa neutralizá-los, para que não se causem danos graves e irreparáveis 
aos ecossistemas. Deve-se apoiar a justa luta dos povos de todos os países 
contra a poluição.  

Isto é, diante da ciência da impossibilidade do meio ambiente de neutralizar 

determinadas substâncias que possuem capacidade danosa, determinadas medidas devem ser 

tomadas para prevenir prejuízo ambiental, no caso, o impedimento da liberação desses 

materiais. 

Todavia, embora não sejam sinônimos, há alguns doutrinadores que defendem que o 

princípio da precaução está incluído na seara do princípio da prevenção. Luís Paulo 

Sirvinskas, por exemplo, entende que a prevenção é gênero do qual precaução é espécie, 

conforme explica 

Para o nosso campo de estudo, entendemos que a prevenção é gênero das 
espécies precaução ou cautela, ou seja, é o agir antecipadamente. Prevenção, 
como se pode notar, tem o significado de antecipar ao fato. Já cautela 
significa a atitude ou cuidado que se deve ter para evitar danos ao meio 
ambiente ou a terceiros. O conceito de prevenção é mais amplo do que 
precaução ou cautela.  (SIRVINSKAS, 2013) 

Ocorre que o princípio da precaução é termo mais utilizado no Direito Internacional. 

Por sua vez, o princípio da prevenção, que ao que se entende engloba o princípio da 

precaução, está previsto na nossa Constituição de 1988, em seu art. 225, quando este impõe ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para a 

presente e futuras gerações. Sobre a similitude entres os princípios, discorre Celso Antonio 

Pacheco Fiorillo 

pretender desenvolver no plano constitucional brasileiro uma diferença entre 
prevenção e precaução seria em nossa opinião, despiciendo. [...] Assim, 
concluímos que no plano constitucional o art. 225 estabelece efetivamente o 
princípio da prevenção, sendo certo que o chamado “princípio da 

precaução”, se é que pode ser observado no plano constitucional, estaria 
evidentemente colocado dentro do princípio constitucional da prevenção. 
(FIORILLO, 2010, p. 117-118) 

De todo modo, a prevenção e a precaução são princípios fundamentais para o Direito 

Ambiental, sendo vital que se proceda com cautela nas atividades e projetos que possam 

exercer influência no meio ambiente. Para tanto, deve-se haver uma consciência ecológica, 

tanto do Poder Público quanto da coletividade, que somente pode ser construída através de 

uma política de educação ambiental. É certo que a instrução ambiental generalizada é o 
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cenário ideal, contudo, a realidade social demonstra que este não é o caso, e que a 

desinformação ainda perdura.  

Destarte, o princípio da prevenção e precaução não podem restar unicamente pautados 

na consciência ecológica, sendo necessários mecanismos que busquem assegurá-los. Salienta-

se que a adoção do princípio da precaução não objetiva impedir a atividade econômica ou 

científica, embora muitas vezes seja criticado por engessar o progresso, mas sim prosseguir 

com a cautela necessária antes de realizá-la, se esta for considerada potencialmente predatória 

ao meio ambiente, para a salvaguarda deste ao invés de para sua reparação posterior. Afinal, o 

desenvolvimento científico e a ordem econômica não podem custar à humanidade a sua 

biodiversidade ou seu direito ao meio ambiente saudável. Ao mesmo tempo, discorre Bessa 

Antunes que  

Ao estabelecer a precaução como princípio, esta não pode ser interpretada 
como uma cláusula geral, aberta e indeterminada. É necessário que se defina 
o que se pretende prevenir e qual o risco a ser evitado. Isto, contudo, só pode 
ser feito diante da análise das diferentes alternativas que se apresentam para 
a implementação ou não de determinado empreendimento ou atividade. A 
precaução, inclusive, deve levar em conta os riscos de não implementação do 
projeto proposto. (ANTUNES, 2012, p. 31) 

Dessa forma, alguns instrumentos da legislação brasileira servem justamente para 

averiguar a potencialidade prejudicial de uma alguma prática ao meio ambiente e, portanto, 

prevenir o dano, se este existir, ou permitir a atividade, se dela não resultar dano grave. O 

licenciamento e o estudo prévio de impacto ambiental15 com seu respectivo relatório 

(EIA/RIMA) são exemplos destes.  

O EIA/RIMA está previsto no art. 225, §1º, inciso IV, que dispõe caber ao Poder 

Público “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, 

a que se dará publicidade”, cabendo a materialização deste estudo ser realizado através de seu 

respectivo relatório. O licenciamento, ao seu turno, conforme define a Lei Complementar nº 

140 de 2011, é  

o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou 
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental. (Art. 2º, I, LC 140/2011) 

                                                
15 “Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a 
biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais” (Art. 1º, 

Resolução CONAMA nº01/86) 



20 
 

No caso dos organismos geneticamente modificados, o art. 1º da Lei nº 11.105 de 

2005 (Lei de Biossegurança) tem como diretrizes, além do estímulo ao avanço científico na 

área de biossegurança e tecnologia, a observância do princípio da precaução para a proteção 

do meio ambiente. Portanto, diante das dúvidas que pairam sobre essa tecnologia, da sua 

imprevisibilidade à longo prazo porquanto prática historicamente inédita, e com a incerteza 

sobre a inocuidade desses produtos frutos da engenharia genética, é certo que deve haver 

alguma espécie de precaução para resguardar o meio ambiente.  

O princípio da precaução é novamente reafirmado na elaboração do Protocolo de 

Cartagena sobre Biossegurança da Convenção sobre Diversidade Biológica, para o qual serviu 

como base, internalizado na legislação brasileira através do Decreto nº 5.705 de 2006. Tal 

Protocolo, conforme seu artigo 1º, teve como objetivo  

contribuir para assegurar um nível adequado de proteção no campo da 
transferência, da manipulação e do uso seguros dos organismos vivos 
modificados resultantes da biotecnologia moderna que possam ter efeitos 
adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade biológica, 
levando em conta os riscos para a saúde humana, e enfocando 
especificamente os movimentos transfronteiriços. (Art. 1º, Decreto 5.705/06) 

Ao se tratar de transgênicos, a irreversibilidade de possíveis danos está no fato de que 

ao liberar uma planta geneticamente modificada no ecossistema, esta não poderá mais ser 

recolhida, pela simples característica de um organismo vivo de se reproduzir. Ainda que, em 

geral, as pesquisas científicas apresentadas pelas empresas detentoras de patentes desses 

organismos apontem pela sua segurança, é certo que a indústria da biotecnologia possui 

interesse próprio que não necessariamente está conjugado a interesses coletivos e difusos. 

Evidente que se aplicaria o princípio da prevenção e da precaução, previstos tanto em 

tratado internacional como em lei nacional específica e em nossa Constituição. Neste sentido, 

explica-nos Paulo Affonso Leme Machado que 

não é preciso que se tenha prova científica absoluta de que ocorrerá o dano 
ambiental, bastando o risco de que o dano seja irreversível para que não se 
deixem para depois medidas efetivas de proteção ao ambiente. Existindo 
dúvida sobre a possibilidade futura de dano ao homem e ao meio ambiente, a 
solução deve ser favorável ao ambiente e não ao lucro imediato – por mais 
atraente que seja para as gerações presentes. (MACHADO, 1994, p. 36) 

Desta forma, devem ser aplicados os mecanismos disponíveis para evitar a degradação 

ambiental por conta de tal atividade, até mesmo por comando constitucional e 

infraconstitucional que exigem o EIA/RIMA e o licenciamento ambiental na probabilidade de 

nocividade ao ecossistema. A liberação de organismos geneticamente modificados sem tais 
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medidas preventivas indicaria extrema falta de consciência ecológica e/ou de interesse em 

preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. É ambientalmente 

responsável a utilização dos instrumentos de precaução disponíveis até que as dúvidas sejam 

apaziguadas. 

Frise-se que a realização de estudo prévio de impacto ambiental e licenciamento não 

são as únicas formas de se atender ao princípio da precaução. Nas palavras de Celso Antonio 

Pacheco Fiorillo 

Além disso, a efetiva prevenção do dano deve-se também ao papel exercido 
pelo Estado na punição correta do poluidor, pois, dessa forma, ela passa a ser 
um estimulante negativo contra a prática de agressões ao meio ambiente. 
Não se deve perder de vista ainda que incentivos fiscais conferidos às 
atividades que atuem em parceria com o meio ambiente, bem como maiores 
benefícios às que utilizem tecnologias limpas também são instrumentos a 
serem explorados na efetivação do princípio da prevenção. (FIORILLO, 
2013, p. 113) 

Todavia, ao observarmos o histórico do Brasil na liberação do cultivo e 

comercialização de transgênicos em nosso território, vemos que nem sempre o princípio da 

precaução foi observado como deveria, isto é, ao se realizar uma medida protetiva de forma 

anterior à autorização e/ou implementação de algum empreendimento. Não se discute, nesse 

esteio, o impedimento de uma atividade, mas somente a sua ordem posterior às avaliações de 

riscos ambientais que encontramos em nossa Constituição. Ao invés, muitas vezes o que se 

percebe é o oposto, isto é, a ordem econômica sendo preservada em detrimento da proteção 

ambiental cautelar quando da incerteza científica dos riscos dos transgênicos. 

 

3. O MARCO REGULATÓRIO DOS TRANSGÊNICOS 

3.1. CONTEXTO HISTÓRICO-JURÍDICO 

O regime militar no Brasil ficou caracterizado por ter sido um período 

antidemocrático, com diversos atos de censura, perseguição política, supressão de direitos 

constitucionais e outros atos de repressão àqueles que se opunham aos ideais do governo. 

Dessa forma, com o seu fim em 1985, era necessário que se restaurasse a democracia no país, 

e para tanto, promulgou-se a Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, que se 

ocupou do processo de redemocratização16 brasileira, garantindo direitos fundamentais e o 

equilíbrio dos três poderes17.  

                                                
16 “A república Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a 
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Todo o 
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Contudo, além do condão de promover a proteção a tais princípios e direitos, a 

Constituição de 1988 inovou em tratar em seu corpo sobre questões ambientais, especialmente 

em seu Capítulo VI (Do Meio Ambiente) do Título VIII (Da Ordem Social), submetendo o 

Estado e os cidadãos aos princípios ecológicos (NETO, 2010).18 

O art. 225 da Carta Magna garante, em seu caput, o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, sendo este bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo ao Poder Público, bem como à coletividade o dever de defendê-lo 

e o preservar para gerações presentes e futuras. Dentre outras normas, destaca-se as previstas 

nos incisos II e IV de seu §1º, segundo os quais “para assegurar a efetividade desse direito, 

incumbe ao Poder Público” “preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético 

do  País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético” e  

“exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade”. 

Para regulamentar os incisos supracitados, foi publicada em janeiro de 1995 a Lei nº 

8.974/95, primeira legislação brasileira sobre transgenia, que estabelecia normas de segurança 

e mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de engenharia genética na construção, 

cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, liberação e descarte de 

organismo geneticamente modificado, visando a proteger a vida e a saúde do homem, dos 

animais e das plantas, bem como o meio ambiente, conforme seu art. 1º. 

Essa lei vedou a realização de atividades e projetos que envolvessem OGMs a pessoas 

físicas enquanto agentes autônomos independentes, restringindo-os ao âmbito das pessoas 

jurídicas de direito público ou privado (Art. 2º). Tratou, também de definir organismo 

geneticamente modificado como aquele cujo material genético tenha sido modificado por 

qualquer técnica de engenharia genética (art. 3º, IV). Ainda, autorizou o Poder Executivo a 

criar, no âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 

(CTNBio), que, de fato, foi criada pelo Decreto nº 1.752 de 1995.  

Na definição fornecida pelo sítio eletrônico da CTNBio, esta se trata de  

                                                                                                                                                   
poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição.” (Art. 1º, CRFB/1888) 
17 “São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” (Art. 

2º, CRFB/1988) 
18 “O Estado Democrático de Direito é o paradigma que surge com a crise do Estado Social. E fruto desse 
contexto histórico de reconhecimento da complexidade social, acolhe e desenvolve uma série de novos direitos, 
que superam a clássica distinção entre público e privado (pendendo para um ou outro lado), para descolar o 
público do estatal e consagrar direitos que não tem nem o privado nem o Estado como titular, e que obrigam 
Estado e cidadão. São os casos do direito ao ambiente equilibrado e do direito das minorias.“ (NETO, 2010) 



23 
 

[...] uma instância colegiada multidisciplinar [...], cuja finalidade é prestar 
apoio técnico consultivo e assessoramento ao Governo Federal na 
formulação, atualização e implementação da Política Nacional de 
Biossegurança relativa a OGM, bem como no estabelecimento de normas 
técnicas de segurança e pareceres técnicos referentes à proteção da saúde 
humana, dos organismos vivos e do meio ambiente, para atividades que 
envolvam a construção, experimentação, cultivo, manipulação, transporte, 
comercialização, consumo, armazenamento, liberação e descarte de OGM e 
derivados. 

Vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia (art. 1º, Decreto 1.752/95), compete 

à CTNBio, dentre outras atribuições, propor a Política Nacional de Biossegurança; estabelecer 

normas e regulamentos relativos às atividades e projetos que envolvam organismos 

geneticamente modificados; classificar os OGM segundo o grau de risco, definindo os níveis 

de biossegurança a eles aplicados e às atividades consideradas insalubres e perigosas; emitir 

parecer técnico sobre os projetos relacionados a OGM; emitir parecer técnico prévio 

conclusivo sobre qualquer liberação de OGM no meio ambiente; emitir parecer técnico prévio 

conclusivo sobre registro, uso, transporte, armazenamento, comercialização, consumo, 

liberação e descarte de produto contendo OGM ou derivados e; emitir, por solicitação do 

proponente, Certificado de Qualidade em Biossegurança - CQB, referente às instalações 

destinadas a qualquer atividade ou projeto que envolva OGM ou derivados (Art. 2º, I, V, VI, 

VIII, X, XII, XV, do Decreto 1.752 de 1995). 

A partir da sua criação, as solicitações para cultivo de plantas geneticamente 

modificadas, tanto de forma experimental como para a produção comercial, deveriam ser 

avaliadas pela CTNBio. Nesse sentido, explica-nos Marcelo Dias Varella que  

No Brasil a Lei 8.974, de janeiro de 1995, e o Decreto 1.752/95, 
estabeleceram as regras para atividade com Engenharia Genética, incluindo 
aí os requisitos para o trabalho em contenção e para liberações ambientais de 
OGM. Essa regulamentação possibilitou dar início à incorporação da 
biotecnologia nos processos agrícolas do país. (citado por HEUSI e 
Medeiros et al., 2011, p. 7) 

Dessa forma, em 1998 ocorreu o primeiro pedido de liberação do uso de organismo 

geneticamente modificado em escala comercial – até então, os pedidos realizados eram apenas 

em âmbito experimental –, quando a Companhia Monsanto, empresa multinacional de 

agricultura e biotecnologia com sede nos Estados Unidos, solicitou à Comissão Técnica 
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Nacional de Biossegurança a autorização para liberação comercial da Soja Roundup Ready19, 

da qual detém a patente.  

No ano anterior, em 1997, em um contexto de pressão internacional, principalmente 

norte-americana, havia sido publicada a Lei nº 9.279/97 (Lei de Patentes), que em seu art. 18 

estabelece as invenções e modelos de utilidade não patenteáveis, incluindo, no inciso III, os 

seres vivos, ao mesmo tempo em que abria exceção aos microrganismos transgênicos20, 

permitindo a patente sobre eles. 

Coube à multinacional apresentar à CTNBio os estudos técnicos sobre o produto e 

sobre sua segurança ambiental e alimentar. Todavia, a regulamentação dos organismos 

geneticamente modificados no Brasil, desde o pedido de autorização da produção comercial 

de plantas transgênicas até a liberação do cultivo, e rotulagem dos alimentos, foi, e permanece 

sendo, fortemente marcada por um intenso processo de disputa entre o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário (PELAEZ, 2007, p. 2).  

Ocorre que a Comissão emitiu parecer técnico favorável à liberação da soja 

rapidamente, cerca de três meses após o pedido pela Monsanto, tornando-o público em seu 

Comunicado nº 54 de 1998. Na prática, esse parecer permitia a comercialização de soja GM 

sem licenciamento e estudos de impacto ambiental. Dessa forma, foi proposta uma Medida 

Cautelar Inominada com Pedido Liminar pelo IDEC, assistido pelo Greenpeace21, em face da 

União Federal, assistida pela Monsanto, para impedir tal liberação.  

A ação questionava os critérios utilizados pela CTNBio para fornecer o certificado de 

biossegurança, bem como a legitimidade da Comissão, e pedia para que fosse apresentado 

Estudo Prévio de Impacto ambiental como um requisito imprescindível para o cultiva de Soja 

RR em escala comercial no território brasileiro. Frise-se que o Decreto 1.752 de 1995 havia 

determinado que, dentre as competências das CTNBio, estaria a de exigir como 

documentação adicional, se entendesse necessário, Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 

respectivo Relatório de Impacto no Meio Ambiente (RIMA) de projetos e atividades que 

envolvessem a liberação de OGM no meio ambiente22. Desta forma, o referido Decreto deu à 

                                                
19 “A soja RR, como é conhecida pelos agricultores, possui uma característica que a torna tolerante ao herbicida 
á base de glifosato, usado para dessecação pré e pós-plantio, conhecido por sua eficiência no controle de plantas 
daninhas”. (MONSANTO) 
20 “Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de 
animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica 
normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.” (Lei 9.279/97, art. 18, parágrafo único) 
21 “O Greenpeace é uma organização global cuja missão é proteger o meio ambiente, promover a paz e inspirar 
mudanças de atitudes que garantam um futuro mais verde e limpo para esta e para as futuras gerações.” 

(GREENPEACE) 
22 Essa disposição já se encontrava no projeto original da primeira Lei de Biossegurança (Lei nº 8.974/95) no 
inciso XVIII de seu art. 6º, porém havia sido vetada pela Presidência da República com razões no art. 61, §1º, e, 
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CTNBio a possibilidade de dispensar a realização de estudo e/ou relatório de impacto 

ambiental (EIA-RIMA), se o considerasse desnecessário23. 

Com base no princípio da precaução, a Justiça Federal julgou procedente a Ação 

Cautelar Inominada, proibindo a autorização da liberação comercial da soja transgênica em 

território brasileiro até que os devidos estudos fossem realizados e se estabelecesse normas de 

comercialização, segurança alimentar e de rotulagem desses produtos. Determinava que as 

empresas detentoras da patente da soja RR apresentassem Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental, conforme o art. 225, §1º, IV da Constituição da República, por meio do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), como requisito 

necessário para o cultivo da soja Roundup Ready para fins comerciais no Brasil. 

 Apesar da proibição judiciária, porém, a soja RR foi plantada ilegalmente em larga 

escala por muitos fazendeiros, especialmente no estado do Rio Grande do Sul. O cultivo era 

ilegal apesar do parecer favorável liberado pela CTNBio em setembro daquele ano, já que a 

decisão proveniente da ação cautelar inviabilizava o registro da soja geneticamente 

modificada. 

Posteriormente ao ajuizamento da ação cautelar, a ação civil pública (ACP nº 

1998.34.00027682-0) principal foi impetrada naquele mesmo ano pelo IDEC, solicitando que 

a interdição comercial provinda da ação cautelar referente à soja transgênica se estendesse a 

todos e quaisquer organismos geneticamente modificados até que fossem realizados os 

estudos e se regulasse sua segurança alimentar e rotulagem. Em mesmo sentido, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)24 e o IBAMA, se posicionavam pela necessidade de 

licenciamento ambiental e da realização de estudo e relatório de impacto ambiental anterior à 

permissão do lançamento de organismos geneticamente modificados no meio ambiente. 

Esta ação também foi julgada procedente no ano de 2000, condenando a União Federal 

a exigir a realização do EIA da Monsanto ao afirmar pela inconstitucionalidade do inciso XIV 

do art. 2º do Decreto nº 1.752 de 1995, que possibilitava a dispensa do EIA/RIMA. A decisão 

determinou, também, haver necessidade de elaboração de normas referentes à segurança 

alimentar dos OGMs e derivados, a sua comercialização e seu consumo. Assim, vedava a 

                                                                                                                                                   
da Constituição de 1988. Contudo, com o Decreto regulamentador nº 1.752, o texto vetado foi repetido 
literalmente em seu art. 2º, inciso XIV. 
23  “A despeito da ausência de estudos científicos sérios, a CTNBio concedeu 626 liberações para pesquisas na 

área de engenharia genética para soja, milho, algodão, arroz, batata, fumo, cana-deaçúcar, trigo etc.” 

(SIRVINSKAS, 2013) 
24 “2000 - Em abril, o CONAMA forma grupo de trabalho que discutirá procedimentos e competências na 
elaboração de Eia-Rima para transgênicos.” (BARROS, 2004, p. 38) “As Resoluções 001/86 e 237/97 do 
Conama também exigem o Estudo de Impacto Ambiental para atividades potencialmente prejudiciais ao meio 
ambiente, incluindo a introdução de transgênicos.”  (GREENPEACE, 2001). 
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CTNBio de elaborar qualquer parecer técnico conclusivo às solicitações que lhe fossem 

realizadas até que se cumprisse as exigências constantes na decisão.  

Em oposição, o governo federal se colocava em defesa da liberação do uso de 

organismos geneticamente modificados. Foi publicada uma nota assinada pelos então 

ministros do governo Fernando Henrique Cardoso, Pedro Parente da Casa Civil, Ronaldo 

Sardenberg da Ciência e Tecnologia, Sarney Filho do Meio ambiente, Pratini de Moraes da 

Agricultura, José Gregori da Justiça, e o interino da Saúde Barjas Negri, que se posicionavam 

a favor da liberação dos transgênicos. Conforme matéria jornalística da Folha de São Paulo, 

O governo elogia o trabalho da CTNBio (Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança), cujas decisões favoráveis ao uso de transgênico foram 
derrubadas pela Justiça Federal de Brasília. [...] . A nota afirma que as 
atividades desenvolvidas pela comissão expressam a política do governo 
com relação à segurança dos produtos transgênicos. (FOLHA DE S. 
PAULO, 2000, p. A13) 

Judicialmente, a União e a Monsanto interpuseram apelação a ambas sentenças da 

Ação Cautelar e da Ação Civil Pública. Entretanto, com o intuito de fazer valer a autorização 

da liberação da soja geneticamente modificada a despeito do Judiciário, iniciou-se um ciclo de 

edição de medidas provisórias que iam de encontro às decisões judiciais até então proferidas. 

Em dezembro de 2000, foi editada e publicada a Medida Provisória nº 2.137/0025, que 

transportava o conteúdo do Decreto nº 1.752/95 para a própria Lei nº 8.974/95. Representou, 

portanto, uma tentativa do Poder Executivo em fazer valer a legitimidade da CTNBio e a sua 

competência em decidir sobre a realização ou não do EIA/RIMA para liberação do uso 

comercial de transgênicos no Brasil, trazendo para dentro da lei o que havia sido definido em 

decreto. A edição de tal medida foi uma forma utilizada pelo governo federal para enfraquecer 

o fundamento daquela decisão, que havia decidido pela inconstitucionalidade parcial do 

Decreto nº 1.752/95, e desviar da determinação que proibia o cultivo de organismos 

geneticamente modificados até que se cumprisse os devidos estudos e se regulasse 

devidamente a matéria.  

Ainda, a intenção da MP fazia com que o parecer técnico favorável para liberação da 

soja Roundup Ready, emitido pela CTNBio em 1998 ao pedido da multinacional Monsanto, 

vigorasse independentemente da decisão judicial que o proibira, como a todos os outros 

fornecidos sem o devido estudo de impacto ambiental, conforme se interpreta do art. 3º, no 

qual se lê: 

                                                
25 O Poder executivo Federal reeditou-a diversas vezes, tendo esta se tornado, ao final, Medida Provisória nº 
2.191-9/01. 
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Art. 3o Permanecem em vigor os Certificados de Qualidade em 
Biossegurança, os comunicados e os pareceres técnicos prévios conclusivos 
emitidos pela CTNBio, e bem assim, no que não contrariarem o disposto 
nesta Medida Provisória, as instruções normativas por ela expedidas. (MP 
2.137/00) 

Para tanto, a União Federal argumentou pela existência de fato superveniente 

consubstanciado na legislação posterior à decisão, isto é, pela edição da Medida Provisória nº 

2.137, que acrescentava e alterava dispositivos da Lei nº 8.974/95. Conforme argumentava a 

União, a mudança legislativa fazia desaparecer as restrições quanto à competência da 

CTNBio, e ratificava os atos até então praticados por ela.  

Todavia, apesar da edição de tal medida provisória como um meio alternativo para 

superar a proibição do cultivo e comercialização de organismos geneticamente modificados, a 

disputa judicial para a liberação da soja transgênica arrastou-se por anos, tendo sido 

perpassada pela mudança de governo ocorrida com as eleições presidenciais de 2002, e a 

edição de tantas outras medidas provisórias, bem como a elaboração de uma nova lei de 

biossegurança. 

Em 2002, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva foi eleito, tendo assumido a 

Presidência no ano de 2003. Durante sua campanha eleitoral junto ao Partido dos 

Trabalhadores, seu programa de governo tratava explicitamente sobre a questão dos 

transgênicos, propondo a realização dos estudos de impacto ambiental, bem como de 

pesquisas científicas sobre os impactos toxicológicos e socioeconômicos do cultivo de 

sementes transgênicas no Brasil. Ainda, prometia estabelecer ações fiscalizatórias sobre os 

plantios ilegais no país, apresentar uma proposta de rotulagem ao Congresso condizente com 

a defesa do direito do consumidor, e rediscutir a composição e as competências da CTNBio 

(PT, 2002, p. 28). 

Ao assumir a Presidência, Lula instituiu, com o Decreto nº 4.602 de fevereiro de 2003, 

uma Comissão Interministerial para aperfeiçoar a organização da Administração Pública 

Federal e a competência de seus órgãos e entidades com o intuito de formular uma avaliação 

da Política Nacional de Biossegurança. Ainda, incumbiria a essa comissão “harmonizar a 

legislação que trata das competências dos órgãos e entidades federais para autorizar, licenciar 

e fiscalizar atividades e empreendimentos que façam uso de OGM” (Art. 1º, II, Dec. 

4.602/03).  

Buscava solucionar o tema com urgência, considerando que em março daquele mesmo 

ano haveria uma colheita de grande volume de soja geneticamente modificada cultivada 

ilegalmente no Rio Grande do Sul, que correspondia a uma significativa fração da produção 
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nacional de soja. Ainda que não permissão para plantio, desde anos anteriores muitos 

fazendeiros do referido estado cultivavam a soja transgênica. Porém, conforme a 

determinação judicial que proibira o cultivo da soja GM, o volume destinado a colheita ilegal 

deveria ser destruído.  

Esse problema, no entanto, ultrapassava a questão jurídica, produzindo, ainda, efeitos 

econômicos, porquanto a destruição da soja ilegal significaria um grande prejuízo aos 

agricultores que a cultivaram e à produção nacional do produto. Iniciou-se, então, uma 

mobilização entre os fazendeiros gaúchos que haviam plantado a soja transgênica, os quais 

planejavam vender o produto a despeito de impedimento à autorização. O governo do Rio 

Grande do Sul, por sua vez, se manifestava em defesa dos referidos agricultores, que também 

receberam apoio do Secretário de Agricultura e de deputados daquele estado, pressionando o 

governo federal à liberação daquela safra de soja em caráter de urgência. 

Ademais, grande parte da campanha de Lula e de seu plano de governo se pautava na 

implementação do Projeto Fome Zero, destinado a combater a fome no Brasil. A destruição 

dos alimentos, transgênicos ou não, poderia ocasionar graves consequências políticas para um 

governo tão recente, posto que o capítulo sobre inclusão social de seu programa para as 

eleições de 2002 defendia que 

O Brasil tem as duas condições necessárias para reduzir a fome para 
números mínimos num curto espaço de tempo. Uma é a nossa agricultura, 
capaz de produzir todos os alimentos necessários e ainda exportar 
amplamente. A outra são os recursos necessários para garantir o direito a 
uma alimentação adequada aos milhões que não têm renda. Por isso, 
podemos afirmar que é possível eliminar a fome, assim como acabar com o 
analfabetismo e com as outras mazelas sociais próprias da ausência de 
políticas públicas adequadas. (PT, 2002) 

 
Portanto, o governo se encontrava, já no início do mandato do novo Presidente, em um 

impasse, e a partir da recomendação da Comissão formada com o Decreto nº 4.602/03, foi 

elaborado um termo de ajustamento de conduta (TAC) que permitiria a comercialização 

daquela safra de soja geneticamente modificada até janeiro de 2004, contanto que os 

agricultores perdoados se comprometessem em não mais plantar sementes transgênicas. Dessa 

forma, legalizou-se a safra de 2003 de soja GM, sem, contudo, ter havido uma 

regulamentação definitiva de organismos geneticamente modificados no Brasil (MIGNONE, 

2003). 

O TAC elaborado pela Comissão Interministerial foi enviado ao Congresso Nacional 

na forma da Medida Provisória nº 113 de 2003 da Presidência da República, e posteriormente 
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transformada na Lei nº 10.688/03. A exposição de motivos da medida justificava a urgência 

pela iminente comercialização da safra de soja de 2003 plantada ilegalmente, bem como pela 

necessidade de esclarecer os consumidores sobre a presença de OGM no produto a ser 

comercializado.  

Para tanto, determinou-se que a comercialização da safra de soja 2003 não estaria 

sujeita às exigências da Lei de Biossegurança de 1995. Ficou estabelecido que a 

comercialização só poderia ser realizada até janeiro de 2004 – a lei em que foi convertida, 

contudo, permitiu que este prazo pudesse ser estendido por 60 dias por decreto do Poder 

Executivo -, devendo os estoques restantes serem destruídos por incineração. Estipulava, 

também, que na comercialização da soja e dos produtos e ingredientes dela derivados, era 

necessária a rotulagem para informar aos consumidores sobre a possibilidade de presença de 

OGM, independente da percentagem desta no produto final, se destinada ao consumo humano 

ou animal. 

Ainda, prescrevia expressamente que a legislação de biossegurança em vigor deveria 

ser obedecida rigorosamente para plantios posteriores de soja, atribuindo penalidades ao 

produtor ou fornecedor que comercializasse soja em desacordo com o que dispunha a Medida. 

Contudo, ao fim daquele mesmo ano havia uma nova crise com o cultivo da safra de 2004, já 

que agricultores continuaram o plantio da variação transgênica, destemidos das represálias 

previstas, passando a pressionar novamente o governo federal à edição de uma nova medida 

provisória que legalizasse a comercialização da próxima safra.  

Nesse esteio, desrespeitando a decisão judicial que proibia a comercialização da soja 

geneticamente modificada, bem como a disposição das Leis nº 8.974/95 e 10.688/03, o 

governo federal cedeu à pressão dos agricultores de soja ilegal e seus defensores, e ainda em 

2003 foi editada nova Medida Provisória nº 131, que autorizava não só a colheita e 

comercialização de soja GM da safra de 2004, como diferentemente da medida provisória 

anterior, permitia o plantio de sementes transgênicas de safras anteriores por agricultores que 

firmassem Termo de Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta. 

Novamente, vedava-se o plantio e comercialização de sementes relativas à próxima safra de 

soja GM, isto é, a do ano de 2004, entretanto, isentava o produtor de soja geneticamente 

modificada de qualquer penalidade ou responsabilidade provindas do desrespeito aos 

dispositivos pertinentes em relação às safras anteriores a 2003.  

A Medida Provisória nº 131 foi convertida na Lei 10.814 em dezembro de 2003, tendo 

ambas sido objetos de ações de inconstitucionalidade, pelo desrespeito à decisão judicial, bem 

como pelo fato de não ter sido a medida editada em caráter de urgência, já que haviam 
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sementes convencionais suficientes que poderiam ser plantadas ao invés das transgênicas 

liberadas. Isto é, o plantio de semente transgênica não era necessário para suprir a produção 

nacional, para a qual a semente convencional seria suficiente26. 

É nesse cenário de autorizações excepcionais e falta de regulamentação que se iniciou 

a elaboração do projeto de uma nova Lei de Biossegurança, visando solucionar os inúmeros 

conflitos de interesses que insurgiam. Contudo, tendo a proposta sido submetida ao Congresso 

em outubro de 2003, a decisão sobre a nova legislação se alongou por um período de dois 

anos, durante o qual uma nova Medida Provisória de nº 223 foi editada em 2004, sob nova 

pressão dos agricultores gaúchos. A medida provisória convertida na Lei nº 11.092/05, 

legalizava o plantio das sementes de soja geneticamente modificadas da safra de 2004, 

contrariando as disposições anteriores e a decisão judicial ainda em vigor, além de permitir o 

cultivo e comercialização da safra de 2005, mesmo ano em que foi publicada a nova Lei de 

Biossegurança. 

 

3.2. LEI 11.105 DE 2005 

A Lei nº 11.105, ainda em vigor, foi finalmente aprovada pelo Congresso em março de 

2005, e regulamentada pelo Decreto 5.591/05, revogando a Lei nº 8.974/95, bem como a 

Medida Provisória nº 2.191-9, e diversos artigos da Lei nº 10.814. A nova lei de 

Biossegurança objetivava estabelecer um marco regulatório que superasse as controvérsias em 

torno da biossegurança dos organismos geneticamente modificados presente no cenário 

político, judicial e legislativo nacional desde 1998. A sua elaboração, portanto, foi marcada 

por uma disputa de interesses político-econômicos divergentes. Juridicamente, a referida lei 

abrange diferentes áreas do estudo do Direito, como ambiental, consumerista, de propriedade 

intelectual, administrativa e penal, no que tange aos transgênicos.  

Na prática, ela serviu para liberar a comercialização dos organismos geneticamente 

modificados, mesmo aqueles que obtiveram decisão técnica favorável da CTNBio anterior à 

sua vigência, inclusive a soja geneticamente modificada, objeto de tantas medidas 

provisórias27 em anos anteriores.  

                                                
26  “A soja RR introduzida em todo o mundo ainda não demonstrou que ao menos consiga, de forma geral, 

manter os mesmos níveis de produtividade até então alcançados pela soja convencional. De fato, diversos 
experimentos científicos conduzidos ao redor do mundo têm mostrado uma consistente redução de produtividade 
na soja geneticamente modificada. Mesmo no Brasil, ainda que tenha resultados ocasionais favorecendo as 
variedades RR, é geral a predominância da produtividade e rentabilidade superiores das variedades 
convencionais.” (CHRISTOFFOLI,  2009, p. 143) 
27  “Os OGM que tenham obtido decisão técnica da CTNBio favorável a sua liberação comercial até a entrada 
em vigor desta Lei poderão ser registrados e comercializados, salvo manifestação contrária do CNBS, no prazo 



31 
 

Guiada pelo “estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, 

a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da 

precaução para a proteção do meio ambiente”, conforme seu art. 1º, a referida lei passou a 

regulamentar os incisos II, IV e V do §1º do art. 225 da Constituição da República, 

estabelecendo normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam 

OGM e seus derivados, reestruturando a CTNBio, bem como criando o Conselho Nacional de 

Biossegurança (CNBS) e o Sistema de Informação de Biossegurança (SIB). 

Seu art. 2º determina que as atividades e projetos que envolvam OGM e seus 

derivados estão restritos ao âmbito de entidades de direito público ou privado, que devem 

observar a Lei e a sua regulamentação, como já estipulava a lei anterior. Ainda, a parte final 

de seu caput estabelece a responsabilidade de tais entidades pelas consequências e efeitos 

advindos da desobediência aos preceitos legais e regulamentares.  

O art. 6º condiciona, em seu inciso VI, a liberação de OGM e derivados no meio 

ambiente à decisão técnica favorável da CTNBio, em se tratando de atividades de pesquisa, e 

ao parecer técnico favorável da Comissão, em se tratando da liberação comercial, que também 

pode estar condicionada ao licenciamento do órgão ou entidade ambiental responsável, 

“quando a CTNBio considerar a atividade como potencialmente causadora de degradação 

ambiental”. Ainda, menciona a possibilidade da liberação de tais atividades através de 

aprovação do Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), quando o processo tenha sido 

por ele avocado. 

Tal Conselho é tratado no Capítulo II da Lei, que em seu art. 8º, caput, determina a sua 

criação, estipulando ser órgão de assessoramento superior vinculado à Presidência da 

República para a formulação e implementação da Política Nacional de Biossegurança (PNB). 

As suas competências estão previstas no §1º do mesmo artigo, cabendo ao CNBS “fixar 

princípios e diretrizes para a ação administrativa dos órgãos e entidades federais com 

competências sobre a matéria”; analisar os pedidos de liberação para uso comercial de OGM e 

seus derivados, a pedido da CNTBio, quanto aos aspectos da conveniência e oportunidade 

socioeconômicas e do interesse nacional e; avocar e decidir sobre os processos relativos a 

                                                                                                                                                   
de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação desta Lei. [...] Ficam autorizadas a produção e a 
comercialização de sementes de cultivares de soja geneticamente modificadas tolerantes a glifosato registradas 
no Registro Nacional de Cultivares - RNC do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. [...] Fica 
autorizado o plantio de grãos de soja geneticamente modificada tolerante a glifosato, reservados pelos produtores 
rurais para uso próprio, na safra 2004/2005, sendo vedada a comercialização da produção como semente. (Arts. 
30, 35, 36, Lei 11.105/05) 
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atividades que envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados, em última e definitiva 

instância. 

Conforme art. 9º e incisos, o CNBS é composto pelo Ministro de Estado Chefe da 

Casa Civil da Presidência da República, que também o preside; Ministro de Estado da Ciência 

e Tecnologia; Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário; Ministro de Estado da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministro de Estado da Justiça; Ministro de Estado da 

Saúde; Ministro de Estado do Meio Ambiente; Ministro de Estado do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior; Ministro de Estado das Relações Exteriores; Ministro de 

Estado da Defesa e; Secretário Especial da Agricultura e Pesca da Presidência da República. 

Em seu art. 17, a Lei nº 11.105/05 repete a necessidade prevista na legislação anterior 

da criação de uma Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) em “toda instituição que 

utilizar técnicas e métodos de engenharia genética ou realizar pesquisas com OGM e seus 

derivados”, determinando as suas competências longo em seguida no art. 18 e incisos.  A 

nova lei inova, porém, ao criar o Sistema de Informações em Biossegurança (SIB), “destinado 

à gestão das informações decorrentes das atividades de análise, autorização, registro, 

monitoramento e acompanhamento das atividades que envolvam OGM e seus derivados”, 

conforme art. 19.  

Além disso, expressa em seu art. 20 a responsabilidade civil e administrativa de 

caráter objetivo daqueles que causarem danos ao meio ambiente e a terceiros, que 

solidariamente responderão pela indenização pelo dano ou reparação integral, 

independentemente da existência de culpa. A lei reserva, também, um capítulo de matéria 

penal destinado aos crimes relativos à biossegurança e suas respectivas penas. 

Em outro aspecto a Lei nº 11.105/05 diferiu da sua antecessora, ao dedicar um artigo à 

necessidade de informação sobre a presença de OGM ou derivados em alimentos e 

ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal, estabelecendo a 

indispensabilidade da rotulagem da transgenia, tema do próximo capítulo, embora não tenha 

dedicado a ela normas específicas. 

O Capítulo III da Lei nº 11.105/05 trata da Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança, definindo-a como instância colegiada multidisciplinar, vinculada ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia, de caráter consultivo e deliberativo, para prestar apoio 

técnico de assessoramento ao Governo Federal, quanto à Política Nacional de Biossegurança, 

OGM e seus derivados. Uma inovação desta lei é a atribuição do caráter deliberativo à 

CTNBio, porquanto na legislação anterior só havia menção de seu aspecto consultivo (art. 

1ºA, Lei 8.974/95).  



33 
 

Ainda, a Comissão teve sua composição modificada, conforme art. 11, ampliando a 

quantidade de seus membros para 27 (vinte e sete) doutores, cidadãos brasileiros de 

reconhecida competência técnica, cujo mandato será de 2 (dois) anos, renovável por até mais 

2 (dois) período consecutivos. Segundo Flávia Batista Viana, porém,  

dentre os 27 integrantes da CTNBio, apenas quatro devem ser especialistas 
em meio ambiente (art. 11, I, d e V, Lei 11.105/2005), número bastante 
reduzido para que se possa decidir sobre a realização ou não de 
licenciamento ambiental, instrumento de extrema relevância para verificar 
possíveis riscos. Os especialistas indicados pelas sociedades científicas estão 
sujeitos à lista tríplice, o que permite ao governo “filtrar” os inconvenientes 
e os representantes da sociedade civil, além de estarem sujeitos à lista 
tríplice devem ser indicados individualmente por ministérios. (VIANA, 
2009, p. 1302) 

Quanto às competências da CTNBio, estas encontram-se previstas nos incisos do art. 

14 da lei, havendo algumas mudanças em relação à legislação anterior, tal como o inciso VIII, 

que atribui à Comissão a competência para autorização das atividades de pesquisa com OGM 

ou derivado, anteriormente função dos órgãos de fiscalização e registro, conforme art. 7º, IV, 

da Lei nº 8.974/95. Da mesma forma, a autorização da importação de OGM e seus derivados 

para atividade de pesquisa era de competência desses órgãos, nas formas do art. 7º, V, da Lei 

8.974/95, mas conforme art. 14, IX, da Lei nº11.105/05 passou a ser atribuição da CTNBio. 

Outra novidade da legislação atual foi a mudança do termo “parecer técnico”, 

encontrado na lei anterior, para “decisão técnica”, enfatizando o caráter deliberativo da 

Comissão, conforme observado no inciso XII do art. 14. Ainda, cabe à CTNBio “emitir 

resoluções, de natureza normativa, sobre as matérias de sua competência”, conforme inciso 

XVI, bem como a reavaliação de suas decisões técnicas, caso assim solicitado por seus 

membros ou por recursos dos órgãos e entidades de registro e fiscalização, nas formas do 

inciso XXI.  

A disposição deste último inciso é polêmica e enseja muitas críticas de organizações 

como Greenpeace e IDEC, que ao longo dos anos se mostraram contrárias à liberação dos 

transgênicos em território brasileiro e à competência da CTNBio para autorizá-la. A 

controvérsia se dá, pois, o texto legal condiciona a reavaliação da decisão à fundamentação 

“em fatos ou conhecimentos científicos novos, que sejam relevantes quanto à biossegurança 

do OGM ou derivado”, isto é, o ônus da prova sobre a segurança de um organismo 

geneticamente modificado é invertido, cabendo aos órgãos de registro e fiscalização 

demonstrarem a sua insegurança, e não ao fabricante do produto, solicitante da liberação, de 

demonstrar que o OGM é seguro. 
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O ponto mais criticado nas disposições da Lei nº 11.105/05, contudo, e que gerou 

algumas ações de inconstitucionalidade, é a vinculação de órgãos e entidades da 

administração à decisão técnica da CTNBio quanto aos aspectos de biossegurança do OGM 

(Art. 14, §1º), passando esta a ter a palavra final sobre licenciamento e estudo de impacto 

ambiental, dispensando-os se decidir que o organismo geneticamente modificado não é 

potencial causador de significativa degradação do meio ambiente.  

Assim, o §2º do art. 16, que trata das competências dos órgãos e entidades de registro 

e fiscalização, retira do CONAMA a competência de estabelecer “normas e critérios para o 

licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras”, bem como a de determinar 

a realização de estudos de impacto ambientais e respectivos relatórios (Art. 8º, I e II, Lei nº 

6.938/91), quando se tratar de atividades relacionadas a OGM e seus derivados. Afirmam 

esses grupos, portanto, que a dispensa do licenciamento e estudo de impacto ambiental pela 

CTNBio é inconstitucional, pois invade a competência de outros Ministérios que não o da 

Ciência e da Tecnologia, ao qual está vinculada, retirando poderes constitucionalmente 

atribuídos aos órgãos de registro e fiscalização. Nas palavras de Bessa Antunes: 

a decisão da CTNBio se sobrepõe e prevalece sobre a decisão de qualquer 
órgão administrativo sobre o tema. Uma questão bastante complexa tem sido 
a relação da CTNBio com os órgãos de controle ambiental, sobretudo no que 
se refere ao licenciamento ambiental. A resolução Conama nº 237/97, em 
seu anexo 1, determina ser necessário o licenciamento ambiental dos 
organismos geneticamente modificados. Contudo, tal determinação só tem 
validade legal nas hipóteses nas quais a CTNBio reconheça que os OGMs, 
em cada caso concreto, são efetiva ou potencialmente poluidores, que é a 
hipótese legal previsto no artigo 10 da política nacional do meio ambiente. 
Tal declaração não é da alçada dos órgãos ambientais, conforme se pode 
perceber do §1º do artigo 14 da Lei nº 11.105/2005. [...] cabe à CTNBio 
definir os aspectos referentes à biossegurança, o que na minha opinião quer 
dizer que os diferentes ministério e órgãos administrativos devem, apenas e 
tão somente, exercer a função registraria, sem questionar o mérito do 
produto licenciando. [...] Assim, é importante que se frise, a atribuição dos 
órgãos externos à CTNBio é meramente registraria e fiscalizatória e, jamais, 
autorizativa. (ANTUNES, 2012, p. 494) 

A Lei nº 11.105/05 estabelece em seu art. 16, §1, III, que cabe ao órgão competente do 

Ministério do Meio Ambiente, emitir o licenciamento somente nos casos que a CTNBio 

deliberar pela potencialidade de degradação ambiental. Neste sentido, afirmou Ventura 

Ribeiro, da Campanha de Engenharia Genética do Greenpeace  

Segundo o texto que agora retornará à Câmara dos Deputados, a CTNBio 
passará a ter mais poderes do que os ministérios, impondo suas decisões aos 
ministérios da Saúde e do Meio Ambiente. Isso é absolutamente 
inconstitucional, já que são os ministérios que possuem a competência 
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técnica para a avaliação de riscos dos transgênicos. Como poderá o 
Ministério da Saúde ou do Meio Ambiente atuarem em sua área de 
competência legal, se não terão a autonomia necessária para realizar 
avaliações dos produtos transgênicos? (citado em SENADO, Greenpeace, 
2004)  

Entretanto, apesar da grande relevância das questões controvertidas acima, o trâmite 

da lei no Congresso teve como maior foco questões alheias ou secundárias. Uma delas foi 

pelo fato de terem conjugado a regulamentação dos organismos geneticamente modificado 

com pesquisas envolvendo células-tronco em um mesmo projeto, tendo este último tema 

tomado o centro dos debates e da atenção social. A transgenia, por sua vez, tornou-se 

coadjuvante, não despertando o interesse midiático que merecia, se restringindo a discussões 

em pequenas esferas sociais. Explica-nos Flávia Batista Viana que  

essa questão de suma importância está inserida em apenas um dos 42 artigos 
da Lei de Biossegurança, e foi nela posta por ser assunto que desperta 
intensas paixões e acirradas discussões na mídia, o que favoreceu o 
encobrimento das questões relativas aos transgênicos, levando à aprovação 
da lei, sob a justificativa da relevância das terapias que envolvem as células-
tronco para a saúde humana. Desse modo, a mídia e a população não se 
manifestaram com relação aos organismos geneticamente modificados, e a 
lei foi aprovada sem maiores discussões sobre o tema. Portanto, isso 
significa que venceu com facilidade o lobby do agronegócio. (VIANA, 2009, 
p. 1305) 

Outra matéria que tomou o espaço da polêmica dos OGM foi o foco no quórum para 

as decisões da CTNBio, que no projeto original tratava-se de maioria simples, respeitado o 

quórum mínimo de 14 membros, porém foi objeto de veto devido à complexidade das 

questões, que mereceriam, conforme razões de veto, quórum maior para deliberação. À 

decisão do então Presidente Lula, o quórum passaria a ser de 2/3 dos membros presentes. 

Contudo, o quórum alto gerou desagrado àqueles interessados na liberação ágil da 

comercialização de transgênicos, que argumentavam que a medida dificultaria e geraria 

morosidade ao procedimento de liberação. Ao final, com a pressão desses setores, o quórum 

foi reduzido para maioria absoluta através da Medida Provisória nº 32728, convertida na Lei nº 

11.460 de 2007, que também modificava as normas de plantio de transgênico nos entornos 

das Unidades de Conservação Ambiental, permitindo-o nas Áreas de Proteção Ambiental.  

Conforme observado, tem-se que a atual Lei de Biossegurança, ainda que tenha entre 

suas diretrizes a proteção ambiental, a observância do princípio da precaução, a defesa da 

saúde dos cidadãos e a informação do consumidor contrabalanceadas pelo incentivo ao 

                                                
28 “As decisões da CTNBio serão tomadas com votos favoráveis da maioria absoluta de seus membros.” (Art. 11, 

§8º-A, Lei 11.105/05) 
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avanço tecnológico, garantiu os interesses econômicos da indústria do agronegócio, que por 

fim, teve liberada o cultivo e comercialização de transgênicos, nos moldes da lei. Com as 

pesquisas quanto à segurança dos transgênicos sendo primordialmente realizadas pelas 

próprias empresas produtoras, que possuem interesse na sua liberação, gera-se incerteza sobre 

a efetiva aplicação do princípio da precaução, elementar na biossegurança. Ainda, a 

possibilidade da dispensa do licenciamento ambiental pela CTNBio acentua a desconfiança 

sobre a devida proteção do meio ambiente e segurança alimentar e nutricional. 

Embora a decisão da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança possa ser 

questionada pelos órgãos de registro e fiscalização, o recurso é dificultado pela exigência de 

se apresentar provas de risco de um tema sobre o qual há incerteza científica. Essa disposição 

segue em vigor a despeito da opinião das entidades organizadas da sociedade civil, que 

buscavam a liberação da comercialização de organismos geneticamente modificados com a 

observação obrigatória de procedimentos de proteção ambiental, de segurança alimentar, bem 

como de saúde humana e de defesa aos consumidores.  

 

 

4. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

O conceito de Segurança Alimentar surgiu e tomou força a partir da Segunda Guerra 

Mundial, quando diversos países europeus se encontravam assolados pelo conflito, 

impossibilitados de produzir alimentos para a população. O direito à alimentação, desde 

então, foi tomando maiores proporções, eventualmente ganhando status de direito humano. 

Desta forma, passou-se a dar maior importância à quantidade, qualidade e regularidade no 

acesso aos alimentos (BELIK, 2003).  

A disponibilidade de alimentos, contudo, não é suficiente para garantir a segurança 

alimentar, posto que esta irá depender, da mesma forma, do grau de acessibilidade da 

quantidade disponível. Esse acesso, por sua vez, deve ser regular, isto é, ser possível de forma 

constante, considerando que a necessidade de alimentação do corpo humano também o é. 

Nesse esteio, o acesso de alimentos de forma irrestrita pode caracterizar um aspecto de 

insegurança alimentar. 

Ainda, é necessário que os alimentos disponíveis e acessíveis sejam, também, de boa 

qualidade, isto é, livros de riscos de contaminação, com a validade em dia, entre outros 

fatores. Em sintonia, acrescenta Walter Belik que 

a qualidade dos alimentos diz respeito também à possibilidade de consumi-
los de forma digna. Dignidade significa permitir que as pessoas possam 
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comer em um ambiente limpo, com talheres e seguindo as normas 
tradicionais de higiene. Nesse caso, seriam condenadas certas práticas como 
ministrar rações, preparados energéticos e outras misturas visando combater 
os efeitos da desnutrição. Há também uma corrente muito forte de estudiosos 
e mesmo entre os militantes das causas ambientais que consideram que no 
aspecto da qualidade para a segurança alimentar não seria admissível o uso 
dos alimentos transgênicos. (BELIK, 2003, p. 14) 

Contudo, o conceito de segurança alimentar e nutricional segue em aberto, eis que as 

necessidades alimentares de uma população de certa região podem não ser as mesmas que a 

de outras, tendo em vista o nível do desenvolvimento de onde se localizam, como também a 

distribuição de renda, que afeta fortemente a questão da acessibilidade de alimentos.  

Enquanto a segurança alimentar era pauta de discussão internacional mesmo décadas 

antes dos anos 90, no Brasil, o marco de maior destaque em termos de ações para efetivação 

da Segurança Alimentar foi a instauração do já citado Programa Fome Zero em 2003. Elucida 

Belik que  

em que pese todos os problemas de gestão da administração pública e de 
articulação entre instâncias de governo, o PFZ representou um avanço em 
relação às ações isoladas de combate à fome que se encontravam dispersas e 
sem qualquer tipo de avaliação. (BELIK, 2003, p. 13) 

Todavia, o combate à fome é somente o aspecto inicial da Segurança Alimentar, que 

se desenvolve da alimentação suficiente para a alimentação adequada e saudável.  

A partir da implementação do PFZ, em 2006, foi publicada a Lei nº 11.346/06, a Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), assegurando o direito humano à 

alimentação como direito fundamental necessário para a formação do direito à dignidade da 

pessoa humana. Destarte, criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(SISAN), através do qual “o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, 

formulará e implementará políticas, planos, programas e ações com vistas em assegurar o 

direito humano à alimentação adequada” (Lei 11.346/06, Art. 2º, caput). 

O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) fica definido em seu art. 3º, 

segundo o qual esta  

consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a 
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que 
sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. (Lei 
11.346/06, Art. 3º) 

Há, nesse contexto, dois princípios que regem a SAN, seja o de Direito Humano à 

Alimentação (DHA) e a Soberania Alimentar. O primeiro é direito humano e social 
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fundamental, equiparado aos direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos desde a Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena em 1993, e garantido 

no art. 6º da Constituição Federal, conforme a alteração realizada pela Emenda Constitucional 

nº 64 de 2010.  

O DHA é fundamental para que o direito à dignidade humana seja atendido de forma 

plena29, e para tanto, pode ser desdobrado em duas dimensões: o direito de estar livre da fome 

e o direito à alimentação adequada. Para a efetivação do Direito Humano à Alimentação, é 

necessário que haja não só a disponibilidade de alimentos, mas que estes sejam adequados e 

acessíveis. Essa acessibilidade, por sua vez, deve ser estável, enquanto a produção e o 

consumo dos alimentos realizados de forma soberana, sustentável, digna e emancipatória. 

Para tanto, cabe ao Estado respeitar, proteger, promover e prover o DHA (Lei 11.346/06, Art. 

2º, §2º) (CONSEA, 2013). 

Quanto ao conceito de Soberania Alimentar30,  trata-se do reconhecimento da 

autonomia alimentar dos Estados, devendo ser preservada a sua relativa independência do 

mercado internacional, em termos de proteção à cultura nacional, bem como de hábitos 

alimentares. Mantém-se, portanto, os limites nacionais aos compromissos ajustados 

internacionalmente “para aplicação de políticas públicas relativas ao fomento à produção de 

alimentos e à definição do sistema de abastecimento e acesso aos alimentos” (CEDRO, 2008, 

p. 276). Explica-nos o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA)31, que 

Cada país, por sua vez, tem o direito de definir suas próprias políticas e 
estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos 
que garantam o direito à alimentação para toda a população (soberania 
alimentar), respeitando as múltiplas características culturais dos povos. 
(CONSEA, 2004, p. 4) 

Contudo, ainda que pilar fundamental da Segurança Alimentar e Nutricional para o 

atendimento do direito à alimentação da população brasileira, a Soberania Alimentar 

constantemente se contrapõe aos interesses mercadológicos externos, muitas vezes sendo 

sobrepujada por estes. Essa ideia é esclarecida por Rafael Rosa Cedro, que expõe: 

                                                
29 “A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e 
indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as 
políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da 
população.” (Lei 11.346/06, Art. 2º) 
30 “A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional requer o 
respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de 
alimentos.” (Lei  11.346/06. Art. 5º) 
31 O CONSEA é órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República, cujas atribuições encontram-se 
nas alíneas do inciso II do art. 11, da LOSAN. 
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Enquanto a LOSAN enfatiza a importância da preservação da capacidade de 
os Estados Nacionais definirem as suas próprias políticas de incentivo à 
produção de alimentos, o Acordo sobre Agricultura da OMC leva todos os 
Estados Membros daquela organização a terem que relativizar o seu grau de 
soberania em termos alimentares. Essa relativização, no entanto, ocorre de 
forma desequilibrada em favor dos países desenvolvidos, especialmente 
Estados Unidos e União Europeia, que tiveram papel protagonista na redação 
do Acordo sobre Agricultura atualmente em vigor (CEDRO, 2008, p. 255). 

Há, portanto, insegurança alimentar quando o Direito Humano à Alimentação não é 

atendido em algum de seus aspectos, ou quando há quebra da soberania alimentar. Deste 

modo, há diversos problemas que podem ameaçar a SAN, não estando estes limitados a um 

cenário extremo de fome ou obesidade, nem somente à aplicação de preços abusivos que 

minem a acessibilidade alimentar. A qualidade duvidosa do alimento, o seu potencial prejuízo 

à saúde e a produção de alimentos predatória ao meio ambiente também podem ser 

indicadores de insegurança alimentar nutricional.  

Em relação aos transgênicos, há aqueles que defendam o uso do princípio da 

equivalência substancial para a determinação da segurança alimentar dos alimentos 

produzidos a partir de OGM e seus derivados. Trata-se, na verdade, de um critério auxiliar na 

avaliação da segurança de alimentos produtos de inovações biotecnológicas, incluindo os 

organismos geneticamente modificados. Consiste na ideia da comparação do alimento ou 

ingrediente geneticamente modificado com o seu análogo convencional, para avaliar, em um 

conjunto de análises, se tais alimentos são equivalentes substancialmente, em termos, por 

exemplo, de componentes tóxicos, características fenotípicas, entre outros. 

Para tanto, comparam-se alimentos tecnológicos e convencionais da mesma espécie ou 

da espécie mais próxima. Contudo, a constatação da equivalência do produto não é suficiente 

para atestar por sua segurança, somente pela sua semelhança ao alimento convencional. Da 

mesma forma, a não equivalência substancial entre os alimentos não indica a insegurança 

alimentar do transgênico, apenas indica a necessidade da realização de outros estudos. Assim, 

o princípio da equivalência social não pode ser utilizado isoladamente para a avaliação da 

segurança alimentar dos organismos geneticamente modificados, porquanto é comparativa de 

características e não conclusiva de segurança (BELÉM e CABRAL et al., p. 142). 

Ademais, temos que a engenharia genética é uma prática inédita em termos históricos, 

e por sua idade recente, ainda não pudemos reconhecer os seus efeitos a longo prazo, tanto 

para o consumo humano quanto para o meio ambiente. Em mesmo sentido, explica-nos 

Spendeler que 
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A engenharia genética, tecnologia radicalmente nova e capaz de produzir 
seres vivos que nunca haviam sido obtidos através de mecanismos naturais, 
introduz um fator importante de insegurança alimentar pela 
imprevisibilidade, instabilidade e, como consequência, a incerteza que são 
inerentes a ela. [...] A falta absoluta de certezas científicas sobre a segurança 
dos alimentos transgênicos entra em contradição com a falta de mecanismos 
que permitam detectar eventuais problemas e, sobretudo, com a rapidez com 
que se introduziu esses novos alimentos na cadeia alimentar. 32 
(SPENDELER, 2005, p. 273 e 276, tradução do autor) 

Dessa forma, podemos avaliar que o caso de alimentos transgênicos é uma 

problemática capaz de ameaçar a segurança alimentar e nutricional, porquanto, como já 

explicitado em tópicos anteriores, não restaram comprovadas nem a segurança nem a 

insegurança desses alimentos. Salienta-se que a escassez de pesquisas conclusivas que 

apontem pela evidência de riscos alimentares e ambientais ao consumo de alimentos 

produzidos a partir de organismos geneticamente modificados e seus derivados não indica que 

estes não existam, e nem deve indicar que não se deva tomar medidas de proteção à SAN. Ao 

caso da segurança alimentar, tanto quanto à segurança ambiental, o princípio da precaução 

deve ser observado. Neste esteio, expõe o CONSEA que 

O modelo de produção e consumo de alimentos é fundamental para garantia 
de segurança alimentar e nutricional, pois, para além da fome, há 
insegurança alimentar e nutricional sempre que se produz alimentos sem 
respeito ao meio ambiente, com uso de agrotóxicos que afetam a saúde de 
trabalhadores/as e consumidores/as, sem respeito ao princípio da precaução, 
ou, ainda, quando há ações, incluindo publicidade, que conduzem ao 
consumo de alimentos que fazem mal a saúde ou que induzem ao 
distanciamento de hábitos tradicionais de alimentação. (CONSEA, 2013)  

O princípio da precaução, em sede de segurança alimentar, veda a possibilidade da 

ausência de certeza científica sobre a nocividade do consumo de alimentos transgênicos trazer 

riscos à saúde da população impedir que haja uma ação preventiva em torno deste consumo. 

Considera-se que a segurança alimentar e nutricional abrange, nas formas do art. 4º, inciso III, 

“a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos 

populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social”. Ainda, a Lei 

nº 11.105, que estabelece normas de segurança aos OGM, tem como uma de suas diretrizes a 

                                                
32 No idioma original “La ingeniería genética, tecnología radicalmente nueva y capaz de producir seres vivos que 
nunca se hubieran obtenido mediante mecanismos naturales, introduce un factor importante de inseguridad 
alimentaria por la imprevisibilidad, inestabilidad y, como consecuencia, la incertidumbre que le son inherentes. 
[...] La falta absoluta de certidumbres científicas sobre la seguridad de los alimentos transgénicos entra en 
contradicción con la falta de mecanismos que permitan detectar problemas eventuales y sobre todo con la 
rapidez con la que se han introducido estos nuevos alimentos en la cadena alimentaria” (SPENDELER, 2005, p. 

273 e 276)  
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proteção à vida e à saúde humana e animal, conforme seu art. 1º, caput. Sobre as 

possibilidades de efeitos adversos à saúde dos consumidores, ilustra Spendeler 

Por exemplo, os possíveis efeitos alergênicos do milho MON863 ou do 
milho Bt11 da Syngenta, as alterações no metabolismo do arroz LLRICE61 
da Bayer CropScience, [...] ou os possíveis efeitos cancerígenos do milho 
NK603 da Monsanto não foram avaliados corretamente nos registros das 
empresas e, em quatro destes casos, a autoridade competente europeia, 
European Food Safety Authority (EFSA), já concedeu seu aval à aprovação, 
ignorando essas deficiências. (SPENDELER, 2005, p. 273, tradução do 
autor)33 

 
Mesmo em se tratando de Segurança Alimentar e Nutricional, o princípio da 

precaução aplicado ao meio ambiente também possui papel determinante, eis que os objetivos 

da SAN, a sustentabilidade ambiental e a biodiversidade por muitas vezes se unem. Isto posto, 

a segurança alimentar e nutricional abrange “a conservação da biodiversidade e a utilização 

sustentável dos recursos”, bem como “a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional 

e tecnológica dos alimentos”, conforme explicita o incisos II e IV do art. 4º da LOSAN.  

Nesse sentido, a Alimentação Adequada e Saudável (AAS), para fins de segurança 

alimentar,  

deve atender aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação, prazer 
(sabor), às dimensões de gênero e etnia, e às formas de produção 
ambientalmente sustentáveis, livre de contaminantes físicos, químicos, 
biológicos e de organismos geneticamente modificados. [...] o que 
pleiteamos é o pleno engajamento de um setor estratégico como o da saúde, 
no movimento complexo, desafiador mas inevitável que o governo, a 
sociedade brasileira precisam fazer para controlar o uso de agrotóxicos e 
sementes transgênicas. E, se a utopia é algo que nos faz mover, pedindo 
licença e homenageando o inspirador Eduardo Galeano, porque não pensar 
em banimento? [...] cada vez mais, setores da sociedade clamam pela ação 
do Estado, a exemplo de outros países, pela aplicação do princípio da 
precaução para o controle da liberação dos transgênicos. O Consea, 
reiteradamente tem proposto a urgência da realização de reuniões do 
Conselho Nacional de Biossegurança, integrado por vários Ministérios, 
dentre eles o da Saúde, para que as decisões e atos da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTNBio) sejam revisados e que sejam avaliados 
os impactos socioeconômicos, ambientais e para a saúde humana do cultivo 
e consumo de transgênicos. (CONSEA, 2005, p. 3) 

                                                
33 No idioma original: “Por ejemplo los posibles efectos alergénicos del maíz MON863 de Monsanto o del maíz 

Bt11 de Syngenta, las alteraciones en el metabolismo del arroz LLRICE62 de Bayer CropScience, las diferencias 
de composición entre la colza GT73 de Monsanto y su equivalente no transgénico o los posibles efectos 
cancerigenos del maíz NK603 de Monsanto no han sido evaluados correctamente en los expedientes de las 
empresas11 y en cuatro de estos casos la autoridad competente europea, European Food Safety Authority 
(EFSA), ya ha dado su visto bueno a la aprobación, pasando por alto estas deficiencias.” (SPENDELER, 2005, p. 

273) 
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Outrossim, como forma de garantir que a qualidade do alimento seja bem avaliada 

pelas autoridades e pela população, a SAN não poderia deixar de abranger “a produção de 

conhecimento e o acesso à informação”, como previsto no inciso V do art. 4º da Lei 

11.346/06.  Observa-se que os produtos alimentares são destinados aos consumidores cujos 

direitos são protegidos pela Lei nº 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, que prima 

pelo princípio da informação e da transparência, entre outros a serem abordados no próximo 

tópico. 

 

 

5. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR 

A Constituição da República de 1988 estabelece em seu art. 5º, inciso XXXII, o dever 

do Estado em promover, na forma da lei a defesa do consumidor. Ainda, ela afirma em seu 

art. 170, inciso V, que a ordem econômica deve observar o princípio da defesa do 

consumidor. Tais previsões acarretam no entendimento de que, mesmo que a exploração da 

atividade econômica seja feita de forma livre no Brasil, deve-se respeitar os princípios 

constitucionais e da ordem econômica. Portanto, veda-se a violação aos direitos dos 

consumidores em nome da lucratividade e do livre comércio. 

Neste contexto, temos que a liberação e comercialização de organismos geneticamente 

modificados e os avanços científicos da biotecnologia, da mesma forma que devem atentar-se 

à preservação ambiental, em observância ao princípio da precaução e aos mandamentos 

constitucionais, também devem observar o direito do consumidor, destinatário final de tais 

produtos. 

A Lei nº 8.078 de 1990, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), por sua vez, 

dispõe sobre a proteção ao consumidor e regulamenta as relações do consumo, determinando 

normas cujo conteúdo é de ordem pública e interesse social, conforme seu art. 1º. Define, 

ainda, consumidor em seu art. 2º como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto34 ou serviço35 como destinatário final”, equiparando-se a estes “a coletividade de 

pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo” (parágrafo 

único). 

                                                
34 “Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.” (CDC, Art. 3º, §1º) 
35 “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de 

natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” 

(CDC, Art. 3º, §2º) 
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O conceito de fornecedor, por seu turno, pode ser encontrado logo em seguida, no art. 

3º, que dispõe ser  
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 
serviços. (Art. 3º, caput, CDC) 

Frise-se que, enquanto lei principiológica, o Código de Defesa do Consumidor 

estabelece alguns princípios orientadores da Política Nacional de Relações de Consumo em 

seu art. 4º, que devem ser interpretados e aplicados de forma harmônica. Destacamos, nesta 

ocasião, alguns desses princípios pertinentes à discussão sobre o consumo de organismos 

geneticamente modificados, bem como, posteriormente, direitos básicos do consumidor 

relevantes à matéria. 

 

5.1. PRINCÍPIOS 

 

5.1.1. Vulnerabilidade 

O cerne da proteção ao consumidor encontra-se no princípio da vulnerabilidade, 

previsto no art. 4º, inciso I, do CDC. É o sustentáculo básico que perpassa por toda a filosofia 

de defesa consumerista, ao prescrever que o consumidor é a parte mais frágil da relação de 

consumo, quer seja quanto a um aspecto sócio econômico, jurídico-científica ou de ordem 

técnica (NUNES, 2012, p. 178). Parte da ideia de que esta relação é desigual, estando o 

fornecedor em situação de vantagem, quer pelo seu poder econômico, por sua experiência ou 

conhecimento, sobre o produto ou serviço que fornece.  

Para que a relação de consumo se torne isonômica, reconhece-se a vulnerabilidade do 

consumidor, buscando equilibrá-la no mercado de consumo, conforme ensina Fabrício Bolzan 

de Almeida 

Com a constatação de que a relação de consumo é extremamente desigual, 
imprescindível foi buscar instrumentos jurídicos para tentar reequilibrar os 
negócios firmados entre consumidor e fornecedor, sendo o reconhecimento 
da presunção de vulnerabilidade do consumidor o princípio norteador da 
igualdade material entre os sujeitos do mercado de consumo. (ALMEIDA, 
2013, p. 289) 

Havendo reconhecimento da situação da vulnerabilidade do consumidor, cabe ao 

Estado garantir a sua proteção. 
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5.1.2. Ação Governamental 

A presença do Estado nas relações de consumo decorre da fragilidade do consumidor 

na relação de consumo, cabendo ao Estado resguardar os direitos da parte vulnerável. A 

Constituição de 1988, ao determinar ser direito fundamental o direito do consumidor atribui 

ao Poder público o dever de defendê-lo, sendo princípio previsto no art. 4º, II, do CDC, a ação 

governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, seja por iniciativa direta, 

por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença do 

Estado no mercado de consumo ou pela garantia dos produtos e serviços com padrões 

adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho (Art. 4º, II, a, b,, c, d, CDC).  

Explica-nos Fábio Vieira Figueiredo e Simone Diogo Carvalho Figueiredo que 

A ação governamental é feita por meio da instituição de órgãos de defesa do 
consumidor (PROCON, IDEC), da Secretaria de Direito Econômico (SDE), 
do Ministério Público, do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (SINMETRO), entre outros. (FIGUEIREDO e 
FIGUEIREDO, 2009, p. 31). 

 

5.1.3. Harmonização de Interesses e Boa-fé Objetiva 

Conforme estabelece art. 4º, III, CDC, deve haver harmonização e equilíbrio entre os 

interesses do consumidor, vulnerável, e do fornecedor, para que haja equilíbrio entre a defesa 

dos direitos do primeiro com a livre atividade econômica e desenvolvimento científico. Dessa 

forma, compatibiliza-se os interesses de ambas partes da relação de consumo, para que a 

defesa do consumidor não apresente entrave à ordem econômica ao mesmo tempo que esta 

não viole direitos consumeristas. Para tanto, tem-se como base a boa-fé nas relações de 

consumo.  

O princípio da boa-fé objetiva36, por sua vez, exige que, em nome da harmonia de 

interesses, consumidor e fornecedor atuem com boa-fé, isto é, “[...] com sinceridade, 

seriedade, veracidade, lealdade e transparência, sem objetivos mal disfarçados de esperteza, 

lucro fácil e imposição de prejuízo ao outro” (ALMEIDA, 2003, p. 48). Dessa forma, garante-

se uma relação sem abuso ou lesão para qualquer um dos sujeitos, que devem cooperar para a 

harmonia e o equilíbrio de interesse na relação de consumo. 

 
                                                
36 “A boa-fé subjetiva tem seus holofotes voltados para questões internas, psicológicas dos sujeitos de direito. Na 
verdade, busca-se saber se o titular de um direito tinha ciência ou não da existência do vício que estava por trás 
da prática de determinado ato jurídico. Por outro lado, quando o tema envolve a boa-fé objetiva, o enfoque a ser 
analisado não se preocupa com questões de ordem subjetiva, mas sim com regras de conduta, ou seja, analisa-se 
a relação no plano dos fatos, de forma objetiva, para então concluir se os sujeitos da relação atuaram ou não com 
boa-fé.” (ALMEIDA, 2013, p. 312) 



45 
 

5.1.4.  Educação, Informação e Transparência 

Para que se atinja uma isonomia na relação de consumo, é necessário diminuir o grau 

de desigualdade entre consumidor e fornecedor. Neste esteio, o princípio da educação e 

informação, previsto no art. 4º, IV, CDC, propõe que se eduque o consumidor, tanto 

formalmente quanto informalmente37, para que este possa exercer conscientemente o seu 

papel na relação, de forma a torná-la mais equilibrada. Para tanto, é necessário que o 

consumidor seja informado sobre seus direitos e deveres, bem como sobre o produto ou 

serviço que está adquirindo, cabendo ao fornecedor o dever de informar com adequação, 

suficiência e veracidade (LÔBO, 2001, p. 605-606). 

Por conseguinte, para que a informação seja possível, é necessário observar o princípio 

da transparência previsto no caput do art. 4º do CDC, que se traduz, conforme Rizzatto Nunes 

na obrigação do fornecedor de dar ao consumidor a oportunidade de 
conhecer os produtos e serviços que são oferecidos e, também, gerará no 
contrato a obrigação de propiciar-lhe o conhecimento prévio de seu 
conteúdo. (NUNES, 2012, p. 178) 

Salienta-se que, em se tratando de Direito do Consumidor, tanto a educação quanto a 

informação, além de princípios, são direitos básicos previstos no art. 6º da Lei nº 8.078 de 

1990.  

 

5.1.5. Controle da Qualidade e Segurança 

O princípio do controle da qualidade e segurança dos produtos e serviços encontra-se 

previsto no inciso V, do art. 4º, do CDC, do qual se depreende que se deva incentivar os 

fornecedores a criarem “meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e 

serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo”. Dessa 

forma, em se tratando de organismos geneticamente modificados, é necessário, em nome da 

defesa ao consumidor, que os produtores e demais fornecedores estabeleçam forma de 

controle de sua segurança e qualidade, evitando conflitos com os consumidores. 

 Tal princípio também se traduz em um direito básico, seja o direito à proteção da 

vida, da saúde e da segurança, que para ser efetivamente alcançado, depende desses 

mecanismos de controle.  
                                                
37 “José Geraldo Brito Filomeno ressalta a existência de dois tipos de educação a respeito do tema: a formal e a 
informal. No tocante à educação formal, destaca o autor a relevância de a criança ter contato desde os primeiros 
passos com o Direito do Consumidor, ainda que seja desnecessária a criação de uma disciplina para tratar do 
tema.  [...] Em outra obra, Filomeno enaltece a importância da educação informal e o belo trabalho realizado 
nesse sentido pelos órgãos e entidades de defesa do consumidor, como ocorre com a elaboração de “cartilhas, 
material informativo, e outros instrumentos fornecidos pelos PROCONs constituem-se em utilíssimo 
instrumental para os consumidores inteirarem-se de seus direitos e prerrogativas” (ALMEIDA, 2013, p. 321) 
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5.2. DIREITOS BÁSICOS 

 

5.2.1. Proteção da Vida, Saúde e Segurança 

Alguns produtos e serviços tem a potencialidade de proporcionar riscos aos 

consumidores. Portanto, enquanto parte vulnerável, este tem o direito de ser protegido contra 

esses perigos que podem ameaçar a sua qualidade de vida. Nesse sentido, discorre Rizzatto 

Nunes ao dizer que estes “são direitos que nascem atrelados ao princípio maior da dignidade, 

uma vez que, como dissemos, a dignidade da pessoa humana pressupõe um piso vital 

mínimo”. (NUNES, 2012, p. 176) 

Deste modo, estabelece o art. 6º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor ser 

direito básico do consumidor “a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 

nocivos”. Assim, dispõe em seu art. 8º que “os produtos e serviços colocados no mercado de 

consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os 

considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição”. 

Novamente, no art. 10, regula esse direito básico ao determinar que “o fornecedor não 

poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber 

apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança”. 

Para que esse direito seja concretizado, contudo, é necessário que se respeite o 

princípio de controle de qualidade e segurança dos produtos e serviços, bem como o princípio 

de educação, informação e transparência, que garante ao consumidor o conhecimento sobre os 

riscos, à medida que obriga o fornecedor a prestar as informações necessárias e adequadas 

nesse sentido. É o que estabelece o art. 9º, segundo o qual  

O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à 
saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a 
respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de 
outras medidas cabíveis em cada caso concreto. (Art. 9º, CDC) 

Ao tratarmos dos alimentos transgênicos, portanto, é necessário ter em evidência o 

direito básico da proteção à vida, saúde e segurança, porquanto há incerteza científica sobre a 

lesividade à saúde do consumidor. A vedação aos fornecedores e produtores de lançar no 

mercado de consumo produtos que potencialmente apresentem riscos ao consumidor, 

indicaria que a incerteza sobre a segurança de alimentos transgênicos devesse gerar certo 

impedimento na liberação imediata de OGM no mercado de consumo. 
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5.2.2. Educação e Liberdade de Escolha 

Na abordagem consumerista sobre alimentos transgênicos é importante, também, 

destacar o direito básico à “educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e 

serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações”, conforme 

previsto no inciso II do art. 6º do CDC. Sobre esse direito básico do consumidor, ensina-nos 

Afrânio Carlos Moreira Thomaz que “a educação e a informação sobre o consumo correto se 

revelam essenciais na minimização dos ricos que produtos e serviços podem eventualmente 

oferecer” (THOMAZ, 2012, p. 157). 

O direito à educação e liberdade de escolha é retrato e derivação do princípio à 

educação e informação já abordado, uma vez que a escolha livre do consumidor só poderá ser 

realizada à medida que ele detenha a consciência e a informação necessária para decidir. A 

educação, deste modo, adquirida através da informação, dá ao consumidor a capacidade 

crítica e consciente de selecionar para si, de forma livre, produtos e serviços dentre os 

disponíveis no mercado. Elucida João Batista de Almeida que 

Objetiva-se dotar o consumidor de conhecimentos acerca da fruição 
adequada de bens e serviços, de tal sorte que ele possa, sozinho, optar e 
decidir, exercendo agora outro direito, o de liberdade de escolha entre os 
vários produtos e serviços de boa qualidade colocados no mercado. 
(ALMEIDA, 2003, p. 44) 

A liberdade de escolha tem também fundamento na Constituição que em seu art. 5º 

garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à 

liberdade. Em sede de consumidor, a liberdade de escolha indica que deva haver disponível 

para o consumidor a “opção entre vários produtos e serviços com qualidade satisfatória e 

preços competitivos” (ALMEIDA, 2003, p. 43), cabendo ao consumidor, munido da educação 

que também lhe deve ser garantida, e de sua autonomia de razão, decidir livremente.  

Entretanto, diante da desigualdade da relação do consumo, a escolha do consumidor já 

nasce reduzida, porquanto ele, nas palavras de Rizzatto Nunes “só pode optar por aquilo que 

existe e foi oferecido no mercado. E essa oferta foi decidida unilateralmente pelo fornecedor, 

visando seus interesses empresariais, que são, por evidente, os da obtenção de lucro” 

(NUNES, 2012, p. 179). 

Diante desse direito, para o consumo de alimentos transgênicos, é necessário que se 

apresente a informação da presença de OGM no produto ao consumidor, para que este possa 

decidir, livremente, sobre adquiri-lo ou não. Frise-se que a escolha do consumidor pode estar 

reduzida simplesmente à mera presença do OGM, ou abrangendo as suas desconfianças sobre 

o potencial lesivo à saúde desses elementos, o seu posicionamento ambiental, ou mesmo a sua 
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opinião sobre os efeitos sociais e políticos da produção dos organismos geneticamente 

modificados no Brasil. 

 

5.2.3. Informação Adequada e Clara 

Consequentemente, um direito de extrema importância em relação ao lançamento de 

alimentos transgênicos no mercado de consumo é o direito à informação adequada e clara 

sobre produtos e serviços, devendo o consumidor conhecer os dados sobre o produto e/ou 

serviço que o permitam ter consciência e educação para optar em sua liberdade de escolha. 

O direito à informação é resguardado em nossa Constituição em seu art. 5º, XIV, 

segundo o qual “é assegurado a todos o acesso à informação”. Em sede consumerista, 

conforme estabelece o art. 6º, III, do CDC, essa informação abrange a “especificação correta 

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

sobre os riscos que apresentem”. De forma mais extensa, ao tratar da oferta, o art. 31 do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe que  

a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa 
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, 
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre 
os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. (Art. 31, 
CDC) 

As informações sobre os produtos e serviços, neste esteio, devem ser corretas, 

adequadas e claras. Correta, pois a informação deve ser verdadeira, refletivo a absoluta 

realidade, sob risco de violação ao princípio da boa-fé.  Clara é a informação inteligível, 

facilmente de ser identificada e compreendida pelo consumidor. Informação adequada, por 

seu turno, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exposto em voto da 

ministra Nancy Andrighi no Resp 1.144.840/SP, é “aquela que se apresenta simultaneamente 

completa, gratuita e útil”. Dessa forma, o atendimento ao direito da informação somente será 

possível com a integralidade da informação. Em sintonia, explica Rizzato Nunes 

Com efeito, na sistemática implantada pelo CDC, o fornecedor está obrigado 
a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas 
características, qualidades, riscos, preços etc., de maneira clara e precisa, não 
se admitindo falhas ou omissões. Trata-se de um dever exigido mesmo antes 
do início de qualquer relação. A informação passou a ser componente 
necessário do produto e do serviço, que não podem ser oferecidos no 
mercado sem ela. (NUNES, 2012, p. 185) 

Do direito à informação do consumidor, nesse diapasão, decorre o dever de informar 

do fornecedor, que deve realizá-lo também de forma adequada e clara, sobre todos os dados 
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pertinentes ao conhecimento do consumidor. Nas palavras de Paulo Luiz Netto Lôbo, “é o 

ônus que lhe impõe, em decorrência do exercício de atividade econômica lícita” (LÔBO, 

2001, p. 603).  

O instrumento usado para fornecer essa informação ao consumidor, conforme nos 

ensina Cláudia Lima Marques “pode ser tanto a embalagem e apresentação do produto, como 

aqueles instrumentos que hoje fazem parte da oferta, os impressos e mesmo a publicidade” 

(MARQUES, 2011, p. 801). Leciona Afrânio Carlos Moreira Thomaz que 

Considerando-se que a maior parte da população brasileira é dotada de baixo 
nível de escolaridade, e que, em contrapartida a esse fato, cada vez mais são 
lançados produtos com alto grau de sofisticação científica e tecnológica, fica 
reforçada a importância da obrigação que tem o fornecedor de prestar as 
informações necessárias à sua adequada fruição, em linguagem clara e de 
fácil compreensão por todos, inclusive e principalmente pelos consumidores 
menos instruídos. [...] O lançamento de produtos e serviços de alta 
complexidade técnica – fato esse normal e esperado diante da constante 
modernização da indústria – reforça a obrigação inerente ao Poder Público e 
aos fornecedores em geral de proporcionar educação ao consumidor [...], a 
fim de que este possa cada vez mais estar familiarizado com os avanços 
tecnológicos. (THOMAZ, 2012, p. 159-160) 

Assim, como já mencionado quando da proteção à vida, saúde e segurança, cabe ao 

fornecedor, por exemplo, informar sobre os riscos, a nocividade ou a periculosidade de 

produtos e serviços colocados por ele no mercado de consumo. A prestação insuficiente ou 

inadequada sobre a utilização e riscos do produto ou serviço gera ao fornecedor a 

responsabilidade objetiva de reparar o consumidor de danos advindos do desrespeito desse 

seu direito básico, conforme estipulam os arts. 12 e 14 do CDC. Da mesma forma, o art. 18, 

ao tratar da responsabilidade pelo vício do produto, determina que  

os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 
respondem solidariamente pelos vícios [...] decorrentes da disparidade, com 
as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 
mensagem publicitária (Art. 18, CDC) 

Para alimentos transgênicos, portanto, em respeito ao direito de informação adequada 

e clara do consumidor, e até mesmo em observação do disposto no art. 40 da Lei de 

Biossegurança38, é necessário que se informe, a presença de organismo geneticamente 

modificado ou derivado, em qualquer percentagem, porquanto faz parte da composição e 

origem do produto. O atendimento a esse direito é indispensável para que outros direitos 

básicos do consumidor possam ser atendidos de forma plena, a dizer, a proteção à vida, saúde 
                                                
38 “Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam 
produzidos a partir de OGM ou derivados deverão conter informação nesse sentido em seus rótulos, conforme 
regulamento.” (Lei 11.105/05, Art. 40) 
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e segurança, a educação e a liberdade de escolha. Em sintonia, explica-nos Cláudia Lima 

Marques 

Nos últimos cinco anos, grande foi a polêmica no Brasil sobre o dever de 
informar ou não sobre a característica transgênica (organismo geneticamente 
modificado – OGM) de um alimento ou de ingrediente de um alimento. Há 
dever de informar do fornecedor que usa (no produto ou na ração) 
organismos geneticamente modificados não só por ser direito humano do 
consumidor (art. 5º, XXXII), a informação, daí a necessidade da defesa de 
sua dignidade e saúde, mas também porque é direito econômico dos 
consumidores, como sujeitos ativos do mercado (art. 170, caput e V da 
CF/1988), a liberdade de escolha (art. 6º, II, do CDC) entre produtos com 
ingredientes da natureza e com ingredientes que tiveram seus gens 
modificados por intervenção humana artificial, em uma combinação que não 
ocorreria normalmente na natureza (OGM). (MARQUES, 2011, p. 804) 

A omissão, portanto, da informação quanto à presença de OGM no produto 

representaria, ainda, quebra aos princípios da harmonização de interesses, da boa-fé objetiva, 

da educação, informação e transparência, e, por corolário, atacaria o princípio cardinal da 

defesa do consumidor, a vulnerabilidade na relação de consumo. 

 

5.2.4. Meio Ambiente Saudável 

É certo que o meio ambiente tem grande impacto na qualidade de vida da população 

que o habita, sendo inegável que o equilíbrio ecológico tem repercussões sobre a vida e a 

saúde do consumidor. Uma fábrica que emite gases poluentes, por exemplo, pode gerar 

consequências nocivas à saúde dos que respirem a substância liberada no ar. Protege-se, 

portanto, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no art. 225, caput, da 

Constituição de 1988. 

 Embora não esteja previsto especificamente nos incisos do art. 6º do CDC, que trata 

sobre os direitos básicos do consumidor, o art. 7º determina que tais direitos “não excluem 

outros decorrente de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, [...] 

bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito”. Nesse sentido, expõe João 

Batista de Almeida: 

Esse direito do consumidor constante da relação da ONU não é reproduzido 
no art. 6º do CDC. Tal não significa dizer, no entanto, que o legislador tenha 
negado ao consumidor o direito de que se trata. É que ele já se encontra 
assegurado expressamente na Constituição, não de maneira especial ao 
consumidor, mas, de forma geral, a todos, ou seja, a toda a população 
brasileira (CF, art. 225), de sorte que a reprodução teria o sabor de 
redundância. (ALMEIDA, 2003, p. 46) 
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Ainda, quando trata do princípio da harmonia, no inciso III do art. 4º, determina que o 

equilíbrio de interesses dos sujeitos da relação do consumo deve permitir a viabilização dos 

princípios nos quais se funda a ordem econômica, a qual é orientada, dentre outros princípios 

pelo da defesa ao meio ambiente, conforme art. 170, VI, da Constituição da República.  

Embora não explicite o meio ambiente saudável como direito básico do consumidor, o 

CDC traz algumas proteções ao meio ambiente ao longo de seu texto, de forma que, por 

exemplo é abusiva a publicidade que desrespeite valores ambientais (Art. 37, §2º, 

CDC).  Portanto, a proteção ao meio ambiente deve ser observada em seara consumerista 

como direito básico do consumidor. 

 

5.3. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO NO DIREITO DO CONSUMIDOR 

O princípio de precaução, já abordado em capítulo anterior, ainda que amplamente 

difundido no Direito Ambiental, também é aplicável na defesa do consumidor, da mesma 

forma que na área da segurança alimentar e nutricional. Ocorre que os temas se correlacionam 

de forma que a sustentabilidade e equilíbrio do meio ambiente são necessárias para que se 

atenda a segurança alimentar e nutricional, bem como para que se proteja o consumidor. De 

mesmo modo, o consumidor de alimentos tem direito a proteção à vida, saúde e segurança, 

incidindo, portanto, os preceitos da SAN. Nas palavras de Hélio Zaghetto Gama  

O Direito do consumidor está umbilicalmente ligado ao Direito Ambiental. 
Ambos são de relevante interesse social, ambos se referem aos interesses 
difusos da sociedade no tocante aos padrões de vida e ambos carecem de 
políticas adequadas de proteção. (citado por MIRANDA, 2001, p. 214) 

Com os alimentos geneticamente modificados não poderia ser diferente, à medida que 

a incerteza científica sobre a sua segurança ambiental e alimentar gera ao consumidor o 

direito a proteção destas contra a potencialidade de risco, periculosidades e nocividades do 

consumo deste produto. Em sintonia, entende Fabrício Bolzan de Almeida 

Em última análise, todas as medidas possíveis e imagináveis deverão ser 
tomadas pelo fornecedor para precaver acidentes de consumo, ainda que não 
haja um consenso sobre os malefícios de determinado produto ou serviço na 
comunidade científica mundial. Mesmo porque tal princípio poderá ser 
extraído do próprio texto do Código de Defesa do Consumidor, mais 
precisamente dos arts. 8º a 10, quando tratou no Capítulo IV — Seção I da 
“proteção à saúde e segurança” do vulnerável da relação jurídica de 
consumo. (ALMEIDA, 2013, p. 394) 
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6. ROTULAGEM DOS TRANSGÊNICO 

6.1. HISTÓRICO DA ROTULAGEM DOS TRANSGÊNICOS NO BRASIL 

Conforme estabelecido, a presença de organismo geneticamente modificado ou 

derivado no alimento deve ser informada ao consumidor, posto que se trata da origem, 

natureza e composição do alimento, sendo dado relevante para a educação do consumidor e 

seu exercício de escolha livre e consciente. Ao tratarmos da rotulagem de alimentos 

transgênicos, discorre-se sobre a concretização do dever de informar do fornecedor 

correspondente ao direito à informação do consumidor, através do instrumento rótulo. 

O Decreto-Lei nº 986 de 1969 institui normas básicas sobre alimentos, definindo 

rótulo em seu art. 2º, inciso XII, como 

qualquer identificação impressa ou litografada, bem como os dizeres 
pintados ou gravados a fogo, por pressão ou decalcação aplicados sôbre o 
recipiente, vasilhame envoltório, cartucho ou qualquer outro tipo de 
embalagem do alimento ou sôbre o que acompanha o continente. (Art. 2º, 
XII, Dec-lei 986/69) 

Regula a rotulagem no capítulo III, afirmando que os rótulos devem mencionar em 

caracteres legíveis, dentre outros dados, a natureza do tipo de alimento (art. 11, I).  Sobre este 

tema, explica Adriana Carvalho Pinto Vieira e Pedro Abel Vieira Junior que 

A rotulagem, no caso de alimentos que contenham OGM, é procedimento 
posterior ao da aprovação do alimento pelos órgãos competentes, 
principalmente no que se refere à biossegurança. Somente depois de 
aprovada sua produção e/ou comercialização em parecer técnico da CTNBio 
é que se poderiam esses alimentos ser liberados no meio ambiente. 
(JUNIOR; VIEIRA, 2006, p. 42) 

Com o advento da Lei de Biossegurança de 2005, o dever da informação da presença 

de organismos geneticamente modificados em alimentos e ingredientes alimentares foi 

reforçado em seu art. 40, contudo, regras anteriores já sinalizavam e regulamentavam a 

necessidade de rotulagem dos alimentos transgênicos. 

A primeira regulamentação específica da rotulagem de alimentos que contenham ou 

sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados se deu com a edição do 

Decreto nº 3.871, de 18 de julho de 2001. Segundo suas normas, tais alimentos somente 

estariam obrigados a conter informação da presença de OGM em seus rótulos se fossem 

destinados ao consumo humano, e se o teor de organismos geneticamente modificados em sua 

composição fosse acima do limite de 4% (quatro por cento)39. Nesse caso, o rótulo do produto 

                                                
39 “Os alimentos embalados, destinados ao consumo humano, que contenham ou sejam produzidos com 
organismo geneticamente modificado, com presença acima do limite de quatro por cento do produto, deverão 
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deveria apresentar, em língua portuguesa e com caracteres de fácil visualização, as expressões 

“(tipo do produto) geneticamente modificado” ou “contém (tipo de ingrediente) 

geneticamente modificado”. 

A regulamentação, entretanto, foi criticada pelo IDEC, que procurou anulá-lo por este 

desrespeitar o que dispõe o art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser a 

informação da presença no rótulo ser correta, clara e precisa e, portanto, independer do grau 

de contaminação (Estadão, 2001). Todavia, o mesmo foi revogado em 200340, com a edição 

de um novo decreto dedicado a regulamentar a informação quanto à presença de OGM em 

alimentos e ingredientes. 

O Decreto nº 4.680, de 24 de abril de 2003, por sua vez, passou a regular 

especificamente o direito à informação do consumidor em relação aos “alimentos e 

ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam 

produzidos a partir de organismos geneticamente modificados”, conforme seu art. 1º. A 

rotulagem passou a ser necessária para os alimentos e ingredientes cuja presença de 

organismos geneticamente modificados ultrapassasse o limite de 1% (um por cento) da 

composição do produto41, fossem esses destinados ao consumo humano ou animal. 

As expressões que deveriam ser informadas no rótulo dos produtos passaram a se 

referir ao vocábulo “transgênico” e não mais “geneticamente modificado” como no decreto 

anterior. Nesse sentido, determinou o §1º de seu art. 2º que   

Tanto nos produtos embalados como nos vendidos a granel ou in natura, o 
rótulo da embalagem ou do recipiente em que estão contidos deverá constar, 
em destaque, no painel principal e em conjunto com o símbolo a ser definido 
mediante ato do Ministério da Justiça, uma das seguintes expressões, 
dependendo do caso: "(nome do produto) transgênico", "contém (nome do 
ingrediente ou ingredientes) transgênico(s)" ou "produto produzido a partir 
de (nome do produto) transgênico". 

Inclusive os alimentos produzidos a partir de animais alimentados com ração contendo 

ingredientes transgênicos, pela disposição do decreto, deveria informar a condição de 

alimentação do animal. Facultava-se, também, no art. 4º, informar a ausência de transgênicos 

                                                                                                                                                   
conter informação nesse sentido em seus rótulos, sem prejuízo do cumprimento da legislação de biossegurança e 
da legislação aplicável aos alimentos em geral ou de outras normas complementares dos respectivos órgãos 
reguladores e fiscalizadores competentes.” (Art. 1º, Dec. 3.871/01) 
40 “Revoga-se o Decreto no 3.871, de 18 de julho de 2001.” (Art. 8º, Dec. 4.680/03) 
41 “Na comercialização de alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que 
contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, com presença acima do 
limite de um por cento do produto, o consumidor deverá ser informado da natureza transgênica desse produto.” 

(Art. 2º, Dec. 4.680/03) 
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na rotulagem de produtos que não possuíssem organismos geneticamente modificados em sua 

composição. 

Ainda, o símbolo a que se refere o texto legal supracitado foi definido pela Portaria nº 

2.658, de 22 de dezembro de 2003 do Ministério da Justiça42, devendo constar no painel 

principal, em destaque, com o devido contraste de cores que garanta a sua correta visibilidade, 

observadas as dimensões mínimas determinadas pela Portaria. O padrão de cores do símbolo 

transgênico na impressão em policromia deve conter as bordas do triângulo equilátero, bem 

como a lera “T” em preto, enquanto o fundo interno do triângulo deve ser de cor amarela. Em 

impressões monocromáticas, o fundo do triângulo será branco, conforme a figura abaixo. 

 

Figura 1 – Símbolo Transgênico em preto e branco. 

 

Fonte: Portaria nº 2.658 do Ministério da Justiça, 2003. 

Dessa forma, todo alimento que contenha em sua composição final teor transgênico 

acima de 1%, deve conter essa informação em seu rótulo, junto ao símbolo acima.  

A despeito de argumentos que alegam que a regulamentação específica a informação 

em relação a OGM permite que o nível de transgenia que deva ser informado seja 

determinado pelo Decreto nº 4.680/03, entende-se, ao contrário, que o limite de 1% (um por 

cento) indicaria que a informação do consumidor, que sabemos dever ser certa, adequada, 

verdadeira e integral, não seria completa, caso um alimento apresente presença de OGM 

inferior ao limite do decreto.  

                                                
42 Os procedimentos complementares de aplicação do Decreto nº 4.680/2003 foram definidos, também, na 
Instrução Normativa Interministerial nº 1, de 1º de abril de 2004, na qual foi formulado regulamento técnico cujo 
cumprimento deve ser fiscalizado pela “Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pelo Ministério da Justiça e demais autoridades estaduais e municipais, 
no âmbito de suas respectivas competências”, na forma do art. 2º da Instrução. 
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De fato, grande parte dos alimentos transgênicos e derivados possuem concentração 

inferior a essa percentagem, o que de nenhuma maneira altera a sua natureza ou origem para 

que se aceite a omissão do fornecedor de prover essa informação ao consumidor. Porquanto 

um alimento com teor de transgenia 0,001% ainda é um alimento transgênico, pois presente a 

utilização da transgenia em algum aspecto da sua composição, nunca podendo ser considerado 

convencional ou levar o consumidor ao erro de considerá-lo como tal43. 

A existência de um limite para a informação sobre a presença de OGM e derivado no 

alimento é, sem dúvida, uma restrição ao direito à informação do consumidor e uma 

mitigação do dever de informar do fornecedor, sem nenhuma justificativa para tal. Para a 

concretização de seu direito de escolha, a informação de transgenia é extremamente útil ao 

consumidor, bem como em atendendo ao princípio da precaução em seara consumerista 

quanto ao direito básico de proteção à saúde, que já não fora devidamente observado quando 

da autorização do alimento. Nas palavras de Ivar Alberto Martins Hartmann 

A questão deve ser abordada de modo a permitir ao direito de informação, e 
daí também ao princípio da precaução, a máxima efetividade. Isso significa 
que a cláusula de barreira deve ser fixada no mínimo possível. Os 
argumentos suscitados contrariamente a isso, sugerindo que diante da 
equivalência substancial, do ponto de vista dos efeitos, entre produtos 
contendo OGMs e outros deles livres, não se deveria impor a identificação, 
são infundados, pois negam a própria existência de um dever de informação 
extensiva baseado na precaução. (HARTMANN, 2009, p. 579)  

A omissão desse dado significaria a desinformação do consumidor, a quebra do 

princípio da vulnerabilidade e, por conseguinte da própria defesa ao consumidor, garantida 

constitucionalmente no art. 5º, XXXII e novamente no art. 170, V. Entende-se que a 

relativização do direito à informação do consumidor com a implementação de um limite de 

1% de presença de organismos geneticamente modificados ou derivados nos alimentos para a 

sua rotulagem representa, portanto, uma disposição inconstitucional. 

 

6.2. O PROJETO DE LEI Nº 34 DE 2015 

O Projeto de Lei nº 34 de 2015 de autoria do deputado federal Luis Carlos Heinze do 

Partido Progressista do Rio Grande do Sul, foi apresentado originalmente em 2008 na Câmara 

de Deputados (PL nº 4.148/2008), e aprovado com pequenas modificações, seguiu ao Senado. 

                                                
43 “Este sistema isenta da rotulagem produtos que, por exemplo, tenham sido fabricados com matéria-prima 
100% geneticamente modificada, mas que representam apenas 0,5% da composição do produto final. O 
problema é que, como alguns produtos que vemos hoje nas prateleiras dos supermercados utilizam menos de 1% 
de derivados de soja em sua composição, mesmo com a legislação de rotulagem, o consumidor não vai ter como 
saber o que está indo para o seu prato.” (GREENPEACE, 2007) 
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Até o fechamento deste trabalho, o projeto encontrava-se em trâmite ao Senado, já tendo sido 

ouvida a Comissão de Ciência Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CTC), 

aguardando pronunciamento da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), para 

então serem ouvidas a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e a Comissão do Meio 

Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA). 

O PL busca alterar dispositivos da Lei nº 11.105/05, mais especificamente o seu art. 

40, que trata sobre o direito a rotulagem dos transgênicos ao dizer que  

os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou 
animal que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivado 
deverão conter informação nesse sentido em seus rótulos, conforme 
regulamento. (Art. 40, Lei 11.105/05) 

Busca-se transformar o texto legal que, se aprovado pelo Senado, passaria a dispor que 

Art. 40. Os rótulos dos alimentos e dos ingredientes alimentares destinados 
ao consumo humano ou animal, oferecidos em embalagem de consumo final, 
que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados com 
presença superior a 1% (um por cento) de sua composição final, detectada 
em análise específica, conforme regulamento, deverão informar ao 
consumidor a natureza transgênica do alimento. 
§1º A informação estabelecida neste artigo deve constar nos rótulos dos 
alimentos embalados na ausência do consumidor, bem como nos recipientes 
de alimentos vendidos a granel ou in natura diretamente ao consumidor, 
devendo ser grafada, em destaque, de forma legível, utilizando-se uma das 
seguintes expressões, conforme o caso, “(nome do produto) transgênico”, ou 

“contém (nome do ingrediente) transgênico”. 
§2º Aos alimentos que não contenham organismos geneticamente 
modificados será facultada a rotulagem “livre de transgênicos”, comprovada 

a total ausência no alimento de organismos geneticamente modificados, por 
meio de análise específica. 
§3º A informação de que trata o §1º deverá atender ao tamanho mínimo de 
letra definida no Regulamento Técnico de Rotulagem Geral de Alimentos 
Embalados.” (Art. 1º, PL nº 34/2015) 

A primeira mudança pretendida é a importação do disposto no Decreto nº 4.680/03 

sobre o percentual de transgenia que obrigue a informação ao consumidor para a Lei nº 

11.105/05. Atualmente, o art. 40 não impõe limite ao direito informação, dando a entender 

que a natureza transgênica nos alimentos e ingredientes deve ser informada, 

independentemente da concentração de organismos geneticamente modificados na 

composição do produto. Se aprovado o PL, passará a dispor que a informação da presença de 

OGM nos alimentos só será obrigatória se representar concentração superior a 1% da sua 

composição final. 

A justificativa do projeto para esta restrição é de que o direito à informação do 

consumidor deve seguir o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o conteúdo 
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informado ser útil, esclarecedor e eficiente. Defende que a informação de transgenia seja 

desinformante em alimentos e ingredientes com concentração igual ou inferior a 1%, 

confundindo o consumidor sobre o produto, por ser dado inútil já que as matérias-primas que 

compõem os alimentos são consideradas seguras pelas autoridades competentes, não 

apresentando risco à saúde do consumidor.  

A segunda mudança que se pretende é alterar o critério de apercepção de presença de 

organismos geneticamente modificados nos alimentos. Atualmente, adota-se o critério da 

rastreabilidade, isto é, acompanha-se a composição do produto desde seu início, observando a 

matéria-prima que o compõe para determinar a transgenia do alimento. Se alguma espécie 

transgênica for utilizada na composição do produto, é necessária que se rotule o produto sobre 

a presença de organismo geneticamente modificado. O PL, contudo, deseja que o critério 

adotado seja o da análise específica, ou seja, ao final do processo produtivo seria realizada 

uma análise laboratorial sobre o produto já acabado, e somente se constatado, ao fim, 

presença de OGM superior a 1% da composição final, é que se obrigaria a rotulagem. 

O projeto considera inapropriado o critério da rastreabilidade por considerá-la 

complexa e custosa, propondo, ao invés, análise laboratorial. Ainda, argumenta que a 

rastreabilidade apresenta inconvenientes pela fragilidade desse critério, que entende ser de 

difícil controle, ainda mais em relação a produtos importados. 

Ademais, o PL objetiva dispensar a necessidade de indicação da espécie doadora do 

gene no rótulo de alimentos transgênicos, conforme prevista no art. 2º, §2º do Decreto nº 

4.680/03, bem como a necessidade de rotulagem de alimentos e ingredientes produzidos a 

partir de animais alimentados com ração com ingredientes transgênicos. Ainda, por julgar 

inapropriada a utilização do símbolo transgênico nos rótulos, busca retirá-lo, por ser um 

símbolo de alerta em um produto já aprovado para consumo humano, dando-o caráter de 

risco, perigo e nocividade, sendo o Brasil o único país a adotá-lo. 

Apresentado ao Senado, a primeira Comissão a se pronunciar, e até agora única, posto 

que o PL segue em trâmite, foi a CCT, que ofereceu parecer de rejeição, ao analisar que “o 

direito fundamental do consumidor à informação independe da presença ou da ausência de 

riscos à sua saúde advindos do produto. [...] ao consumidor é garantido o acesso integral às 

informações relativas ao produto” (CCT, 2015). Considerou que o ponto sobre a análise 

específica como critério para presença de OGM é o mais prejudicial ao direito constitucional 

do consumidor à informação, eis que a facilidade na identificação da presença de OGM na 

matéria-prima dispensa análise laboratorial. Conforme o parecer,  
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na prática, como a maior parte dos alimentos que contém OGM em sua 
constituição são (ultra)processados (como óleos e margarinas, por exemplo), 
a detecção da origem transgênica não será possível de ser realizada. Com 
isso, a matéria prima poderá ser 100% transgênica, mas, em função do 
processo industrial de fabricação do alimento, este não mais poderá ser 
identificado como produto de um OGM, dada a impossibilidade de se 
detectar o DNA da matéria-prima transgênica. (CCT, 2015) 

 o que, em última análise, implicaria na dispensa de rotulagem sobre a origem 

transgênica para a maior parte de alimentos transgênicos, omitindo uma informação cujo 

acesso é direito básico e fundamental do consumidor. 

Ainda, o parecer salientou que, mesmo com a liberação do cultivo e comercialização 

de transgênicos, permitida pela Lei de Biossegurança, segue havendo incerteza científica 

sobre a ausência de riscos desses organismos à saúde e coletividade, devendo aplicar-se à 

rotulagem dos transgênicos o princípio da precaução. 

Nesse mesmo entendimento seguiram diversas moções de repúdio ao projeto, dentre as 

quais se destaca a aprovada durante a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional em 2015. A moção da Conferência rejeitou o PL se pautando no direito à escolha 

e à informação do consumidor, defendendo o critério da rastreabilidade, e a possibilidade de o 

consumidor adotar o princípio da precaução diante da incerteza científica sobre o tema. 

Ainda, motivou-se no “incentivo ao consumo de uma alimentação adequada e saudável, 

advinda da agricultura familiar, orgânica e de base agroecológica” (CONSEA, 2015), e pelo 

cumprimento do Protocolo de Cartagena, que obriga os países signatários a adotarem medidas 

que assegurem a identificação de OGM nas importações e exportações. Por fim, salientou a 

necessidade da defesa da biodiversidade, sustentabilidade e soberania e segurança alimentar e 

nutricional da população. 

Por seu turno, entidades da sociedade civil, dentre elas o Idec, emitiram uma carta 

contra o projeto, no mesmo sentido do parecer e da moção de repúdio do CONSEA, 

acrescentando que a aprovação do projeto reverteria decisão do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, que em 2012 decidiu pela rotulagem de todos os alimentos transgênicos, 

independente da concentração de OGM em sua composição final. 

 

6.3. JURISPRUDÊNCIA E ROTULAGEM 

Em 2001, o Idec havia proposto a Ação Civil Pública 2001.34.00.022280-6/DF em 

face da União pela rotulagem dos alimentos transgênicos independentemente do percentual de 

OGM na composição final do produto, tendo em vista o Decreto nº 3.871/01 então em vigor, 

que dispunha o percentual limite de 4%. O advento do posterior Decreto nº 4.680/03 não 
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gerou perda do objeto da demanda, pois a redução do percentual para 1% ainda feria a 

informação do consumidor, que deveria ser atendida em sua integralidade.  

A sentença foi proferida em 2007, acolhendo o pedido do Idec e, consequentemente, 

obrigando a rotulagem de alimentos transgênicos com qualquer teor de modificação genética. 

Posteriormente, a decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional da Primeira Região, que 

rejeitou o recurso da União, mantendo a sentença favorável aos consumidores, nos termos 

abaixo: 

 
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO 
DE ROTULAGEM DE ALIMENTOS QUE CONTENHAM PRODUTOS 
GENETICAMENTE MODIFICADOS EM QUALQUER PERCENTUAL. 
DECRETO Nº 3.871/2001. DECRETO Nº 4.680/2003. DIREITO À 
INFORMAÇÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 5, XIV. CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI Nº 8.078/90). CPC, ART. 462. 1. 
Ação civil pública ajuizada com o objetivo de que ré - União - se abstenha 
"de autorizar ou permitir a comercialização de qualquer alimento, embalado 
ou in natura, que contenha OGMs, sem a expressa referência deste dado em 
sua rotulagem, independentemente do percentual e de qualquer outra 
condicionante, devendo-se assegurar que todo e qualquer produto 
geneticamente modificado ou contendo ingrediente geneticamente 
modificado seja devidamente informado". 2. Não há perda do objeto da 
demanda ante a revogação do Decreto nº 3.871/01 pelo Decreto nº 4.680/03, 
que reduziu o percentual de 4% para 1% de OGM's, para tornar exigível a 
rotulagem. Ocorrência de fato modificativo e não extintivo do direito, a ser 
levado em consideração pelo juízo, por ocasião do julgamento, a teor do art. 
462 do CPC. 3. "(...) 5. O direito à informação, abrigado expressamente pelo 
art. 5º, XIV, da Constituição Federal, é uma das formas de expressão 
concreta do princípio da transparência, sendo também corolário do princípio 
da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, todos abraçados pelo CDC. 6. 
No âmbito da proteção à vida e saúde do consumidor, o direito à informação 
é manifestação autônoma da obrigação de segurança. 7. Entre os direitos 
básicos do consumidor, previstos no CDC, inclui-se exatamente a 
"informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e 
preço, bem como sobre os riscos que apresentem"(art. 6º, III)..." (STJ, REsp 
586316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 
17/04/2007, DJe 19/03/2009). 4. Correta a sentença recorrida, ao dispor que , 
"o consumidor, na qualidade de destinatário do processo produtivo, que hoje 
lança no mercado todo tipo de produto e serviço, tem na 'transparência' e 
'devida informação', erigidas em princípios norteadores do CDC, seu escudo 
de proteção, de absoluta necessidade na hora de exercer o direito de opção." 
5. Apelações da União e da Associação Brasileira das Indústrias da 
Alimentação - ABIA e remessa oficial improvidas. 
 
(TRF-1 - AC: 22280 DF 2001.34.00.022280-6, Relator: 
DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data 
de Julgamento: 13/08/2012,  QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-
DJF1 p.1110 de 24/08/2012) 
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A União, por sua vez, juntamente à Associação Brasileira de Indústrias e Alimentação 

(Abia), ajuizaram reclamação (RCL nº 14.873/DF) ao Supremo Tribunal Federal, 

argumentando que o ingresso do estado do Rio Grande do Sul no como assistente 

litisconsorcial no polo ativo configurava conflito federativo, de competência do STF, e que a 

decisão do TRF-1 ofendera a Súmula Vinculante 1044, por tratar da inconstitucionalidade do 

Decreto nº 4.680/03.  Em 2012, por decisão do Ministro Ricardo Lewandovski, foi concedida 

liminar favorável à União e à Abia, suspendendo a decisão do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região até o julgamento da reclamação naquela instância. 

Finalmente, neste ano de 2016, no mês de maio, o ministro Edson Fachin do Supremo 

Tribunal Federal, julgou improcedente a reclamação, posto que a presença de entes 

federativos em polos opostos da ação não é causa suficiente para a atribuição de competência 

originária do STF, devendo haver conflito grave o bastante para apresentar risco à harmonia e 

ao equilíbrio no pacto federativo, não tendo este sido configurado no caso. Ainda, decidiu que 

a Súmula 10 não se aplicava ao caso, pois 

o afastamento da incidência do ato normativo se deu com base na sua 
incompatibilidade com a legislação infraconstitucional (Código de Defesa do 
Consumidor), de tal forma que a não aplicação da norma não teve como 
fundamento, explícito ou implícito, a incompatibilidade em relação à 
Constituição. Esse é o cerne que motiva o afastamento da aplicação do 
dispositivo legal, ainda que as normas e princípios previstos nessa legislação 
infraconstitucional também tenham assento constitucional. (STF – Relator 
Ministro Edson Fachin. Data de Julgamento: 05/05/2016. Data de 
publicação: DJE nº 93 de 09/05/2016. RCL14.873/DF) 

 Manteve-se, destarte, a decisão que determinou a rotulagem de alimentos transgênicos 

independentemente da porcentagem de transgenia na composição final do produto, ficando 

prejudicado a liminar que a suspendera. Desta forma, atualmente, o que se vigora, por decisão 

judicial, é que se deve rotular a presença de transgênico em todo e qualquer alimento que 

apresente em sua composição final qualquer percentagem de transgenia, utilizando-se o 

critério da rastreabilidade. 

 

7. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, as questões levantadas em introdução já foram devidamente 

abordadas para serem respondidas. Em primeiro lugar, entende-se que a engenharia genética e 

organismos geneticamente modificados não devem ser encarados de forma prontamente 

                                                
44 “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora 
não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua 
incidência, no todo ou em parte.” (Súmula Vinculante 10 do STF) 
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negativa, eis que a ciência historicamente traz benefícios à humanidade e seu 

aprofundamento, enquanto campo de estudo humano, deve ser sempre incentivado. Contudo, 

diante da incerteza que permanece sobre os riscos dos OGMs à saúde e ao meio ambiente, é 

necessário que se haja com a devida cautela.  

Compreende-se que o princípio da precaução deva ser aplicado, não para impedir a 

liberação ou comercialização, mas para que esta seja feita de forma a levar em conta as 

consequências ainda incertas que poderão surgir à longo prazo, ou mesmo as que já surgem, 

como o aumento do uso de agrotóxicos. Em um cenário ideal, portanto, a precaução não seria 

modo de impedir a liberação, mas de tornar obrigatório o licenciamento ambiental e estudo 

prévio de impacto, que, por sua vez, deveriam ser indispensáveis diante do cenário de 

incerteza. 

Nesse esteio, haveria enormes benefícios em incentivar as pesquisas sobre as 

consequências do consumo de alimentos transgênicos e sobre seus efeitos no meio ambiente 

fora do âmbito das empresas interessadas, e com tempo de estudo superior aos poucos meses 

com que costumam ser realizada pelos fabricantes para requisito de autorização de liberação 

para o cultivo. Dessa forma, embora aceite-se a liberação desses organismos, critica-se a 

possibilidade de dispensa de medidas protetivas ao meio ambiente. 

Quanto à segurança alimentar e nutricional, há pesquisas divergentes sobre os riscos e 

os benefícios de consumo dos transgênicos para a saúde humana e animal. O certo é que a 

divergência representa dúvida, que por si só já não pode ser considerada segura. Além disso, 

há pesquisas que demonstram que o plantio de sementes transgênicas aumenta o nível de 

agrotóxicos utilizados no cultivo, e estes, sim, possuem riscos à saúde cientificamente 

comprovados. Portanto, ainda que diretamente não tenha sido comprovada a insegurança 

alimentar desses organismos, indiretamente os riscos estão presentes, de modo que se o 

alimento transgênico não pode ser considerado seguro, este representa certa ameaça à 

segurança alimentar e nutricional. Assim, à medida que o princípio da precaução também 

deva ser aplicado na área da SAN de modo a proteger a saúde da população, é necessário que 

sejam impostas medidas de segurança que, se não o impedimento da liberação, que ameaçaria 

o avanço científico e a ordem econômica, a rotulagem desses alimentos, educação e 

conscientização de quem os consome. 

Nesse sentido, responde-se ao terceiro questionamento, entendendo que a rotulagem 

de alimentos geneticamente modificados deva ser absolutamente integral, como já defendido 

ao longo deste trabalho, e conforme a decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª 

região. Não há que se falar sobre a inutilidade dessa informação, uma vez que é extremamente 



62 
 

útil ao consumidor saber o que consome, sobretudo se há incertezas científicas sobre o risco 

do produto à saúde humana e ao meio ambiente, além de existirem argumentos que apontem 

para os efeitos sociais negativos dos transgênicos. Dessa forma, não se pode negar ao 

consumidor o seu direito à informação ou escolha pautando-se na ignorância deste em 

conhecer a utilidade de um dado, porquanto esta seria justificava somente para o educar sobre 

o tema. 

Por fim, o que se espera das repercussões dos alimentos transgênicos no futuro é que 

as pesquisas possam finalmente chegar a decisões conclusivas sobre suas consequências, 

eliminando a incerteza que paira sobre a matéria. Até lá, contudo, é importante que a 

informação sobre os alimentos seja fornecida ao consumidor em sua integralidade, a despeito 

de tentativas legislativas de mitigar a proteção deste na relação de consumo. 

 

 



63 
 

REFERÊNCIAS 
 

ALMEIDA, Fabrício Bolzan de. Direito do Consumidor esquematizado. São Paulo: Saraiva, 
2013. 1013 p. 

ALMEIDA, João Batista. Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2003. 214 
p. 

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2012. 1552 p. 

BARROS, Wellington Pacheco. Estudos tópicos sobre os organismos geneticamente 
modificados. Porto Alegre: Departamento de Artes Gráficas do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul. 2004. 288 p. 

BELÉM, Márcio A. F. et al. Equivalência Substancial da composição de alimentos derivados 
de plantas geneticamente modificadas (PGM): Procedimentos propostos para o Brasil. 10 p. 
Disponível em: < http://www.biotecnologia.com.br/revista/bio14/equivalencia.pdf>. Acesso 
em: 04/07/2016. 

BELIK, Walter. Perspectivas para segurança alimentar e nutricional no Brasil. 2003, 9 p. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v12n1/04.pdf>. Acesso em: 30/06/2016. 

BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005.  

CARTA das entidades da sociedade civil contra o PL 4148/2008, que prevê acabar com a 
rotulagem dos transgênicos. Disponível em: <http://www.idec.org.br/pdf/carta-rotulagem-
transgenicos.pdf>. Acesso em: 15/07/2016. 

CASTRO, Josué de. Geografia da Fome: o dilema brasileiro: pão ou aço. 10ª edição. Rio de 
Janeiro: Edições Antares, 1984. 348 p. 

CCT. Parecer Técnico. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-
pdf/180933.pdf>. Acesso em: 14/07/2016. 

CEDRO, Rafael Rosa. Princípios da política brasileira de segurança alimentar e o acordo 
sobre agricultura da OMC. Brasília, 2008. 26 p. Disponível em: < 
http://www.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/principios_da_politica_brasileira_de_seguran
ca_alimentar_e_o_acordo.pdf>. Acesso em: 03/07/2016. 



64 
 

CHRISTOFFOLI, Pedro Ivan. O processo produtivo capitalista na agricultura e a introdução 
dos organismos geneticamente modificados: O caso da cultura da Soja Roundup Ready (RR) 
no Brasil. Brasília, DF, 2009. 319 f.  Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) -  
Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2009. 

CONSEA. Princípios e Diretrizes de uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional. 
Textos de Referência da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 
Brasília, 2004. 81 p. 

CONSEA. Políticas Públicas para Garantia da Alimentação Adequada e Saudável: A união 
das agendas da Saúde e da Segurança Alimentar e Nutricional. Brasília, 2005. Disponível em: 
<http://www4.planalto.gov.br/consea/eventos/conferencias/5a-conferencia-nacional-de-
seguranca-alimentar-e-nutricional/documentos-da-5deg-conferencia/politicas-publicas-para-
garantia-da-alimentacao-adequada-e-saudavel-1.pdf>. Acesso em: 08/07/2016. 

CONSEA. Conceitos: Segurança Alimentar e Nutricional e Soberania Alimentar. 02 jan. 
2013. Disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/consea/acesso-a-
informacao/institucional/conceitos/conceitos>. Acesso em: 07/07/2016. 

CONSEA. Direito humano à alimentação adequada. 02 ago. 2013. Disponível em: 
<http://www4.planalto.gov.br/consea/acesso-a-informacao/institucional/conceitos/direito-
humano-a-alimentacao-adequada>. Acesso em: 03/07/2016. 

CONSEA. Moção de repúdio ao PLC nº 34/2015 que altera a lei de biossegurança para liberar 
os(as) produtores(as) de alimentos de informar ao(à) consumidor(a) sobre a presença de 
componentes transgênicos. In: CONSEA. 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional: Relatório Final. 2016. p. 122. Disponível em: 
<http://www4.planalto.gov.br/consea/publicacoes/relatorio-da-5a-conferencia-nacional-de-
seguranca-alimentar-e-nutricional/view>. Acesso em 15/07/2016. 

CTNBio. Institucional: A CTNBio. Disponível em: <http://ctnbio.mcti.gov.br/a-ctnbio>. 
Acesso em: 17/06/2015.  

EFSA. Genetically Modified Organisms. Disponível em: 
<https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/gmo>. Acesso em: 15/06/2016. 

ELVER, Hilal. Why are there still so many hungry people in the world? The Guardian. 19 
fev. 2015. Disponível em: <https://www.theguardian.com/global-
development/2015/feb/19/why-hungry-people-food-poverty-hunger-economics-mdgs>. 
Acesso em: 15/06/2015. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o minidicionário da língua 
portuguesa. 7ª edição. Curitiba: Editora Positivo, 2008. 895 p. 



65 
 

FIGUEIREDO, Fábio Vieira; FIGUEIREDO, Simone Diogo Carvalho. Direito do 
Consumidor. Coleção de Direito Rideel. São Paulo: Rideel, 2009. 215 p. 

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11ª edição. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 

FROTA, Mário. Segurança Alimentar – imperativo de cidadania. Revista de Direito do 
Consumidor, RDC 44/68, 2002. In: MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno 
(organizadores). Direito do Consumidor: teoria da qualidade e danos. Coleção doutrinas 
essenciais, v. 5. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 173-207. 

GOVERNO sai em defesa dos transgênicos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 7 jul. 2000. Folha 
Ciência. Caderno A, p. 13. Disponível em: 
<http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2000/07/07/8/#>. Acesso em: 22/06/2016. 

GREENPEACE alerta: deputados votam amanhã projeto de lei que pode liberar transgênicos 
no Brasil. Greenpeace. 9 dez 2001. Disponível em: 
<http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/greenpeace-alerta-deputados-v/>. Acesso em: 
20/06/2016. 

GREENPEACE. Institucional: quem somos. Disponível em: < 
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/quemsomos/>. Acesso em: 17/06/2016. 

GREENPEACE. Legislação de rotulagem: todo consumidor em direito à informação. 2007. 
Disponível em: 
<http://www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/report/2007/8/greenpeacebr_040430_transge
nicos_documento_rotulagem_legislacao_port_v1.pdf>. Acesso em: 11/07/2016. 

HARTMANN, Ivar Alberto Martins. O princípio da precaução e sua aplicação no direito do 
consumidor. Revista de Direito do Consumidor, RDC 70/172, 2009. In: MARQUES, Cláudia 
Lima; MIRAGEM, Bruno (organizadores). Direito do Consumidor: proteção da confiança e 
práticas comerciais. Coleção doutrinas essenciais, v. 3. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011.  p. 527-584. 

IDEC. A luta do Idec contra os transgênicos. Disponível em: 
<http://www.idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/a-luta-do-idec-contra-os-transgenicos>. 
Acesso em: 15/06/2016. 

IDEC. Transgênicos: Feche a boca e abra os olhos. Cartilha. Disponível em: < 
http://www.idec.org.br/uploads/publicacoes/publicacoes/cartilha-transgenico.pdf> Acesso em: 
16/05/2015 



66 
 

IDEC e Abia discutem rotulagem de transgênico. Estadão. Economia. 23 ago. 2001. 
Disponível em: < http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,idec-e-abia-discutem-
rotulagem-de-transgenicos,20010823p14481>. Acesso em: 11/07/2016. 

JUNIOR, Nelson Nery. Rotulagem dos alimentos geneticamente modificados. Revista dos 
Tribunais, RT 795/41, 2002. In: MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno 
(organizadores). Direito do Consumidor: teoria da qualidade e danos. Coleção doutrinas 
essenciais, v. 5. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 221-240. 

JUNIOR, Pedro Abel Vieira; VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto. Debates atuais sobre a 
segurança dos alimentos transgênicos e os direitos dos consumidores. Revista do Direito do 
Consumidor, RDC 60/37, 2006. In: MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno 
(organizadores). Direito do Consumidor: teoria da qualidade e danos. Coleção doutrinas 
essenciais, v. 5. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 25-47. 

LAJOLO, Franco Maria; NUTI, Marília Regini. Transgênicos: bases científicas da sua 
segurança. São Paulo: SBAN, 2003. 112 p.  In: HEUSI, Renata Merico; MEDEIROS, 
Graziela Leopardi; MOTA, Tânia. Os alimentos transgênicos e a defesa do consumidor. 
Revista do Curso de Direito Amicus Curiae. 2008. Disponível em: 
<http://periodicos.unesc.net/amicus/article/view/513/508> Acesso em: 15/06/2016. 18p, p. 3. 

LÔBO, Paulo Luiz Netto. A informação como direito fundamental do consumidor. Revista de 
Direito do Consumidor, RDC 37/59, 2001. In: MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, 
Bruno (organizadores). Direito do Consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais. 
Coleção doutrinas essenciais, v. 3. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 595-
614. 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Estudos de Direito Ambiental. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1994.  

MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime 
das relações contratuais. 6ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.  

MIGNONE, Ricardo. Lula edita MP liberando comercialização da soja transgênica. Folha 
Online. Brasília, 26 mar. 2003. Ciência. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u8726.shtml>. Acesso em: 16/06/2017.  

MIRANDA, Murilo de Morais e. Alimentos Transgênicos. Revista de Direito do Consumidor, 
RDC 39/239, 2001. In: MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (organizadores). 
Direito do Consumidor: teoria da qualidade e danos. Coleção doutrinas essenciais, v. 5. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 209-220. 

MONSANTO. Produtos: Soja Roundup Ready. Disponível em: < 
http://www.monsanto.com/global/br/produtos/pages/soja-rr.aspx>. Acesso em: 17/06/2016. 



67 
 

NETO, Geraldo de Azevedo Maia. Do Estado liberal ao Estado ambiental. 2010. Disponível 
em: <https://jus.com.br/artigos/14824/do-estado-liberal-ao-estado-ambiental.> . Acesso em: 
17/06/2016. 

NUNES, Luis Antonio Rizzato.  Curso de direito do consumidor. 7ed. São Paulo: SARAIVA, 
2012. 926 p. 

PELAEZ, Victor. O estado de exceção no marco regulatório dos Organismos geneticamente 
modificados no Brasil. In: XLV Congresso de Economia, Administração e Sociologia Rural, 
Londrina, 2007. 

PT. Meio ambiente e qualidade de vida. Programa de governo 2002: Coligação Lula 
Presidente. São Paulo, 2002. 32 p. 

PT. Programa de governo – PT: Inclusão Social. Eleições 2002. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2002/eleicoes/candidatos-lula-programa-03-
03.shtml>. Acesso em: 22/06/2016. 

SENADO condena o Brasil, ao aprovar transgênicos sem licenciamento ambiental. 
Greenpeace. 05 out. 2004. Disponível em: 
<http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/senado-condena-o-brasil-ao-ap>. Acesso em: 
25/06/2016.  

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 11ª edição. São Paulo: Saraiva, 
2013. 

SPENDELER, Liliane. Organismos modificados geneticamente: uma nueva amenaza para la 
seguridade alimentaria. 2005, 12 p. Disponível em: 
<http://www.scielosp.org/pdf/resp/v79n2/v79n2a13.pdf>. Acesso em: 07/07/2016. 

THOMAZ, Afrânio Carlos Moreira. Lições de Direito do Consumidor. 2ª edição. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012.  

VARELLA, Marcelo Dias. O novo Direito da Biogenética. In: O novo em Direito Ambiental. 
Organizadores: Marcelo Dias Varella, Roxana Cardoso B. Borges. Belo Horizonte: Del Rey, 
1998. 288 p. In: HEUSI, Renata Merico; MEDEIROS, Graziela Leopardi; MOTA, Tânia. Os 
alimentos transgênicos e a defesa do consumidor. Revista do Curso de Direito Amicus Curiae. 
2008. Disponível em: <http://periodicos.unesc.net/amicus/article/view/513/508> Acesso em: 
15/06/2016. 18 p., p. 7. 

VIANA, Flávia Batista. Transgênicos: Alguns aspectos. Revista de Direito Privado, RDPriv 
28/120, 2009. In: MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (organizadores). Direito do 



68 
 

Consumidor: proteção da confiança e práticas comerciais. Coleção doutrinas essenciais, v. 3. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 1291-1317. 

VIANA, Rui Geraldo Camargo. Rotulagem dos alimentos geneticamente modificados. 
Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, RIASP 10/334, 2002. In: MARQUES, 
Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno (organizadores). Direito do Consumidor: teoria da 
qualidade e danos. Coleção doutrinas essenciais, v. 5. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 255-276 


	Universidade Federal Fluminense
	Superintendência de Documentação

